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Utilização do Capital do PRF 

 

O Município pretende através do Plano de Reequilíbrio Financeiros, contrair 

um empréstimo no montante de 48.000.000€, o qual dado o calendário que nos 

encontramos, só nos permitirá concretizar a utilização, após a devida aprovação 

pelas entidades a partir do próximo ano. 

 

A utilização do empréstimo será faseada no tempo, de acordo com os 

orçamentos previsionais, apresentados nos anos de 2011 a 2012.  

 

Após a devida aprovação, a utilização do capital terá a seguinte calendarização: 

 

- No prazo de seis meses: 

- 28.748.632,70€ Para fazer face às dívidas de curto prazo, que 

transitarão de 2010 para 2011, cuja listagem se anexa. 

- 4.429.837,42€ Aguarda actualmente o visto do Tribunal de 

Contas. Este valor corresponde a actos e contratos relacionados com as 

relações entre o Município e a Empresa Mercado Municipal EM; 

- 284.769,78€ Valor referente à cobertura dos resultados 

operacionais negativos acrescidos dos encargos financeiros da empresa 

Ambifaro EM. 

- 1.459.500€ Referente ao Protocolo para o Financiamento das 

Actividades de Gestão, Manutenção e Conservação do Empreendimento 

Parque das Cidades Loulé/Faro referente aos anos de 2007 a 2010.  

 

- Até ao final de 2011 e Inicio de 2012 

  - 8.736.760,10€ Correspondente a diversas obras, aquisição de bens 

e a comparticipações financeiras assumidas perante entidades terceiras (POPH, 
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PARES), cuja execução se encontra previstas no Plano Plurianual de 

Investimentos e nas Grandes Opções do Plano. 

 

 

- Até ao final de 2013 

   - 4.340.500€ Correspondente a indemnizações referentes vários 

processos judiciais se encontram a decorrer em Tribunal, de acordo com a lista 

anexa. 

 

 

Estes valores encontram-se repartidos na seguinte forma: 

   

Descrição Valor Prazo 

Dividas de curto prazo 28.748.632,70 Imediato (a pagar no prazo de seis meses) 

Mercado Municipal EM -  taxa de 

acesso 
1.138.164,72 Após visto do Tribunal de contas 

Mercado Municipal EM – Equilíbrio 

de Contas  
3.291.672,70 Após visto do Tribunal de contas 

Ambifaro EM – Equilíbrio de Contas 284.769,78 Imediato (a pagar no prazo de seis meses) 

Associação de Municípios 

Loulé/Faro 
1.459.500 Após visto do Tribunal de Contas 

 

 

Investimento e Outros 
  

PPI   

Escola da Lejana 2.634.229,00 Sujeito a cronograma financeiro da empreitada 

Escola Bordeira 239.729,00 

Já existe facturação incluída nas dívidas de curto 

prazo, restando o presente valor que está sujeito a 

cronograma financeiro da empreitada 
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Escola de Estoi 1.560.740,00 

Obra objecto de candidatura, submetida ao 

presente plano no âmbito das excepções, a lançar 

concurso brevemente 

Escola Vale Carneiros 485.125,00 
Sujeito a cronograma financeiro da empreitada 

(Empreitada com contrato visado pelo TC) 

Escola Santa Barbara 692.700,00 

Obra objecto de candidatura, submetida ao 

presente plano no âmbito das excepções  a lançar 

concurso brevemente 

Ginásio no Mercado 241.232,80 

Sujeito a cronograma financeiro da empreitada 

(Empreitada com celebração de contrato já 

efectuado) 

Polidesportivo do Patacão 243.324,00 

Sujeito a cronograma financeiro da empreitada 

(Empreitada com celebração de contrato já 

efectuado) 

Pavilhão Gimnodesportivo 668.697,59 

Sujeito a cronograma financeiro da empreitada 

(Empreitada com celebração a aguardar visto do 

TC) 

Remodelação do Bar das Piscinas 

Municipais 
40.000,00 Obra a lançar 

Comparticipação para Centro Dia na 

Carreira de Tiro 
249.232,55 

O presente valor está sujeito à apresentação de 

facturação 

Comparticipação para o Centro de 

dia do Montenegro 
132.653,00 

Já existe facturação incluída nas dívidas de curto 

prazo, restando o presente valor que está sujeito a 

apresentação das facturas da empreitada. 

Comparticipação  para a Creche em 

Vale de Carneiros 
87.631,60 

Já existe facturação incluída nas dívidas de curto 

prazo, restando o presente valor que está sujeito a 

apresentação das facturas da empreitada. 

Creche e Jardim-de-infância da 

Penha 
68.900,00 

Já existe facturação incluída nas dívidas de curto 

prazo, restando o presente valor que está sujeito a 

apresentação das facturas da empreitada. 

Comparticipação para o Centro 

Comunitário de Estoi 
115.529,48 

Já existe facturação incluída nas dívidas de curto 

prazo, restando o presente valor que está sujeito a 

apresentação das facturas da empreitada. 

Videovigilância da rede viária 113.600,00 Obra a iniciar no decurso de 2011 
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Execução de alteração/substituição 

de tubagens da rede de água nas 

Piscinas 

60.576,00 Obra a iniciar no decurso de 2011 

Comparticipação para Ampliação do 

Centro de dia da Conceição de FARO 

POPH 

593.948,00 Obra a iniciar no decurso de 2011 

Comparticipação do Lar Centro de 

Actividades Ocupacionais - 

AAPACDM 

219.950,00 Obra a iniciar no decurso de 2011 

Recuperação de Arruamento na 

Zona Industrial 
70.975,00 

Em sede de abertura de concurso (fase de 

prorrogação de prazo de apresentação das 

propostas por erros e omissões do projecto) 

Recuperação de 

alteração/substituição tubagens da 

rede de água nas piscinas 

Municipais 

60.576,00 
Em sede de abertura de concurso com entrega das 

propostas ocorreu no passado dia 21. 

Recuperação da Rua Coronel 

António Santos da Fonseca em Faro 
25.300,00 

Em sede de abertura de concurso com entrega das 

propostas prevista para o próximo dia 4 de 

Novembro. 

Reparação da instalação eléctrica da 

escola EB2,3, Dr. Joaquim de 

Magalhães 

25.860,98 

Em sede de abertura de concurso com entrega das 

propostas prevista para o próximo dia 8 de 

Novembro. 

Concurso Público aquisição de 

equipamento de cozinha para os 

refeitórios escolares 

83.974,00 Aguarda a celebração de contrato 

Módulos Exteriores, estantes e 

lavatórios para Feira do Livro 
22.276,10 Aguarda a celebração de contrato 

Processos judiciais 4.340.500 
Valor referente a provisões para processos 

judiciais em curso – Anexo pag.155 

TOTAL 48.000.000,00  

 


