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ACTIVIDADE DO MUNICÍPIO – INFORMAÇÃO ESCRITA 
 
 
ENQUADRAMENTO LEGAL 

 
Pretende-se dar cumprimento ao estipulado no artigo 25.º n.º 2 alínea c) da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, submetendo à apreciação da 

Digníssima Assembleia Municipal a informação relativa à atividade do Município, bem como da respetiva situação financeira. 

 

 

ELEMENTOS CONSTANTES DA INFORMAÇÃO 
 

Tal como tem sido habitual, a informação apresentará resultados relativos ao período de tempo a que respeitar, devendo também facultar valores 

acumulados, até ao momento da sua apresentação e, tanto quanto possível, dados comparativos. 

 

Não pretendendo substituir nenhum dos outros documentos legalmente obrigatórios, esta informação tenderá a fornecer dados que permitam o 

acompanhamento dos aspetos económicos e financeiros mais relevantes para o Município. 

 

Será sempre uma informação parcelar, mas ainda assim, pode ajudar a compreender melhor a realidade do Município, e desta forma induzir 

contributos para a governação, que serão sempre muito apreciados, em benefício de todos. 
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1. ASPETOS GERAIS 
 

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2018  

 

LEI n.º 114/2017 DE 29 de dezembro 

O Orçamento do Estado para o ano 2018, aumentou o valor das transferências em cerca de 1,5 %, ou seja 89.349,00 € relativamente ao ano 2017. 

Mesmo assim, o valor das transferências do estado para as autarquias locais no ano 2018, é ainda inferior ao valor que foi transferido no ano 

2010. 

 



                

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
SESSÃO ORDINÁRIA 20 DE ABRIL 2018 

INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO  
(alínea c), do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

 
4 

  

 

 

Os principais artigos do OE para 2018 com implicações legislativas e influência na gestão Municipal, são os seguintes:  

Artigos n.ºs: 53, 61, 77, 78, 82, 86, 90, 92, 93, 97, 101,104, 106,107, 109, 153, 154, 263, 269, 297, 298, 300, 301, 302, 303 e 304. 

 

Detalhadamente, os principais artigos com impacto nas Finanças Locais são os seguintes: 

 

Artigo.º 82 

Fundos disponíveis e entidades com pagamentos em atraso no subsetor local  
1 — Em 2018, na determinação dos fundos disponíveis das entidades do subsetor local, incluindo as entidades públicas reclassificadas neste 

subsetor, devem ser consideradas as verbas disponíveis relativas aos seis meses seguintes, referidas nas subalíneas i), ii) e iv) da alínea f) do artigo 

3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova a lei dos compromissos e pagamentos em atraso das entidades públicas, e nas alíneas a), b) e 

d) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual. 

2 — Nas entidades referidas no número anterior com pagamentos em atraso em 31 de dezembro de 2017, a previsão da receita efetiva própria a 

cobrar nos seis meses seguintes, prevista na subalínea iv) da alínea f) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, 

tem como limite superior 85 % da média da receita efetiva cobrada nos dois últimos anos nos períodos homólogos, deduzida dos montantes de 

receita com caráter pontual ou extraordinário. 

3 — Em 2018, na determinação dos fundos disponíveis das entidades do subsetor local, incluindo as entidades públicas reclassificadas neste 

subsetor, para efeitos da subalínea vi) da alínea f) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas alíneas f) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 5.º 
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do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, considera –se a receita prevista de candidaturas aprovadas, relativa aos respetivos compromissos a 

assumir no ano. 

4 — Em 2018, a assunção de compromissos que excedam os fundos disponíveis não é fator impeditivo de candidaturas a projetos cofinanciados. 

5 — Em 2018, são excluídos do âmbito de aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto –Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, ambos 

na sua redação atual, os municípios e as freguesias que, a 31 de dezembro de 2017, cumpram as obrigações de reporte ao Tribunal de Contas e à 

DGAL e os limites de endividamento previstos, respetivamente, no artigo 52.º e no n.º 8 do artigo 55.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na 

sua redação atual. 

6 — A exclusão a que se refere o número anterior produz efeitos após a aprovação dos documentos de prestação de contas e a partir da data da 

comunicação à DGAL da demonstração do cumprimento dos referidos limites. 

 

Artigo.º 83 

Acordos de regularização de dívidas das autarquias locais 
 

1 — Durante o ano de 2018, as autarquias locais que tenham dívidas vencidas e reconhecidas às entidades gestoras de sistemas multimunicipais 

de abastecimento de água, saneamento de águas residuais ou gestão de resíduos urbanos, ou entidades gestoras de parcerias entre o Estado e as 

autarquias locais nos termos previstos no Decreto -Lei n.º 90/2009, de 9 de abril, podem celebrar acordos de regularização dessas dívidas com 

estas entidades, cujo período de pagamento não seja superior a 25 anos. 

2 — Por acordo entre as partes, o disposto no presente artigo aplica -se aos acordos de regularização de dívida em vigor, que devem ser alterados 

em conformidade. 

3 — Os créditos objeto dos acordos previstos nos números anteriores podem ser cedidos a terceiros. 
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4 — A celebração de acordos de regularização de dívida e a cessão de créditos previstos no presente artigo obedecem aos termos e condições 

fixados por decreto -lei. 

5 — Aos acordos previstos no presente artigo não são aplicáveis o disposto nos n.os 5 e 6 e na alínea c) do n.º 7 do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, e o n.º 4 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nas suas redações atuais. 

6 — Os acordos de regularização de dívida previstos nos números anteriores excluem -se do disposto nos artigos 5.º, 6.º e 16.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, que aprova a lei dos compromissos e pagamentos em atraso das entidades públicas, e no artigo 18.º do Decreto -Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, que aprova os procedimentos necessários à aplicação da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, nas suas 

redações atuais. 

7 — Nos casos em que no âmbito da celebração dos acordos referidos no n.º 1, as autarquias locais reconheçam contabilisticamente dívida que, 

até 31 de dezembro de 2017, não era por aquelas reconhecida e não relevava para efeitos do limite previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, a ultrapassagem do limite ali previsto, ou o agravamento do respetivo incumprimento, pode ser 

excecionalmente autorizada mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e do 

ambiente. 

8 — O despacho previsto no número anterior pode ainda autorizar a não observância da obrigação prevista na alínea a) do n.º 3 do artigo 52.º da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, relativamente à dívida que venha a ser reconhecida no âmbito dos acordos, bem como 

estabelecer condições de redução do endividamento excessivo da autarquia local em causa. 

9 — Não estão sujeitas ao disposto no artigo 61.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, as autarquias locais que, com a 

celebração dos acordos referidos no n.º 1, ultrapassem o limite previsto na alínea a) que se refere o número anterior. 

 

Artigo 93.º 
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Redução do endividamento 
 

1 — Até ao final do ano, as entidades incluídas no subsetor da administração local reduzem no mínimo 10 % dos pagamentos em atraso com mais 

de 90 dias, registados no Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL) à data de setembro de 2017, para além da redução já 

prevista no Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) criado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, na sua redação atual. 

2 — O disposto no número anterior não se aplica aos municípios que se encontrem vinculados a um programa de ajustamento municipal, nos 

termos da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto. 

3 — No caso de incumprimento da obrigação prevista no presente artigo, há lugar à retenção, no montante equivalente ao do valor em falta, da 

receita proveniente das transferências do Orçamento do Estado até ao limite previsto no artigo 39.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

redação atual. 

4 — O montante referente à contribuição de cada município para o FAM não releva para o limite da dívida total previsto no n.º 1 do artigo 52.º da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. 

 

Artigo 94.º 

Fundo de Emergência Municipal 
 
1 — A autorização de despesa a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 225/2009, de 14 de setembro, é fixada em € 2 000 000. 

2 — É permitido o recurso ao Fundo de Emergência Municipal (FEM), previsto no Decreto -Lei n.º 225/2009, de 14 de setembro, sem verificação 

do requisito da declaração de situação de calamidade pública, desde que se verifiquem condições excecionais reconhecidas por resolução do 

Conselho de Ministros. 
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3 — Nas situações previstas no número anterior, mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das 

autarquias locais, pode ser autorizada a transferência de parte da dotação orçamental prevista no artigo 92.º para o FEM. 

4 — Caso o montante previsto no n.º 1 se revele insuficiente, é reforçada a dotação do FEM na estrita medida do necessário, através do recurso à 

dotação centralizada para financiamento de despesas com indemnizações, apoios, prevenção e combate aos incêndios, prevista no artigo 148.º da 

presente lei, a movimentar pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, podendo ser excedida a percentagem a que se refere o 

n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 225/2009, de 14 de setembro. 

 
Artigo 95.º 

Fundo de Regularização Municipal 
 

1 — As verbas retidas ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 93.º integram o Fundo de Regularização Municipal, sendo utilizadas para 

pagamento das dívidas a fornecedores dos respetivos municípios. 

2 — Os pagamentos a efetuar pela DGAL aos fornecedores dos municípios são realizados de acordo com o previsto no artigo 67.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. 

3 — O disposto no número anterior não se aplica aos municípios que acedam ao mecanismo de recuperação financeira previsto na Lei n.º 

53/2014, de 25 de agosto, a partir da data em que a direção executiva do FAM comunique tal facto à DGAL. 

 

Artigo 96.º 

Despesas urgentes e inadiáveis 
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Excluem -se do âmbito de aplicação do disposto no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, as despesas urgentes e inadiáveis a 

efetuar pelos municípios quando resultantes de incêndios ou catástrofes naturais e cujo valor, isolada ou cumulativamente, não exceda o 

montante de € 100 000. 

 

Artigo 97.º 

Saneamento e reequilíbrio financeiro 
 

1 — Em 2018, os municípios com contratos de reequilíbrio financeiro não carecem de autorização prévia dos membros do Governo competentes 

para assumir encargos ou realizar investimentos que não estejam previstos no respetivo plano de reequilíbrio financeiro, desde que seja 

respeitado o limite global fixado nesse plano para este tipo de despesas. 

2 — As obrigações previstas nos n.os 2 e 3 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 38/2008, de 7 de março, aplicável por força do artigo 86.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, não se aplicam aos encargos ou investimentos com comparticipação dos FEEI ou de outros 

fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União Europeia, devendo os municípios, neste caso, proceder à comunicação dos 

mesmos aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais. 

3 — Exclui -se do conjunto das obrigações dos municípios com contratos de reequilíbrio financeiro o cumprimento do previsto na alínea f) do n.º 1 

do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 38/2008, de 7 de março. 

4 — A câmara municipal pode propor à assembleia municipal a suspensão da aplicação do plano de saneamento financeiro ou de reequilíbrio 

financeiro se, após a aprovação dos documentos de prestação de contas, verificar que o município cumpre, a 31 de dezembro de 2017, o limite da 

dívida total previsto no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. 
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5 — Em caso de aprovação pela assembleia municipal da proposta referida no número anterior, a suspensão do plano produz efeitos a partir da 

data da receção pela DGAL da comunicação da deliberação a que se refere o número anterior, acompanhada de uma demonstração do 

cumprimento do limite da dívida total previsto no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, voltando o plano a 

vigorar em caso de incumprimento do referido limite. 

 

Artigo 98.º 

Saneamento financeiro ou recuperação financeira 
 
Em 2018, os municípios cuja dívida total prevista no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, se situe, a 31 de 

dezembro de 2016, entre duas e três vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores estão obrigados a contrair 

um empréstimo para saneamento financeiro ou aderir ao procedimento de recuperação financeira, nos termos previstos na referida lei. 

 

Artigo 101.º 

Operações de substituição de dívida 
 
1 — Sem prejuízo do cumprimento das disposições legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de visto prévio do Tribunal de Contas, os 

municípios cuja dívida total prevista no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, seja inferior a 2,25 vezes a 

média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, podem, no ano de 2018, contrair empréstimos a médio e longo prazos 

para exclusiva aplicação na liquidação antecipada de outros empréstimos, acordos de pagamento ou contratos em vigor a 31 de dezembro de 

2017, que já constem do endividamento global da autarquia, desde que, com a contração do novo empréstimo, o valor atualizado dos encargos 
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totais com este, incluindo capital, juros, comissões e penalizações, seja inferior ao valor atualizado dos encargos totais com o empréstimo, acordo 

de pagamento ou contrato a liquidar antecipadamente. 

2 — Adicionalmente, o novo empréstimo deve verificar, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) Não aumentar a dívida total do município; 

b) Diminuir o serviço da dívida do município. 

3 — A condição a que se refere a alínea b) do número anterior pode, excecionalmente, não se verificar caso a redução do valor atualizado dos 

encargos totais com o novo empréstimo, a que se refere a parte final do n.º 1, seja superior à variação do serviço da dívida do município. 

4 — Caso o empréstimo, acordo de pagamento ou contrato a extinguir preveja o pagamento de penalização por liquidação antecipada permitida 

por lei, o novo empréstimo pode incluir um montante para satisfazer essa penalização, desde que cumpra o previsto na parte final do n.º 1. 

5 — Para cálculo do valor atualizado dos encargos totais referidos no n.º 1, deve ser utilizada a taxa de desconto a que se refere o n.º 3 do artigo 

19.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 480/2014, da Comissão Europeia, de 3 de março de 2014. 

6 — O prazo do novo empréstimo, contado a partir da data de produção de efeitos, pode atingir o máximo previsto no n.º 3 do artigo 51.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, independentemente da finalidade do empréstimo substituído. 

 

Artigo 102.º 

Assunção pelas autarquias locais de despesa referente à contrapartida nacional de projetos cofinanciados por fundos europeus 
 
Em 2018, sempre que, por acordo com a administração central, uma autarquia local assumir a realização de despesa referente à contrapartida 

nacional de projetos cofinanciados por fundos europeus e certificada pela autoridade de gestão, a mesma não releva para o cumprimento das 

obrigações legais estabelecidas quanto ao limite da dívida total previsto na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e ao apuramento dos pagamentos 
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em atraso e cálculo dos fundos disponíveis nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, bem como das obrigações previstas de redução de 

pagamentos em atraso no âmbito da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto. 

 

Artigo 104.º 

Saldo da gerência da execução orçamental  
 

1 — Na revisão orçamental para integração do saldo de gerência da execução orçamental, este último releva na proporção da despesa corrente 

que visa financiar ou da receita que visa substituir. 

2 — A parte do saldo de gerência da execução orçamental consignada pode ser incorporada numa alteração orçamental, com a aprovação do 

Mapa dos Fluxos de Caixa pelo órgão executivo, em momento anterior ao da aprovação dos documentos de prestação de contas. 

 

Artigo 107.º 

Empréstimos dos municípios para operações de reabilitação urbana 
 
1 — Em 2018, a percentagem a que se refere a alínea b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, pode 

ser alargada até 30 % por efeito, exclusivamente, de empréstimos para financiamento de operações de reabilitação urbana. 

2 — Para efeitos do número anterior, consideram –se operações de reabilitação urbana as previstas nas alíneas h), i) e j) do artigo 2.º do Decreto -

Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual. 

 

Artigo 153.º 
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Regime excecional das redes secundárias de faixas de gestão de combustível 
 
1 — Durante o ano de 2018, os trabalhos definidos no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, 

devem decorrer até 15 de março, independentemente da existência de Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) 

aprovado. 

2 — Durante o ano de 2018, as coimas a que se refere o artigo 38.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, são 

aumentadas para o dobro. 

3 — Até 31 de maio de 2018, as câmaras municipais garantem a realização de todos os trabalhos de gestão de combustível, devendo substituir -se 

aos proprietários e ou à gestão de combustível prevista na lei, mediante comunicação e, na falta de resposta em cinco dias, por aviso a afixar no 

local dos trabalhos. 

4 — Em caso da substituição a que se refere o número anterior, os proprietários e outros produtores florestais são obrigados a permitir o acesso 

aos seus terrenos e a ressarcir a câmara municipal das despesas efetuadas com a gestão de combustível. 

5 — Para o cumprimento do disposto no presente artigo, designadamente à execução coerciva dos trabalhos que se mostrem necessários ao 

pleno cumprimento das medidas preventivas a que se referem os n.os 1 e 3, as câmaras municipais contam com a colaboração das forças de 

segurança. 

6 — Os PMDFCI devem estar aprovados ou atualizados até 31 de março de 2018. 

7 — Em caso de incumprimento do disposto nos números anteriores, é retido, no mês seguinte, 20 % do duodécimo das transferências correntes 

do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF). 
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8 — Durante o ano de 2018, aplicam -se aos municípios e ao ICNF, I. P., as medidas excecionais de contratação pública por ajuste direto a que se 

refere o artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 87/2017, de 27 de julho, para a realização das ações e trabalhos de gestão de combustível previstas no 

Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual. 

9 — Para pagamento das despesas referidas no presente artigo os municípios podem aceder à linha de crédito a que se refere a alínea h) do n.º 1 

do artigo 148.º  

10 — O reembolso, pelos municípios, das subvenções reembolsáveis concedidas através da linha referida no número anterior é realizado, 

prioritariamente, através das seguintes receitas: 

a) Receitas obtidas com a gestão da biomassa sobrante da limpeza efetuada em substituição dos proprietários e outros produtores florestais; 

b) Receitas arrecadadas através de processos de execução aos proprietários decorrentes da cobrança coerciva das dívidas destes resultantes do 

incumprimento do disposto no n.º 1. 

11 — Para efeitos do disposto nos n.os 8 e 9, os municípios estão dispensados da fiscalização prévia do Tribunal de Contas prevista no artigo 46.º 

da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua redação atual.  

 
Artigo 303 .º  

Alteração à Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto 
 
O artigo 19.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, que aprova o regime jurídico da recuperação financeira municipal regulamentando o Fundo de 

Apoio Municipal, na sua redação atual, passa a ter a seguinte redação: 

5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, o valor das prestações anuais a realizar pelo Estado e pelos 

municípios será reduzido em 25 %, 50 %, 75 % e 100 %, respetivamente, face ao valor das prestações anuais devidas em 2017, sendo o valor e a 

distribuição do capital social os previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 17.º, ajustados em conformidade.» 
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Artigo 304 .º  

Aditamento à Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto 
 

É aditado à Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, que aprova o regime jurídico da recuperação financeira municipal regulamentando o Fundo de Apoio 

Municipal, na sua redação atual, o artigo 35.º -A, com a seguinte redação: 

«Artigo 35.º -A 

Dispensa de fixação da taxa máxima de IMI  

1 — A fixação da taxa máxima de IMI, prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo anterior, pode ser dispensada se o município demonstrar que a 

satisfação integral dos encargos decorrentes do PAM não é colocada em causa pela aplicação de outra taxa de IMI. 

2 — À dispensa referida no número anterior, se requerida na pendência de PAM já aprovado, aplicam –se as regras de revisão previstas no artigo 

33.º» 
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2.  SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

 

 

 

• Como se constata, do valor global do Orçamento 13.903.410,86 euros (após revisão orçamental) para 2017, foram comprometidos no ano 

2017, 13.251.917,52 euros, correspondentes a 95,31 % do orçamento, tendo a execução da receita sido de 74,01 % e a execução da despesa 

de 73,76 %;  

• A receita corrente é superior à despesa corrente, em cerca de 2.001.493,96 euros, o que é relevante. 

• O valor global da receita foi de 9.267.249,58 euros, correspondendo a uma média de aproximadamente 842.500 € / mês, enquanto a 

execução da despesa foi de 10.289.288,73 euros, correspondendo a uma média de aproximadamente 857.440,72 € / mês. 
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• Comparativamente com o mesmo período do ano anterior, verifica-se uma diminuição no valor da receita, em cerca de 1.219.164,39 

euros; enquanto o valor da despesa é inferior em 750.463,18 euros 

No quadro seguinte, apresenta-se o mesmo tipo de informação sobre a execução orçamental, relativamente ao mesmo período do ano anterior, 

para que possam ser feitas as devidas comparações: 
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2.2. RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL  
 

 

 

Ao analisarmos os dados mencionados anteriormente constatamos que no ano 2017, o valor dos fluxos financeiros totalizaram 10.289.288,73 €. 

Foram efectuados pagamentos no valor de 10.254.579,08 €, desagregados em despesas correntes 6.932.535.14 € e despesas de capital 

3.322.043,94 €. 

Por outro lado, o valor das receitas no período totalizou 9.785.877,87 € acrescidas do saldo transitado no valor de 503.410,86 €. 

O valor das receitas correntes foi de 8.934.029,10 €, enquanto as receitas de capital totalizaram 849.624,62 € e as outras receitas 2.224,15 €. 

Destaca-se o facto de o valor transitado (disponibilidades) para o mês de janeiro de 2018 ter sido de 34.709,65€. 

 

 



                

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
SESSÃO ORDINÁRIA 20 DE ABRIL 2018 

INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO  
(alínea c), do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

 
19 

  

SITUAÇÃO PATRIMONIAL 
 

ATIVO 
 

 



                

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
SESSÃO ORDINÁRIA 20 DE ABRIL 2018 

INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO  
(alínea c), do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

 
20 

  

 

Analisando de forma detalhada o ativo do Município, verifica-se que em 31.12.2017 o ativo circulante ascende a 990.609,59 €. Na mesma data, o 

ativo fixo líquido constituído pelos investimentos financeiros, imobilizado corpóreo em curso e de domínio público, totalizam 54.865.417,04 €, 

representando assim 98,23 % do ativo do Município.  

Os Investimentos Financeiros traduzem as participações de capital nas empresas Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro (217.661,00 €), Resinorte 

(43.657,00 €), Matadouro Regional do Vale do Douro Sul (93.524,75 €), Mateviseu (6.000,00 €), Eforebeiras (1.500,00 €) e Regiefrutas (25.000,00 

€), bem como o valor da participação no FAM – Fundo de Apoio Municipal (320.062,50 €). 

Nota: Com o encerramento de contas de 2013 foi realizada uma provisão para investimentos financeiros no valor de 99.524.62 €, correspondendo 

ao valor de 100% das participações no Matadouro Regional do Vale do Douro Sul e Mateviseu. 
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PASSIVO 

O passivo do Município decompõe-se da seguinte forma: 

 



                

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
SESSÃO ORDINÁRIA 20 DE ABRIL 2018 

INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO  
(alínea c), do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

 
22 

  

 

Relativamente aos valores que integram o Passivo do Município, este subdivide-se em Médio / Longo Prazo e Curto Prazo. 

O passivo de médio e longo prazo tal como referido na prestação de contas do ano 2015, foi objeto de uma alteração contabilística e inclui os 

empréstimos bancários, bem como a divida à empresa Águas do Norte S.A, objeto de acordos de pagamento que será paga apenas a partir do ano 

2019, bem como o valor da contribuição para o FAM e FEE a pagar nos anos seguintes.  

Constata-se em 31.12.2017 que há uma redução no passivo de médio e longo prazo no valor de 1.011.631,08 € (-12,6%), explicado 

essencialmente pela amortização extraordinária do empréstimo PAEL no valor de 727.457,66 €, outros empréstimos e outras dívidas. Em 

31.12.2017 o valor total do passivo de MLP ascende a 3.145.912,01 €, enquanto em 31.12.2016 ascendia a 5.033.189,86 €.  

3.2.2 SITUAÇÃO DO PAEL 

Informa-se que nos dias 19 e 20 de janeiro de 2017, o Município decidiu realizar outra amortização extraordinária do empréstimo PAEL no valor de 

450.000,00 € e 277.457,66 € respetivamente, totalizando 727.457,66 €. Adicionalmente foram realizados os pagamentos das prestações normais 

correspondente ao mês maio, no valor de 19.018,50 € de capital e 12.321,43 € de juros, e ao mês de novembro no valor de 19.018,50 € de capital 

e 10.886,26 € de juros.  

A evolução dos pagamentos e o ponto de situação dos empréstimos PAEL constam do quadro seguinte: 
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No valor do passivo de curto prazo, está contemplado o valor dos empréstimos de médio e longo prazo que serão pagos no ano 2018.  
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NOTA  
 

Recorda-se que em 28 de julho de 2017, o Município de Moimenta da Beira, recebeu uma notificação via e-mail do Sr. Secretário de Estado da 

Administração Local (SEAL) com a seguinte citação:  

 

“Assunto: Suspensão do Plano de Ajustamento Financeiro 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira 

Dr. José Eduardo Lopes Ferreira, 

 Encarrega-me o Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais de enviar a V. Exa. o Despacho conjunto do Secretário de 

Estado das Autarquias Locais e do Secretário de Estado do Tesouro, assinado em 25 de julho, sobre a suspensão da aplicação dos 

planos de ajustamento financeiro e das suas obrigações, nos termos do n.º 6 do art.º 6.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, com 

a redação dada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, o qual determina: 

•         A suspensão da aplicação do plano de ajustamento financeiro e das suas obrigações do município de Moimenta da Beira 

•         A cessação da suspensão e a imediata reaplicação do plano se no decurso do presente exercício orçamental o município, por 

circunstâncias supervenientes e não conhecidas à data da submissão da informação no SIIAL, relativas a si e ou às suas entidades 

participadas, verificarem que está posto em causa o cumprimento do referido limite da divida total a 31 de dezembro de 2016, 

devendo de imediato comunicar tal facto à DGAL.” 
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  Com os melhores cumprimentos,  

 ARTUR REIS  
Chefe do Gabinete em substituição / Head of Cabinet 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DAS AUTARQUIAS LOCAIS 

ANEXO 
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Através da notificação do Sr. SEAL podemos retirar entre outras as seguintes ilações: 

• O número total de Municipios contemplados pela suspensão do plano de ajustamento Financeiro foram 57 em 103; 

• O número de Municipios que integravam o grupo I do PAEL e viram suspenso o PAF foram 3 (incluindo Moimenta da Beira); 

• O número de Municipios que integravam o grupo II do PAEL e viram suspenso o PAF foram 54; 

• Tendo em consideração os valores do ano 2016 (limites e endividamento) constatamos que no caso do Município de Moimenta da Beira o 

endividamento representava 58,66%, possuindo assim uma margem de endividamento de 41,34% face ao limite ou seja, equivalente a 

5.579.524,06 €; 

• Os restantes 2 municípios que integravam o grupo I (Espinho e Borba) detinham um endividamento que representava 85% e 80% 

respetivamente; 

• Dos Municipios que integravam o grupo II, e viram suspenso o PAF, existem 14 que possuem uma percentagem de endividamento superior 

a 58,66% (o caso do Município de Moimenta da Beira); 

• Dos Municipios que integravam o grupo II, existem 40 que possuem uma percentagem de endividamento inferior a 58,66%; 

• A média de endividamento dos Municipios que viram suspenso o PAF ascendia a 51,17%; 

• O Numero total de Municipios que aderiram ao PAEL, com contratos visados, foram 103 dos quais 24 ao programa I e 79 ao programa II; 

• O valor global do financiamento aos 103 municípios foi de 614.923.921 €. 
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3.3 PASSIVO TOTAL 

Quanto à totalidade do passivo em 31.12.2017, o mesmo totaliza 7.005.000,30€.  

Verificamos que o mesmo em 31.12.2017 diminuiu 1.011.631,08 € (-12,6%) face a 31.12.2016, e reduziu 6.408.113,80 € (-48%) face a 31.12.2009. 

No ano 2014, por imposição da Lei n.º 53/2014 de 25 de agosto, o Município foi obrigado a subscrever 497.875,41 euros do – Fundo de Apoio 

Municipal (FAM). Em médio e longo prazo está contabilizado o valor de 213.375,41€ (a pagar em 5 anos). No ano 2015, 2016 e 2017 (50%) o 

Município contribui e pagou para o FAM o valor anual de 71.125,00 €, (Junho e Dezembro), (totalizando o valor já pago nos anos 2015 e 2016 e 

2017 177.812,50 €). Apesar de não ser uma divida contraída pelo município, trata-se de um valor que afeta o seu passivo.  

Porém, a Lei do Orçamento de Estado para o ano 2018 - Lei 114/2017 de 29 de dezembro, no seu artigo 303.º reformulou o artigo 19.º da Lei 

53/2014, e estabeleceu que o valor global do capital social do FAM seria ajustado, quer no valor da comparticipação do estado quer dos 

Municipios.  

Assim, o valor do capital social do FAM será de 417.857.175,00 euros, e não de 650.000.000,00 euros como estava inicialmente previsto, e o valor 

da contribuição do Município de Moimenta da Beira será de 320.062,50 euros e não de 497.875,41 euros. Porém, o impacto desta reformulação 

apenas ocorrerá nos anos seguintes. 
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Importa referir que os números expressos anteriormente, contêm no passivo total o valor de 106.687,50 euros (sendo 53.343,75 euros MLP e 

53.343,75 euros CP) relativamente à contabilização da comparticipação do Município para o FAM – Fundo de Apoio Municipal de acordo com a lei 

n.º 53/2014, de 25 de agosto. Embora este valor não tenha sido dívida contraída pelo Município, por imperativo legal teve que ser considerada 

como tal. O valor já pago anteriormente foi de 213.375,00 euros. Igualmente faz parte do passivo total o valor 35.442,44 euros (sendo 16.110,20 

euros MLP e 19.332,24 euros CP) relativamente à contabilização do subsídio reembolsável inerente ao FEE. O valor inicial foi de 74.106,92 euros, 

tendo sido pagos atá ao ano 2017 o valor de 38.664,48 euros.  

Também consideramos no passivo o valor das provisões para riscos e encargos (que poderão não ser passivo, dado que são contingências) o valor 

de 106.453,17 euros. 

 

Caso não estivessem refletidos nas contas, estes montantes, que totalizam 248.583,11 euros o passivo total do município em 2017 teria uma 

diminuição no mesmo valor e seria de 6.756.417,19 euros.  

 

Relativamente à dívida de curto prazo, integra os valores em dívida a fornecedores, fornecedores de imobilizado, credores de transferências 

resultantes de subsídios atribuídos a Juntas de Freguesia e Instituições, e empréstimos de CP, estas totalizam em dezembro de 2017, 3.859,088,29 

€. O quadro e gráfico seguinte, espelham a evolução do passivo global do Município:  
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EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 

Ao nível dos empréstimos bancários, tal como referido anteriormente, verifica-se que os mesmos têm sofrido uma variação descendente desde o 
ano 2009, em resultado das amortizações de capital realizada, apesar da contratação do PAEL.  

No ano 2017, o Município amortizou 1.283.552,38 €, dos quais 765.494,66 € do PAEL. O valor dos empréstimos bancários MLP totalizam em 
31.12.2017, 1.810.994,35 €. 

Relativamente ao empréstimo de Curto Prazo, foi utilizado o valor de 150.000,00 € durante o ano 2017, tendo sido amortizado na totalidade até 
31.12.2017. 

O gráfico seguinte espelha a evolução dos empréstimos totais de Médio e Longo Prazo e Curto Prazo. 
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OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS 

Constata-se uma oscilação entre as diferentes rubricas consideradas no passivo exigível no período em análise. A totalidade das dívidas a 

terceiros, incluindo não orçamentais, FAM e FEE e excluindo os empréstimos ascende a 5.194.005,95 € em 31.12.2017.  

 

PONTO DE SITUAÇÃO SOBRE OS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 

Considerando os elementos contabilísticos à data de 31.12.2017 a situação inerente aos limites de endividamento de acordo com o estipulado na Lei n.º 

73/2013 podem ser traduzidos no quadro seguinte: 
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ARTIGO 52.º Limite da dívida total 

1 — A dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de 

cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.     

2 — A dívida total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos, tal como definidos no n.º 1 do artigo 49.º, os contratos de locação 

financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a 

terceiros decorrentes de operações orçamentais. 

3 — Sempre que um município:       

a) Não cumpra o limite previsto no n.º 1, deve reduzir, no exercício subsequente, pelo menos 10 % do montante em excesso, até que aquele limite seja 

cumprido, sem prejuízo do previsto na secção III; 

b) Cumpra o limite previsto no n.º 1, só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20 % em cada exercício, o valor correspondente a 20 % da 

margem disponível no início de cada um dos exercícios.       

4 — Para efeito de responsabilidade financeira, o incumprimento da obrigação prevista no número anterior é equiparado à ultrapassagem do limite previsto no 

n.º 1, nos termos e para os efeitos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei n.º 98/97, de 26 Agosto.  

ARTIGO 58.º  SANEAMENTO FINANCEIRO 
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1 — O município deve contrair empréstimos para saneamento financeiro, tendo em vista a reprogramação da divida e a consolidação de passivos financeiros, 

quando, no final do exercício:        

a) Ultrapasse o limite da dívida total previsto no artigo 52.º, ou  

b) O montante da dívida, excluindo empréstimos, seja superior a 0,75 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.   

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o município pode contrair empréstimos para saneamento  financeiro, desde que verificada a situação 

prevista no n.º 1 do artigo 56.º.       

3 — Caso a dívida total prevista no artigo 52.º se situe entre 2,25 e 3 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, o 

município é obrigado a contrair um empréstimo para saneamento financeiro ou a aderir ao procedimento de recuperação financeira previsto nos artigos 61.º e 

seguintes.       

4 — O resultado das operações referidas nos números anteriores não pode conduzir ao aumento da dívida total do Município  

5 — Os pedidos de empréstimos para saneamento financeiro dos municípios são instruídos com um estudo fundamentado da sua situação financeira e um 

plano de saneamento financeiro para o período a que respeita o empréstimo.       

6 — Os empréstimos para saneamento financeiro têm um prazo máximo de 14 anos e um período máximo de carência de um ano.    
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7 — Durante o período de vigência do contrato, a apresentação anual de contas à assembleia municipal inclui, em anexo ao balanço, a demonstração do 

cumprimento do plano de saneamento financeiro.       

8 — A sanção prevista no artigo 60.º é aplicável sempre que o município viole a obrigação estabelecida no n.º 3.  

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  

 

 

 

 

Através do quadro anterior, podemos constatar que o limite de endividamento para o ano 2017 é de 14.180.643,61 €.  
 
Ao analisarmos a posição do Município em 31.12.2017, constatamos que o rácio se situa em 0,701 vezes, enquanto em 01.01.2017 se situava em 

0,837 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, não ultrapassando assim o limite legal. Pelo contrário, o 

Município possui em 31.12.2017 uma margem de 7.552.063,23 euros, não considerando o efeito do endividamento proporcional às participações 

financeiras nas entidades participadas pelo Município. 
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Note-se que em 31.12.2017 não foi incluído o valor das “entidades intermunicipais e as entidades associativas Municipais”, entidades participadas 

pelo Município, pelo facto de não dispormos até ao momento as contas de todas as entidades à data de 31.12.2017. 

 

Comparativamente com a situação a 01.01.2017 constata-se uma evolução positiva / redução de 1.282.806,54 € no valor do endividamento, 

para efeitos dos limites da Lei 73/2013. 

 

De acordo com o previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 52 da Lei n.º 73/2013, considerando que o Município cumpre o limite previsto no n.º 1 

do artigo 52.º da mesma Lei, só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20 % em cada exercício, da margem disponível no 

início de cada um dos exercícios. Ou seja, apesar de o Município dispor de uma margem significativa face ao limite de endividamento, 

(7.552.063,23 €), caso pretenda aumentar o endividamento (comprimindo o limite) só poderá aumentar o mesmo em 1.510.412,65 € face ao valor 

do endividamento em 31.12.2017.  
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SITUAÇÃO SOBRE OS PROCESSOS DE CONTENCIOSO EM 31.03.2018 

Apresenta-se, em anexo, informação sobre os processos judiciais em curso, bem como a fase processual em que se encontram nesta data: 
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NOTAS: 

PROCESSOS COM DECISÃO 

• O quadro anterior menciona as ações judiciais provenientes de anos passados, algumas com antiguidade significativa, e já decididos.  

Face às informações anteriores, e para evitar repetições, presume-se que os dados constantes do quadro são elucidativos, suprimindo 

assim o texto justificativo. 

 

• PROCESSO – Jeremias de Macedo Lda – Arruamento Zona Oeste 

Importa referir que existia uma ação contra o Município “AÇÃO ORDINÁRIA N.º 414/2003” interposta no ano 2003 pela empresa Jeremias 

de Macedo, inerente ao “Arruamento da Zona Oeste” cujo processo era o seguinte: 

Em 01 de março 2016, o Município foi notificado pelo Supremo Tribunal Administrativo STA da anulação da ação interposta pela empresa 

Jeremias de Macedo CA Lda, relativamente a obras no “Arruamento Oeste”. O Município tinha sido condenado ao pagamento da quantia 

de 154.290,46.€ pelo que o processo tinha que voltar à 1ª instância, caso não haja acordo entre as partes: 

Foi realizado um acordo de pagamento em fevereiro de 2018 no valor de 48.627,70 € a pagar em 6 prestações com inicio em março de 

2018. Já foi efetuado o pagamento de 8.127,70 € e está ainda em divida o valor de 40.500,00 €. 

 

PROCESSOS SEM DECISÃO 
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ARMVT – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE MUNICIPIOS DO VALE DO TÁVORA 
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• PROCESSO - Higino Pinheiro & Irmão, Lda 

 

Como complemento, e por se tratar de assuntos de natureza semelhante, a empresa Higino Pinheiro & Irmão Lda, reclamava um valor em dívida 

no valor de 401.362,81 € da ARMVT (Associação Regional de Municípios do Vale do Távora) relativamente à obra EM 514, entre Moimenta e o 

limite do Concelho de Tabuaço, que terá que ser pago pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira. 

Após a realização de uma peritagem à obra pelos serviços técnicos da Câmara Municipal, foi apurado o valor de 290.331,82 €, no entanto, após 

negociações ficou acordado assumir o valor de 330.375,01€, verificando-se mesmo assim, uma poupança de 70.987,80 €, face ao valor 

inicialmente reclamado pela empresa. 

O pagamento da divida em causa foi efetuado em prestações mensais no valor de 10.000,00 €, sem qualquer custo adicional conforme 

deliberação de câmara do dia 22/06/2011. Anteriormente esta situação estava em contencioso, no entanto, foi possível suspender a ação.  

Do valor em causa o Município liquidou a totalidade ou seja 330.375,01 €. 

 

PROCESSOS EM CONTENCIOSO – COM ACORDO DE RESOLUÇÃO 

 

A ARMVT tendo como objetivo solucionar os processos em contencioso eferentes às empreitadas EM 514 e EN 323 com a empresa 

Jeremias de Macedo & CA Lda existentes à vários anos, celebrou dois acordos de pagamentos (com poupanças significativas) a realizar em 

36 prestações Estes acordos pressupõe que as Câmaras de Moimenta da Beira e de Tabuaço assumam as suas responsabilidades 

entretanto quantificadas.  
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O Município de Moimenta da Beira, iniciou o pagamento das suas prestações no mês de Agosto de 2015, tendo pago até 31 de março de 

2018 o valor 409.744,64 €, estando ainda em divida o mesmo valor de 51.218,08 €.  

 

4 INFORMAÇÃO FINANCEIRA SOBRE OS PROTOCOLOS CELEBRADOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA  
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Relativamente aos acordos de execução celebrados com as Juntas de Freguesia, foram realizados investimentos e submetidos à Câmara Municipal 

até esta data, no valor de 525.088,15 €, dos quais foram pagos 223.132,22 €, estando em divida o valor de 82.001,71 €. 

 

Moimenta da Beira, 13 de abril de 2018 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

____________________________ 

 

        José Eduardo Ferreira 

 

 

 


