
Saldo da gerência anterior 2.363.424,49

 Execução Orçamental 1.404.990,71

 Operações de Tesouraria 958.433,78

47.647.418,30

45.086.505,56

 01  Impostos directos 14.749.955,56

 0102  Outros 14.749.955,56

 010202  Imposto municipal sobre imóveis 10.391.411,93

 010203  Imposto único de circulação 1.530.047,02

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 2.367.919,27

 010205  Derrama 460.456,89

 010207  Impostos abolidos 120,45

 01020701  Contribuição autárquica 120,45

 01020702  Imposto municipal de sisa

 02  Impostos indirectos 1.422.466,11

 0202  Outros 1.422.466,11

 020206  Impostos indirectos específicos das autarq.locais 1.422.466,11

 02020602  Loteamentos e obras 283.772,23

 02020603  Ocupação da via pública 904.560,46

 02020605  Publicidade 140.185,48

 02020699  Outros 93.947,94

 04  Taxas, multas e outras penalidades 4.574.788,20

 0401  Taxas 4.378.849,54

 040123  Taxas específicas das autarquias locais 4.378.849,54

 04012301  Mercados e feiras 294.272,06

 04012302  Loteamentos e obras 180.465,10

 04012303  Ocupação da via pública 45.782,13

 04012305  Caça, uso e porte de arma 378,32

 04012306  Saneamento 3.745.479,50

 04012399  Outras 112.472,43

 0402  Multas e outras penalidades 195.938,66

 040201  Juros de mora 152.041,91

 040299  Multas e penalidades diversas 43.896,75

 05  Rendimentos da propriedade 59.497,92

 0502  Juros-Sociedades financeiras 45.413,03

 050201  Bancos e outras instituições financeiras 45.413,03

 0507  Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. 14.084,89

 050702  Empresas públicas municipais e intermunicipais 14.084,89

 06  Transferências correntes 9.511.075,33

 0601  Sociedades e quase-sociedades não financeiras 3.500,00

 060102  Privadas 3.500,00

 0602 Sociedades financeiras 2.000,00

 060102 Bancos e outras instituições financeiras 2.000,00

 0603  Administração central 9.505.522,83

Total das receitas orçamentais

RECEBIMENTOS

(unidade:€)

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS 

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO / SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO 

BARREIRO

ANO: 2014

Receitas correntes



RECEBIMENTOS

(unidade:€)

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS 

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO / SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO 

BARREIRO

ANO: 2014

 060301  Estado 9.432.517,91

 06030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 4.654.984,00

 06030102  Fundo Social Municipal 1.109.118,00

 06030103  Participação fixa no IRS 2.879.602,00

 06030199  Outras 788.813,91

 060306  Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 58.284,30

 060309  Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP 14.720,62

 0605 Administração Local 52,50

 060501 Continente 52,50

 06050101 Câmara Muncipal do Barreiro 0,00

 06050102 Juntas de Freguesia 52,50

 07  Venda de bens e serviços correntes 14.586.190,34

 0701  Venda de bens 3.807.428,18

 070103 207,50

 070111  Produtos acabados e intermédios 3.799.110,76

 07011101  Água 3.799.110,76

 070199 Outros 8.109,92

 0702  Serviços 9.078.219,43

 070201  Aluguer de espaços e equipamentos 111,51

 070203  Vistorias e ensaios 6.457,24

 070208  Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 375.511,74

 07020802  Serviços recreativos 2.926,50

 07020804  Serviços desportivos 372.585,24

 070209  Serviços específicos das autarquias 8.696.138,94

 070299 Outros

 0703  Rendas 1.700.542,73

 070301  Habitações 49.072,61

 070302  Edifícios 65.753,82

 070399  Outras 1.585.716,30

 08  Outras receitas correntes 182.532,10

 0801  Outras 182.532,10

2.552.806,74

 09 Venda de Bens de Investimento 170.547,33

 0904 Outros Bens de Investimento 170.547,33

 090401 Sociedades e quase sociedades não financeiras 170.547,33

 10  Transferências de capital 2.185.717,64

 1003  Administração central 2.185.717,64

 100301  Estado 527.701,00

 10030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 517.795,00

 10030199  Outras 9.906,00

 100307  Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 1.658.016,64

 1005 Administração Local 0,00

 100501 Continente 0,00

 10050101 Câmara Muncipal do Barreiro 0,00

 12 Passivos Financeiros 163.732,23

 1206  Empréstimos a médio e longo prazos 163.732,23

Receitas de capital
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 13  Outras receitas de capital 32.809,54

 1301  Outras 32.809,54

8.106,00

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 8.106,00

 1501  Reposições não abatidas nos pagamentos 8.106,00

4.321.535,89 4.321.535,89

54.332.378,68

46.713.150,43

38.235.874,88

 01  Despesas com o pessoal 18.404.433,70

 0101  Remunerações certas e permanentes 13.137.432,15

 010101  Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 233.661,82

 010104  Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 9.967.127,37

 010106  Pessoal contratado a termo

 010107  Pessoal em regime de tarefa ou avença 19.619,55

 010108  Pessoal aguardando aposentação 61.776,68

 010109  Pessoal em qualquer outra situação 72.186,44

 010111  Representação 62.848,55

 010113  Subsidio de refeição 858.504,82

 010114  Subsídio de férias e de Natal 1.802.794,21

 010115 58.912,71

 0102  Abonos variáveis ou eventuais 1.076.430,72

 010202  Horas extraordinárias 310.698,72

 010203 Alimentação e alojamento 61,94

 010204  Ajudas de custo 4.878,08

 010205  Abono para falhas 125.782,12

 010206 Formação 3.716,20

 010207 Colaboração técnica especializada 393,60

 010210  Subsídio de trabalho nocturno 2.369,28

 010211  Subsídio de turno 623.090,88

 010212 Indemnização por cessação de funções

 010214  Outros abonos em numerário ou espécie 5.439,90

 0103  Segurança social 4.190.570,83

 010301  Encargos com a saúde 1.789,47

 010303  Subsídio familiar a criança e jovens 79.633,03

 010304  Outras prestações familiares 46.382,24

 010305  Contribuições para a segurança social 3.858.422,12

 01030501  Assistência na doença dos funcionários públicos 578.776,34

 01030502  Segurança social dos funcionários públicos 3.279.645,78

 0103050201  Caixa Geral de Aposentações 2.506.412,46

 0103050202  Regime Geral 484.514,45

 0103050203  Contribuição para a ADSE 288.718,87

 010306  Acidentes em serviço e doenças profissionais 59.307,49

 010308  Outras pensões

Total 

PAGAMENTOS

Total das despesas orçamentais

Receitas outras

 Remunerações por doença e maternidade/paternidade

Operações de Tesouraria

Despesas correntes
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 010309  Seguros 145.036,48

 01030901  Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 145.036,48

 02  Aquisição de bens e serviços 15.479.081,14

 0201  Aquisição de bens 2.835.291,26

 020101  Matérias-primas e subsidiárias 2.272.335,43

 020102  Combustíveis e lubrificantes 166.527,71

 020104 Limpeza e higiene 50,92

 020107  Vestuário e artigos pessoais 64.150,20

 020108  Material de escritório 55.060,51

 020109  Produtos químicos e farmacêuticos 18.730,41

 020111  Material de consumo clínico 296,05

 020112  Material de transporte-Peças 174.751,19

 020114 Outro material - peças 1.061,89

 020115  Prémios, condecorações e ofertas 6.454,10

 020117  Ferramentas e utensílios 2.488,93

 020118 Livros e documentação técnica 543,10

 020119  Artigos honoríficos e de decoração

 020120  Material de educação, cultura e recreio 9.982,60

 020121  Outros bens 62.858,22

 0202  Aquisição de serviços 12.643.789,88

 020201  Encargos das instalações 3.516.033,42

 020202 Limpeza e higiene 37.978,97

 020203  Conservação de bens 210.015,21

 020204  Locação de edifícios 148.554,23

 020209  Comunicações 519.261,58

 020210  Transportes 19.854,47

 020211  Representação dos serviços 8.694,64

 020212  Seguros 308.761,54

 020213  Deslocações e estadas 713,00

 020214  Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 185.639,31

 020215  Formação 12.135,84

 020216  Seminários, exposições e similares 14.894,31

 020217  Publicidade 17.496,45

 020218  Vigilância e segurança 173.925,93

 020219  Assistência técnica 66.935,16

 020220  Outros trabalhos especializados 6.260.946,24

 020222  Serviços de saúde 32.250,03

 020224  Encargos de cobrança de receitas 407.789,90

 020225  Outros serviços 701.909,65

 03  Juros e outros encargos 531.848,12

 0301  Juros da dívida pública 323.013,56

 030103  Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 323.013,56

 03010302  Empréstimos de médio e longo prazos 323.013,56

 0303  Juros de locação financeira 5.065,33

 030301  Terrenos 1.038,21

 030303  Edifícios 3.093,57
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 030305  Material de transporte 176,26

 030307  Maquinaria e equipamento 757,29

 030308  Outros investimentos

 0305 Outros juros 203.676,73

 030502 Outros 203.676,73

 0306  Outros encargos financeiros 92,50

 030601  Outros encargos financeiros 92,50

 04  Transferências correntes 3.160.549,34

 0405  Administração local 3.160.230,84

 040501  Continente 3.160.230,84

 04050102  Freguesias 1.071.667,65

 04050103  Serviços autónomos da administração local 0,00

 04050104  Associações de munícipios 223.411,36

 04050107  Assembleias distritais 22.112,50

 04050108  Outros 1.843.039,33

 0408  Famílias 318,50

 05  Subsídios 0,00

 0501  Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,00

 050101  Públicas

 06  Outras despesas correntes 659.962,58

 0602  Diversas 659.962,58

 060201  Impostos e taxas 516.254,86

 060203  Outras 143.707,72

8.477.275,55

 07  Aquisição de bens de capital 4.752.937,56

 0701  Investimentos 4.547.989,44

 070102  Habitações 10.648,29

 07010203  Reparação e beneficiação 10.648,29

 070103  Edifícios 184.088,92

 07010301  Instalações de serviços 50.425,66

 07010302  Instalações desportivas e recreativas 2.519,62

 07010303  Mercados e instalações de fiscalização sanitária 41.965,86

 07010304  Creches

 07010305  Escolas 23.392,34

 07010307  Outros 65.785,44

 070104  Construções diversas 3.642.597,78

 07010401  Viadutos, arruamentos e obras complementares 425.720,28

 07010402  Sistemas de drenagem de águas residuais 208.050,22

 07010405  Parques e jardins 44.426,24

 07010406  Instalações desportivas e recreativas 21.570,72

 07010407  Captação e distribuição de água 264.783,69

 07010409  Sinalização e trânsito 41.531,98

 07010410  Infraestrut. para distribuição energia eléctrica 26.157,89

 07010412  Cemitérios 223.638,83

 07010499  Outros 2.386.717,93

 070107  Equipamento de informática 1.428,18

Despesas de capital
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 070108  Software informático 70.351,69

 070109  Equipamento administrativo 77.477,48

 070110  Equipamento básico 331.012,84

 070111  Ferramentas e utensílios 5.083,91

 070113 Investimentos incorpóreos

 070115  Outros investimentos 225.300,35

 0702  Locação financeira 204.948,12

 070201  Terrenos 27.782,46

 070203  Edificios 65.492,41

 070205  Material de transporte 72.707,68

 070207  Maquinaria e equipamento 38.965,57

 070209  Outros investimentos

 08  Transferências de capital 503.501,58

 0805  Administração local 450.173,58

 080501  Continente 450.173,58

 08050102  Freguesias 192.804,84

 08050103  Serviços autónomos da administração local 0,00

 08050108  Outros 257.368,74

 0807  Instituições sem fins lucrativos 53.328,00

 080701  Instituições sem fins lucrativos 53.328,00

 10  Passivos financeiros 3.220.836,41

 1006  Empréstimos a médio e longo prazos 3.220.836,41

 100603  Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 3.220.836,41

 10060301  Amortização Empréstimos Médio e Longo Prazo 3.053.324,58

 10060302  Amortização Habitação Social 167.511,83

4.290.437,04 4.290.437,04

3.328.791,21

 Execução Orçamental 2.339.258,58

 Operações de Tesouraria 989.532,63

54.332.378,68

Orgão Executivo

Em           de                                           de 2015

Orgão Deliberativo

Em                de                                 de 2015

Total

Saldo para a gerência seguinte

Operações de Tesouraria


