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“Quem administra bens alheios presta contas”. 

 

“Ora, bom exemplo de bens alheios são os bens públicos que por serem 

da comunidade (ou de instituições nascidas da sua auto organização) 

não são individualmente de ninguém que zele pela sua integridade e 

pela sua fidelidade e transparência da respetiva gestão. 

Surge, assim, a obrigação de prestar contas como dever dos que 

administram a qualquer título, dinheiros ou outros ativos públicos”.  
   

 Tribunal de Contas 
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Exmos. Membros dos Órgãos Municipais 

 Município de Moimenta da Beira 

 
 

Impõe o preceituado no n.º 2 do artigo 49.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 

a devida articulação do previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo n.º 53.º, na redação 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que o órgão deliberativo do Município 

aprecie e vote os documentos de prestação de contas relativas a cada ano económico. 

 

Para esse efeito, o executivo camarário apresenta as contas e o respetivo relatório de 

gestão de 2012, documento que foi elaborado nos termos do ponto n.º 13 do POCAL – 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, dando cabal observância toda a 

demais legislação complementar aplicável.  

 

A orientação de base que está subjacente à apresentação destes documentos visa 

facilitar a análise exaustiva e detalhada de toda a atividade desenvolvida pelo 

Município de Moimenta da Beira, bem como a avaliação rigorosa e pormenorizada dos 

níveis de execução orçamental relativos ao ano de 2012. 
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Relatório de Gestão 

 

O cumprimento dos objetivos orçamentais inerentes ao Orçamento de Estado para 

2012 e ao Programa de Estabilidade e Crescimento, consubstanciado em metas 

ambiciosas e exigentes, desde logo de redução do défice público, impôs a 

implementação célere de um conjunto de medidas de redução de despesa e de reforço 

da receita, que no exercício de 2012 se traduziram na adoção de medidas de 

austeridade profundas, à semelhança do que aconteceu em 2011. 

Atendendo à sua natureza e ao contexto financeiro internacional em que são tomadas, 

a execução destas medidas, exigiram, exigem e continuarão a exigir, pelo menos nos 

tempos mais próximos, o esforço convergente de todas as organizações públicas para 

esse fim. 

Com efeito, o ano de 2012 foi extremamente difícil para o nosso país. Existem 

certamente várias causas, algumas de política e responsabilidade interna e outras, sem 

qualquer dúvida, resultantes do agravamento da crise financeira internacional. Acresce 

que Portugal passa por este período de turbulência no mesmo momento em que 

recorre aos mecanismos de ajuda externa, da União Europeia e do Fundo Monetário 

Internacional. Esta conjugação de fatores obrigou à implementação de determinadas 

políticas para sanear as contas públicas, com o objetivo de criar um quadro orçamental 

que promova a respetiva estabilidade e sustentabilidade, de forma duradoura. 

Perante este cenário de crise, as instituições públicas lutam para manter os seus níveis 

de serviço, face a consecutivos cortes orçamentais sentidos em quase todas as áreas 

de atuação, pelo que, o controlo e a otimização de custos tornam-se prementes para 

uma gestão orçamental eficaz, assim como a procura de instrumentos que permitam 

verificar onde se cria valor no negócio e analisar da rendibilidade dos vários mercados 

de atuação de cada organização. 

Neste contexto, assume particular relevância a obtenção de informação económica, 

financeira e patrimonial fiável e oportuna, que possibilite a tomada de decisões e uma 

gestão mais eficiente, eficaz e económica na utilização dos sempre escassos recursos 
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financeiros, bem como, a necessidade de aos gestores públicos e aos responsáveis 

políticos ser exigida uma atitude de Accountability. 

Não obstante o termo ser de difícil tradução, é por todos considerado como sinónimo 

de uma exigente prestação de responsabilidades de atos de gestão pública, não só na 

perspetiva contabilística, monetária e financeira como também, sobretudo, no mérito 

e eficácia da concretização de programas pré estabelecidos e estrategicamente 

aferidos a planos de ação. 

A obrigação de prestar contas como dever incontornável dos que administram, a 

qualquer título, dinheiros ou outros ativos públicos, assume, assim, cada vez maior 

relevância. 

Na linha de orientação destes princípios, o regime de contabilidade autárquica 

legalmente estabelecido (POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e respetivas 

alterações) determina a elaboração dos documentos de prestação de contas dos quais 

deve fazer parte integrante este relatório de gestão. 
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Mensagem do Presidente da Câmara 
 

 

O ano 2012, na senda das dificuldades crescentes após 2009, veio a revelar-se ainda 

mais difícil e exigente do que os anteriores, para a grande maioria dos cidadãos, 

empresas e entidades públicas, incluindo todas as autarquias e, obviamente, o 

Município de Moimenta da Beira. 

 

A crise financeira que evoluiu negativamente de forma acentuada, penalizou 

fortemente as economias mais frágeis, levando à implementação de duras medidas, 

atingindo fortemente os cidadãos em geral e os municípios em particular. 

 

As dificuldades atingem sempre de forma mais drástica os mais desfavorecidos e 

fragilizados, sejam cidadãos, famílias, empresas ou autarquias.  

 

Do mesmo modo que a crise financeira internacional encontrou Portugal numa 

situação de fragilidade, também o Município de Moimenta da Beira se encontrava 

financeiramente muito fragilizado quando sofreu o impacto das medidas restritivas 

aplicadas a todos os municípios. Essa circunstância agravou substancialmente as 

nossas dificuldades, em termos comparativos, obrigando a um esforço de ajustamento 

adicional. 

 

Esta realidade externa levou-nos a incrementar medidas de apoio na área social, 

designadamente apoiando a educação através da compensação de transportes 

escolares, refeições e componente social, bem como o apoio e parceria permanente 

com as instituições de solidariedade social que desempenham muito eficientemente 

essas funções. 

 

Por outro lado mas pelas mesmas razões, optamos por não penalizar ainda mais os 

munícipes com o reflexo do incremento dos preços de bens e serviços essenciais 
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prestados pelo município, designadamente o preço do fornecimento de água, águas 

residuais, resíduos e outros serviços, apesar do impacto do forte acréscimo no preço 

de aquisição desses mesmos bens e serviços.    

A par desta realidade, foram reduzidas as transferências do Orçamento de Estado, (no 

ano 2012 foram inferiores ao ano 2011 em 290.374,00 euros), aumentaram os 

impostos (IVA) e cresceram substancialmente os custos com a aquisição de bens e 

serviços indispensáveis podendo destacar os combustíveis e a energia elétrica.   

Todas as referências anteriores ligadas à redução dos impostos locais, designadamente 

o IMT, à redução das taxas relacionadas com licenciamentos, por via da crise 

generalizada do setor da construção civil representam uma conjugação de factores 

negativos para a gestão dos municípios, e particularmente do nosso.   

Tendo por base estes pressupostos e não obstante todos os esforços da nossa equipa 

no sentido da racionalização dos recursos, algo a que já estávamos habituados, não foi 

possível baixar ainda mais a despesa corrente, sob pena de poder ser fortemente 

afetada a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, ou a sua normal fruição pela 

sua esmagadora maioria.  

Devido aos fortes constrangimentos já referidos, me apenas por eles, levamos até ao 

limite a aplicação de tarifas com um cunho social muito forte, nomeadamente no 

fornecimento de água, aguas residuais e resíduos sólidos urbanos, cobrando menos de 

50% dos custos efetivos desses serviços, suportando o orçamento municipal os 

diferenciais. Esta situação, insustentável do ponto de vista financeiro, terá que ser 

paulatinamente invertida, acompanhada de medidas de compensação para os 

cidadãos mais desfavorecidos, e levando também em linha de conta a especificidade 

do nosso tecido empresarial. 

 

Foram Implementadas diversas medidas de gestão e contenção, ao mesmo tempo que 

se manteve um significativo nível de investimento. 

 

Deixamos apenas alguns exemplos: 
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• Finalização do projecto do complexo desportivo – o 1.º relvado, e áreas 

adjacentes, investimento este que absorveu elevados recursos financeiros do 

município; 

• Materialização da construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira, cujo 

investimento também é extremamente avultado, face aos meios libertos do 

município; 

• Limitamos a aquisição de alguns bens e serviços; 

• Adiamento da concretização de alguns projectos de investimento que 

entendemos extremamente necessários para o município, designadamente 

para o seu desenvolvimento económico, mas que não obtiveram ainda a devida 

comparticipação financeira externa, sem a qual a respetiva implementação 

teria consequência financeiras incomportáveis; 

• Incremento da operacionalização dos recursos ao dispor do município; 

• Limitação de consumos de combustíveis, energia e comunicações; 

• Limitamos, muito mais do que gostaríamos, os apoios financeiros às Juntas de 

Freguesia e a outras Instituições relevantes, sempre tentando, apesar de tudo, 

evitar provocar constrangimentos significativos na respetiva actividade; 

 

Adicionalmente, no ano 2012 continuámos a gerir, com grande dificuldade, os 

constrangimentos financeiros e litigiosos da Autarquia, conseguindo uma boa gestão 

da dívida a fornecedores e às Instituições de Crédito, dando prioridade ao 

cumprimento rigoroso do serviço de dívida às instituições de crédito, tendo 

amortizado mais 1.218.934,67 euros. Há muitos anos que o passivo bancário do 

município não baixava a barreira dos 5 milhões de euros, sendo agora inferior, pela 

primeira vez desde 2007. Ao mesmo tempo, o passivo total do município reduziu face 

ao ano 2011 cerca de 1.200.000,00 euros e comparativamente com o ano 2009, o 

passivo total do município reduziu cerca de 2.500.000,00 euros. 
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É nesta conjuntura adversa e de difícil execução, mas com muito esforço e dedicação, 

não apenas dos membros do executivo, mas também de muitos outros agentes com 

quem tivemos que trabalhar que decorreu o exercício de 2012, cujos resultados 

apresentaremos de seguida. 

 

Queremos manifestar, penhorada e publicamente, o nosso agradecimento a todos os 

Digníssimos Membros da Assembleia Municipal, Senhores Presidentes de Junta de 

Freguesia, Senhores Vereadores, Senhores Colaboradores, Voluntários, Associações, 

Governo e Instituições da Administração Central, Fornecedores, e, muito 

particularmente a todos os Munícipes, que individualmente, nas famílias ou nas 

empresas, lutam todos os dias pelo seu bem-estar individual e também coletivo. 

Estamos certos que todos contribuíram para que durante o ano de 2012 fossemos 

capazes de minimizar as nossas dificuldades e de manter e uma forte esperança que o 

futuro pode ser melhor. Assim todos continuemos nesta senda responsável. 

 

Assim, em cumprimento do estipulado no n.º 1, do artigo 47º, da Lei das Finanças 

Locais, (LFL) aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, as regras e os 

procedimentos contabilísticos definidos pelo Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54 –A/99, de 22 de 

Fevereiro, e nos termos do preceituado na alínea e), do n.º 2, do artigo 64º, e na alínea 

c), do n.º 2 do artigo 53º, ambos do regime jurídico das competências e 

funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias (LAL), aprovado pela Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro, 

apresentam-se e submetem-se à apreciação e deliberação da Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira os documentos de prestação de contas 

referentes ao exercício económico-financeiro de 2012. 
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Estes documentos, após aprovação nos órgãos municipais deverão ser remetidos a 

julgamento do Tribunal de Contas até ao dia 30 de Abril, próximo, em cumprimento do 

estatuído no artigo 51º da supra referida LFL, organizados de acordo com a Resolução 

n.º 4/2001 – 2ª Secção, de 12 de Julho, do Tribunal de Contas, que aprovou as 

“instruções para a organização e documentação das contas das autarquias locais e 

entidades equiparadas abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais (POCAL)”. 

 

Proposta de Aplicação de Resultados 

 

Para cumprimento das condições exigidas no ponto 2.7.3. do POCAL propõe-se, que: 

 

• O resultado líquido do exercício seja transferido para a conta 59 – Resultados 

Transitados, em conformidade com o definido no ponto 2.7.3.2 do POCAL; 

 

• O resultado líquido positivo do exercício, no montante de 435.254,67 euros, de 

acordo com o definido nos pontos 2.7.3.3, 2.7.3.4 e 2.7.3.5, do POCAL, pode ser 

aplicado da seguinte forma: 

a) Reforço do Património (conta 51) ……………...……………..… 413.491,94 euros; 

b) Reservas legais (conta 571) …………………………................... 21.762,73 euros; 

 

 

Moimenta da Beira, 09 de Abril de 2013 

 

José Eduardo Lopes Ferreira 

 

Presidente da Câmara 
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1. ANÁLISE ORÇAMENTAL 
 

1.1 Fluxos de Caixa 
 

O mapa de fluxos de caixa caracteriza os recebimentos e pagamentos ocorridos no 

exercício e que estão associados à execução do orçamento e às demais operações não 

orçamentais (operações de tesouraria e cauções em dinheiro), sendo evidenciados 

neste documento, os respetivos saldos, da gerência anterior e para a gerência 

seguinte, desagregados de acordo com a sua origem. 

As cauções em dinheiro e as operações de tesouraria são operações de entrada e saída 

de fundos sem implicações orçamentais que os serviços autárquicos realizam para 

terceiros, sendo apenas objeto de movimentação contabilística no sistema da 

contabilidade patrimonial. 

O quadro que a seguir se exibe mostra, em síntese, todos os movimentos dos fluxos de 

caixa ocorridos no exercício de 2012. 

 

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 218.070,16 €                DESPESAS ORÇAMENTAIS 10.954.300,81 €           
             Execução Orçamental 103.348,55 €                          Correntes 6.025.777,55 €             
             Operações de tesouraria 114.721,61 €                          Capital 4.928.523,26 €             

RECEITAS ORÇAMENTAIS 11.090.828,47 €           OPERAÇÕES DE TESOURARIA 554.624,30 €                
             Correntes 6.594.832,00 €             
             Capital 4.495.137,57 €             SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE 341.773,48 €                
             Outras 858,90 €                                     Execução Orçamental 239.876,21 €                 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA 541.799,96 €                             Operações de Tesouraria 101.897,27 €                 

TOTAL 11.850.698,59 €           TOTAL 11.850.698,59 €           

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

 

Da análise dos movimentos financeiros ocorridos na gerência de 2012 pode-se concluir 

que: 

• As entradas de fundos ascenderam a 11.632.628,43 euros, sendo 

11.090.828,47 euros provenientes de receitas orçamentais e 541.799,96 euros 

de dotações não orçamentais. 
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• Por sua vez, as saídas de fundos totalizaram 11.508.925,11 euros, dos quais 

10.954.300,81 euros resultam de despesas orçamentais (correntes e de capital) 

e o residual de despesas não orçamentais. 

• O saldo final da gerência do ano de 2012 é confirmado pela análise dos fluxos 

de caixa, perfazendo um total de 341.773,48 euros, sendo 239.876.21 euros de 

execução orçamental, 101.897,27 euros de operações de tesouraria. 

 

O valor das importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no 

exercício, quer se reportem à execução orçamental, quer a operações de tesouraria, 

acrescido dos correspondentes saldos da gerência anterior, permite obter o valor do 

saldo a transitar para a gerência seguinte. 

 

No âmbito das Operações Não Orçamentais, as operações de tesouraria são as 

cobranças que os serviços do Município de Moimenta da Beira realizaram para 

terceiros, ou seja, são operações de entrada e saída de fundos à margem do 

orçamento, sendo apenas objeto de movimentação contabilística no sistema da 

contabilidade patrimonial, sendo que as cauções em dinheiro são factos que não 

produzem alterações no património da entidade, mas representam possibilidade de 

futuras alterações. 

Apesar da sua natureza não orçamental, estes fluxos de entrada e a saída de fundos, 

tal como nas operações de carácter orçamental, são sempre documentados, 

respetivamente por guia de recebimento e ordem de pagamento. 

 

1.2 Orçamento inicial versus final e execução 
 
 

Com o propósito de analisar este capítulo e sendo essencial para compreender melhor 

os fatores relacionados com a execução orçamental de 2012, mais concretamente, no 

que se refere ao procedimento do desenvolvimento das suas principais variações, 

promove-se o estudo da variação entre o orçamento inicial, final e executado 

permitindo assim avaliar a capacidade da concretização dos projetos que foram 
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propostos, nomeadamente a capacidade de gestão dos recursos da autarquia, bem 

como o esforço de angariação da receita, fator fundamental para a realização do 

objetivo político. 

Cada uma destas perspetivas de análise, bem como a respetiva evolução, será matéria 

de maior detalhe ao longo do presente documento. 

A estrutura orçamental assenta em receitas correntes e receitas de capital, que 

suportam as despesas correntes e as despesas de capital, respeitando o princípio do 

equilíbrio orçamental e sempre numa perspetiva de otimização dos recursos 

recebidos, face às necessidades de despesa. 

Tal como o verificado em gerências anteriores a taxa de execução da receita reporta-se 

à taxa de cobrança efetiva, e à taxa de execução da despesa, respeita a obrigações 

efetivamente pagas e não à despesa realizada. 

 

CAPITULOS Previsão Inicial Previsão Final Execução
Taxa de 

Execução %
RECEITAS

Correntes 8.993.060,24 €      8.992.560,24 €      6.594.832,00 €      73,34%
Capital 9.756.939,76 €      9.756.939,76 €      4.495.137,57 €      46,07%
Outras -  €                        500,00 €                 858,90 €                 171,78%
TOTAL 18.750.000,00 €    18.750.000,00 €    11.090.828,47 €    59,15%

DESPESAS

Correntes 8.869.776,24 €      10.148.017,01 €    6.025.777,55 €      59,38%
Capital 9.880.223,76 €      8.601.982,99 €      4.928.523,26 €      57,30%
TOTAL 18.750.000,00 €    18.750.000,00 €    10.954.300,81 €    58,42%  

 

Para o exercício económico de 2012, o Orçamento Inicial foi aprovado pelo valor de 

18.750.000 euros, sendo a previsão para as Receitas Correntes de 8.993.060,24 euros, 

e tendo-se estimado para as Despesas Correntes a dotação inicial de 8.869.776,24 

euros, o que determina que foi assegurado o respeito pelo princípio do equilíbrio 

orçamental. 

Quanto às rubricas de natureza de capital, o orçamento inicial das despesas foi 

definido para 9.880.223,76 euros e o da receita para 9.756.939,76 euros, o que de 
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igual modo determina que se estimou que parte das despesas de investimentos fosse 

financiada por receitas de carácter corrente. 

Aprovado o Orçamento Inicial nestes termos, e apesar de um conjunto de 

modificações aprovadas ao longo do exercício económico de 2012, apura-se como 

Orçamento Final para este exercício o mesmo valor, ou seja 18.750.000 euros, não 

traduzindo por isso qualquer aumento na dotação global do orçamento. 

 

No que respeita à execução orçamental verifica-se que a taxa de execução das receitas 

correntes foi de 73,34%, o que significa que para uma previsão final de 8.992.560,24 

euros se atingiu uma execução de 6.594.832,00 euros. 

No que respeita às receitas de capital, estas continuam a ficar muito aquém do revisto, 

uma vez que para uma previsão final de 9.756.939,76 euros apenas se atingiu uma 

execução de 4.495.137,57 euros, representando uma taxa de execução de 46,07%, 

para o que muito contribui o período de forte recessão económica que se tem vivido 

ao inviabilizar a concretização de um conjunto de expectativas de projetos que 

estavam definidos, bem como a venda de bens de investimento inicialmente prevista. 

No capítulo da despesa, a taxa de execução atingiu 58,42%, com as despesas correntes 

a cumprir 59,38% e as despesas de capital 57,30% do total orçamentado, o que 

determina que sejam as despesas correntes aquelas que mais se distinguem na 

realização deste orçamento. 
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2 EVOLUÇÃO DA RECEITA 
 
Para apreciarmos a evolução da receita podemos observar o quadro seguinte: 
 

Evolução orçamental da Receita 

 

 

 

Este quadro resume os principais valores recebidos pelo Município nos anos 2012 e 

2011. 

Ao analisarmos a evolução orçamental da receita, verificamos que no ano 2012 

registou-se um aumento considerável face ao ano anterior de 866.109,92 euros. De 

salientar que no ano 2012 o valor das transferências correntes resultantes do 

Orçamento de Estado foram inferiores em 290.374,00 euros.  

O Município recebeu ao longo de 2012, um montante de 11.090.828,47 euros, sendo 

73% de receitas correntes (6.594.832,00 euros), 46% de receitas de capital 

(4.495.137,57 euros) e (858,90 euros) de outras receitas. 

 

A aproximação à realidade dos valores orçamentados avalia-se com base no grau de 

execução orçamental, e em números redondos, podemos referir e concluir o seguinte: 

 

Evolução do grau de execução orçamental da Receita – período 2012 e 2011 
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Ao analisarmos o grau de execução orçamental da receita, verificamos que em relação 

ao ano anterior houve um acréscimo de 5,19 pontos percentuais. 

 

2.1. RECEITA CORRENTE 
 
 

 
 

A receita corrente distingue-se em quatro grandes capítulos: 

 

a) Impostos directos, com um peso estrutural nas receitas correntes de 15,03%; 

b) Rendimentos de propriedade, com um peso estrutural nas receitas correntes 

de 8,57%. 

c)  Transferências correntes; com um peso estrutural nas receitas correntes de 

61,5%;  

d) Venda de bens e serviços correntes, com um peso estrutural nas receitas 

correntes de 11,64%. 
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A receita cobrada nestes quatro capítulos representa 96,73% do total das receitas 

correntes do ano 2012. 

  

Execução orçamental das Receitas Correntes em 2012 

 

Detalhe dos Impostos Directos: 

Execução Orçamental dos Impostos Directos em 2012 

 

 

 

O Imposto Municipal sobre Imóveis e o Imposto Único de Circulação tiveram uma taxa 

de execução superior a 100%, na ordem dos 112,6% e 126,1% respectivamente. 

 

A rubrica de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, teve uma 

taxa de execução de 62,00 %, enquanto no ano 2011 foi de 76,5%.  

 

A execução global dos impostos directos foi de 103,5%. 

  

Evolução da Receita cobrada de Impostos Directos – Período 2012 e 2011 

 

 

 



     

 Prestação de Contas | Exercício de 2012  

O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e o Imposto Único de Circulação (IUC) 

registaram um aumento face a 2011 em cerca de 61.792,65 euros equivalentes a 10%, 

e 34.841,84 euros equivalentes a 25%, respetivamente. 

Apesar de se verificar um acréscimo considerável no valor da cobrança bruta de IMI no 

ano 2012, salienta-se que, que foram descontados / retidos ao Município pelo 

Ministério das Finanças 30.138,75 euros, resultantes da cobrança dos encargos de 

avaliação dos imóveis. 

 

Quanto ao Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 

assistimos a uma diminuição face a 2011 de 56.324,92 euros equivalente a 30%. 

O valor de realização desta rubrica tem vindo a decrescer significativamente, situação 

esta associada à atual conjuntura económica e financeira. No ano 2010 o valor da 

receita cobrada foi de 241.443,92 euros, em 2011 de 186.405,33 euros, e em 2012 de 

130.080,41 euros. Constatamos assim que face ao ano 2010 o Município realizou 

menos 111.363,51 euros o equivalente a 46%, e face a 2011 menos 56.324.92 euros o 

equivalente a 30%. 

 

 

Detalhe das Transferências Correntes: 

Execução Orçamental das Transferências Correntes em 2012 

 

 

 

O Orçamento de Estado para 2012, publicado em 30 de Dezembro 2011 (Lei 64-

B/2011), estipulou entre outras, o valor das transferências para os Municípios. 

Constatamos que os valores orçamentados para a Câmara Municipal não são 
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totalmente coincidentes, havendo compensações nas rubricas do FSM e IRS, pelo facto 

de ter havido alterações no OE no período de Outubro a Dezembro, porém, a execução 

obtida retrata para as diferentes rubricas taxas de execução próximas dos 100%. 

   

Evolução das transferências correntes – Período 2012 e 2011 

 

 

 

O valor global das transferências correntes registou uma diminuição face a 2011 de 

180.540,57 euros equivalentes a 4,26%. 

As rubricas que apresentam maior variação em valor são o FEF e o FSM, bem como os 

serviços e fundos autónomos. 

Relativamente às transferências correntes do Orçamento de Estado (FEF, FSM e IRS), 

no ano 2012, o Município recebeu menos 172.723,00 euros comparativamente com o 

ano 2011. (A título informativo, face ao ano 2010, para as mesmas rubricas o 

Município recebeu das transferências do OE menos 363.470,92 euros).  

  

Quanto à rubricas de “outros” que inclui transportes escolares, AEC’s, componente 

social e refeições escolares, verifica-se um acréscimo de 27.740,27 euros ou seja 

6.07%. Porém, o Ministério da Educação ainda deve ao município à data de 31.12.2012 

o montante de 102.103,89 euros relativamente a estas componentes escolares, pelo 

que, caso o município obtivesse essa receita, melhoraria a sua performance financeira 

em igual montante.   

 

Relativamente à rubrica “serviços e fundos autónomos” que integra as contribuições 

do IEFP, PEPAL, POPH, estas apresentaram um decréscimo de cerca de 35.557,84 
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euros, ou seja, o equivalente a 24,91%. De salientar que estava prevista a 

concretização dos estágios PEPAL no ano 2012, o que não veio a ocorrer por estratégia 

da Administração Central.  

 

Detalhe da Venda de Bens e Serviços: 

Execução Orçamental da Venda de Bens e Serviços em 2012 

 

 

 

Através do quadro anterior podemos constatar que a execução global do valor da 

venda de bens e serviços correntes foi de 100%. 

Assumem especial destaque pelo valor que representam, as rubricas relacionadas com 

a venda e serviços de água, saneamento e RSU. Destacam-se também os valores 

auferidos pela prestação de serviços dos equipamentos desportivos do Município e o 

valor inerente aos transportes colectivos de pessoas que são os transportes escolares.   

 

 

 

 

 

 



     

 Prestação de Contas | Exercício de 2012  

Evolução da Venda de Bens e Serviços – Período 2012 e 2011 

 

 

 

Ao analisarmos comparativamente os anos 2012 e 2011, relativamente à Venda de 

Bens e Serviços, o Município arrecadou no ano 2012, 767.333,20 euros, valor superior 

ao ano 2011 em 10.168,34 euros, equivalente a 1,3%. Relativamente às rubricas mais 

representativas verifica-se que as mesmas se apresentam equilibradas nos dois anos.  

 

Completamos de seguida a nossa análise da receita corrente com um quadro resumo 

da variação anual comparativa dos capítulos que a compõem: 
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Em conclusão, ao analisarmos o quadro anterior, verificamos que em termos globais, o 

valor das receitas correntes no ano 2012, são inferiores ao ano 2011, em cerca de 

325.909,72 euros. Com a excepção das rubricas “impostos directos, taxas multas, 

propriedade e vendas de bens e serviços correntes” todas as restantes tiveram uma 

variação negativa no biénio em análise. 

Contribui particularmente para esta situação o corte a que o município foi sujeito nas 

transferências correntes do Orçamento de Estado (como já referido anteriormente), 

bem como a não concretização no ano 2012 de outras receitas correntes, tal como 

aconteceu no ano 2011.  

 

 

 

2.2. RECEITA DE CAPITAL 
 
A receita de capital arrecadada pelo Município durante o ano de 2012 ascendeu a 

4.495.996,47 euros. 

 

Na receita de capital distinguem-se dois grandes capítulos: 

a) Transferências de capital, com um peso estrutural nas receitas de capital de 82,19%; 

e 

b) Passivos Financeiros, com um peso estrutural nas receitas de capital de 17,79%. 

 

A receita cobrada nestes dois capítulos representa praticamente 100% das receitas de 

capital do ano 2012. 
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Estrutura das Receita de Capital – ano 2012 
 

 

 

Concluímos também que: 
 
a) as receitas de capital representam 40,54% da receita total cobrada. 

b) a taxa de execução orçamental das receitas de capital é de 46,08%. 

 

De seguida vamos analisar o comportamento da receita de capital em relação ao ano 

anterior: 

 

 

 

Assim, e com base no quadro anterior verifica-se que comparativamente com o ano 

2011, a rubrica de transferências de capital tiveram um acréscimo de 666.160,74 

euros, equivalente a 22%. 

Nesta rubrica estão considerados o valor das transferências de capitais provenientes 

do Orçamento de Estado que totalizaram no ano 2012 o valor de 2.053.215,00 euros.  

No ano 2011 o valor recebido foi de 2.170.866,00 euros, verificando-se assim uma 

redução de 117.651,00 euros. Comparativamente com o ano 2010 o valor recebido foi 

inferior em 232.466,00 euros.  
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Quanto à rubrica de passivos financeiros verificamos que ocorreu um acréscimo de 

525.000,00 euros, pelo facto de o município ter utilizado e pago o montante global de 

800.000,00 euros com o empréstimo de curto prazo, enquanto no ano 2011 o valor 

utilizado foi de 275.000,00 euros. 

De salientar que a rubrica de passivos financeiros não teve qualquer receita resultante 

de empréstimos de médio e longo prazo, tal como tem ocorrido nos últimos anos mais 

recentes.   

 
 
 
2.3 RÁCIOS DA ESTRUTURA DA RECEITA 
 

O quadro seguinte apresenta os Rácios de Gestão relativos à estrutura de Receita, 

comparando 2012/2011: 

 

Rácios de Estrutura da Receita Total 

 

 
 

(1) Consiste no somatório das seguintes componentes do orçamento executado: impostos 
indirectos + taxas, multas e outras penalidades + rendimentos de propriedade + venda de bens 
e prestação de serviços correntes + outras receitas correntes. 
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A análise alargada aos rácios (2012/2011) permite concluir que: 
 
A receita própria (impostos indirectos + taxas, multas e outras penalidades + 

rendimentos de propriedade + venda de bens e prestação de serviços correntes + 

outras receitas correntes) teve uma diminuição face a 2011, na ordem dos 185.678,72 

euros. 

Em relação aos impostos directos, registou-se um aumento de 40.309,57 euros 

aproximadamente, reduzindo o seu peso estrutural para 9%. 

Os fundos municipais resultantes do OE diminuíram cerca de 290.374 euros. O 

resultado obtido para este rácio permite concluir que o grau de dependência desta 

receita é de 50%, enquanto no ano 2011 foi de 57%. 

Em 2012, 7% da receita foi proveniente de empréstimos bancários, resultado da maior 

utilização do empréstimo de curto prazo. Dado que no ano 2011, a utilização foi muito 

inferior, tal situação originou um aumento de 4 pontos percentuais. 

A receita resultante da venda de bens e serviços foi superior em cerca de 10.168,34 

euros, pelo que o seu peso em relação à receita total se mantém equivalente face ao 

ano anterior. 
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3 EVOLUÇÃO DA DESPESA 
 
Para apreciarmos a evolução da despesa podemos observar o quadro seguinte: 
 

Evolução orçamental da Despesa 

 

 

 

O quadro anterior resume na coluna “execução” os valores pagos pelo Município nos 

últimos dois anos. 

Durante o ano de 2012 a taxa de execução (58,42%) foi superior em relação ao ano 

anterior (53,81%) em cerca de 4,61 pontos percentuais. 

Ao analisarmos a evolução orçamental da despesa, verificamos que no ano 2012 

registou-se um aumento do valor executado face ao ano anterior de 756.412,88 euros.  

 

O Município pagou ao longo de 2012, o montante de 10.954.300,81 euros, sendo 

59,38% de despesas correntes (6.025.777,55 euros) e 57,30 % de despesas de capital 

(4.928.523,26 euros). 

Em termos globais, assistimos a uma execução/redução da despesa corrente inferior 

no ano 2012 face ao ano 2011 no valor de 87.939,32 euros e a despesa de capital foi 

superior em 844.352,20 euros.  
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Evolução do grau de execução orçamental da Despesa – período 2012 e 2011 

 

 

 

 

Ao analisarmos o grau de execução orçamental da despesa, verificamos que em 

relação ao ano anterior houve um acréscimo de 4,61 pontos percentuais. 

 

3.1. DESPESA CORRENTE 
 
A despesa corrente decompõe-se basicamente em cinco grandes capítulos: 

 

a) Despesas com pessoal, com um peso estrutural nas despesas correntes de 

42,71%; 

b) Aquisição de bens e serviços; com um peso estrutural nas despesas correntes 

de 39,47%;  

c) Juros e outros encargos, com um peso estrutural nas despesas correntes de 

2,6%; 

d) Transferências correntes, com um peso estrutural nas despesas correntes de 

14,79%; 

e) Outras despesas correntes, com um peso residual na estrutura nas despesas 

correntes de 0,43%; 

 

A despesa corrente paga nestes cinco capítulos representa um total de 55,01% das 

despesas totais do ano 2012 e tiveram uma taxa de execução de 59,4%. 
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Execução orçamental das Despesas Correntes em 2012 

 

 

 

Evolução das Despesas Correntes – Período 2012 e 2011 

 

As despesas correntes durante o ano 2012, registaram uma diminuição de 87.939.32 

euros, distribuídos e justificados pelas rubricas constantes no quadro seguinte: 

 

 

 

Gráfico: Evolução das Despesas Correntes, por classificação económica – período 2012-

2011 
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Detalhe das despesas com pessoal: 

 

 

 
Comparativamente com 2011, em 2012 as despesas com o pessoal diminuíram 

410.789,53 euros, sendo que: 

a) as remunerações certas e permanentes aumentaram 407.442,12 euros; 

b) os abonos variáveis ou eventuais diminuíram 10.082,81 euros; e 

c) as despesas com a segurança social (CGA, SS, encargos com saúde) aumentaram 

6.735,40 euros. 

 

Detalhe das Aquisições de Bens e Serviços: 
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Comparativamente com 2011, em 2012 as aquisições de bens e serviços (pagas) 

aumentaram 326.835,12 euros, sendo que: 

a) as aquisições de bens aumentaram 110.335,51 euros; e 

b) as aquisições de serviços aumentaram 216.499,61 euros. 

 

A rubrica de aquisição de bens e serviços, integra com maior representatividade os 

custos decorrentes da actividade de Funcionamento do municipio, onde se incluem os 

encargos das instalações, electricidade, combustíveis, transportes escolares, 

comunicações, aquisição de água de abastecimento público, tratamento de afluentes e 

resíduos, seguros, aquisições de projectos e consultadoria, pequenas reparações e 

conservações, trabalhos especializados. 

 

Detalhe dos Juros e Outros Encargos: 

 

 

 
O valor pago com juros e outros encargos sofreu uma diminuição de 35,58% 

equivalente a 86.560,12 euros.  

Constata-se uma diminuição no valor pago de juros de empréstimos de médio e longo 

prazo de 20.992,38 euros em virtude da redução do capital em divida, e do valor dos 

outros encargos financeiros resultante do débito de juros imputados por fornecedores. 

Por outro lado, assistimos a uma acréscimo muito significativo do valor dos juros de 

curto prazo, devido ao acréscimo das taxas de juro e dos montantes utilizados. 
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Detalhe das Transferências Correntes: 

 

 

 
Comparativamente com o ano 2011, em 2012 o valor das transferências correntes 

efectivamente pagas foi superior em 75.937,93 euros e totalizaram 891.287,29 euros. 

As transferências correntes reflectem essencialmente os apoios financeiros atribuídos 

às diferentes Instituições, Associações e Juntas de Freguesia.    

 

 
3.2. DESPESA DE CAPITAL 
 
A despesa de Capital desagrega-se em quatro grandes capítulos: 

 

 

 

A despesa de Capital paga representa um total de 44,99% das despesas totais do ano 

2012 e tiveram uma taxa de execução de 57,3%. 
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Evolução das Despesas de Capital – Período 2012 e 2011 

 

As despesas de capital durante o ano 2012, registaram um aumento bastante 

significativo face a 2011, de 844.352,20 euros, distribuídos e justificados pelas rubricas 

constantes no quadro seguinte: 

 

 

 

Gráfico: Evolução das Despesas de Capital, por classificação económica – período 

2012-2011 

 

 

Detalhe das Aquisições de Bens de Capital: 
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Globalmente, o valor da aquisição de bens de capital apresenta um acréscimo de 17,07 

%, superior a 384.609,79 euros, no ano 2012 comparativamente com o ano 2011.  

A rubrica de “Edifícios” apresenta um acréscimo significativo representando 150,23% 

correspondendo a uma variação de 625.279,86 euros. Igualmente a rubrica 

“Construções Diversas” apesar de representar maior expressão em valor reduziu em 

17,37% face ao ano anterior. 

Quanto às rubricas de outros investimentos diversos e aquisição de terrenos, os 

valores executados no ano 2012 são similares aos valores do ano 2011.   

 

  Detalhe das Transferências de Capital: 

 

 

 

Comparativamente com o ano 2011, em 2012 o valor das transferências de capital 

efectivamente pagas foi inferior em 55.585,87 euros. 

As transferências de capital reflectem essencialmente os apoios financeiros para 

investimento atribuídos às Juntas de Freguesia (protocolos), Associação Regional de 

Municípios de Vale do Távora – (EM 514) e outras Instituições.    

 

Detalhe dos Passivos Financeiros: 
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O valor dos passivos financeiros reflecte a utilização / pagamento dos empréstimos 

bancários. 

No ano 2012, o aumento do valor dos empréstimos de curto prazo é explicado pela 

maior utilização deste recurso financeiro.  

Relativamente aos empréstimos de médio e longo prazo, foi amortizado no ano 2012, 

1.218.934,67 euros, valor este, muito próximo do valor pago no ano 2011. O valor 

amortizado de empréstimos de médio e longo prazo, corresponde à diminuição do 

passivo bancário, que no final do ano 2012 ainda totaliza 4.993.822,23 euros, tendo 

ultrapassado (para menos) a barreira dos 5 milhões de euros. 

  

Em média, as amortizações dos empréstimos de médio e longo prazo correspondem a 

um esforço financeiro de 101.578,00 euros mês. 

 

3.3. RÁCIOS DA ESTRUTURA DA DESPESA 
 
O quadro seguinte apresenta os Rácios de Gestão relativos à estrutura da Despesa, 

comparando os resultados de 2012 e 2011: 

 

Rácios de análise da Estrutura da Despesa 
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Dos vários rácios expostos destacam-se as seguintes ilações: 

O peso estrutural das despesas com pessoal situou-se em 23% do total das despesas 

efectuadas, traduzindo uma situação aceitável a este nível, melhorando face ao ano 

2011. No entanto, representam 43 % das despesas correntes no ano 2012, enquanto 

que no ano 2011 representavam 49%. 

A totalidade das aquisições de bens e serviços correntes pagas representam 22% no 

conjunto da despesa total, enquanto no ano 2011 representavam 20%. 

As aquisições de bens de capital executadas representaram 24% no ano 2012, 

enquanto que no ano 2011 representaram 22%. 

O peso do serviço de divida de médio e longo prazo (amortização de empréstimos + 

juros), representa 13% da despesa total. 
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O Valor da despesa realizada considerando a população do Concelho com base nos 

censos de 2011, situou-se em 1.071,95 euros, enquanto em 2011 (tendo por base a 

mesma população) foi de 997,93 euros. 
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4. ANÁLISE DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – GOP 
 
4.1 Execução orçamental das Grandes Opções do Plano 

 

 

 

No ano de 2012 a execução financeira dos projectos de investimentos e actividades 

mais relevantes constantes nas GOP’s, corresponde a um total de 7.620.420,70 euros, 

o que equivale a uma taxa de execução de cerca de 50,50% face ao valor final 

orçamentado de 15.091.266,12 euros. 
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As funções sociais assumem maior destaque na execução das opções, representando 

cerca de 57% da totalidade, seguido das outras funções com 32% e posteriormente as 

funções económicas com 8%.  

 

Grau de Execução orçamental das GOP – período 2012 e 2011 

 

 

 

A taxa de execução orçamental das GOP em 2012 aumentou 6,97 pontos percentuais 

face ao ano anterior. 

 

4.2 Execução orçamental do Plano Plurianual de Investimentos 
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Grau de Execução Orçamental do PPI – período 2012 e 2011 

 

 

 

A taxa de execução orçamental do Plano Plurianual de Investimentos (PPI), em 2012 

situou-se em 45,96 %, ascendendo a 2.637.269,55 euros, e aumentou 12,24 pontos 

percentuais face ao ano anterior. 

 

4.3 Execução orçamental do Plano de Atividades Municipal 
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Grau de Execução Orçamental do PAM – período 2012 e 2011 

 

 

 

A taxa de execução orçamental do Plano de Actividades Municipal (PAM), em 2012 

situou-se em 53,28 %, ascendendo a 4.983.151,15 euros, e aumentou 1,74 pontos 

percentuais face ao ano anterior. 
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5. ANÁLISE ECONOMICA E FINANCEIRA 

PATRIMONIAL 
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5.1 Balanço 

 

O Balanço, como elemento agregador que é, do conjunto de bens direitos e 

obrigações, tem por finalidade evidenciar a posição económico-financeira do 

Município no encerramento do exercício 2012, apresentando também a evolução 

patrimonial comparativamente ao ano anterior. 

Todas as peças constantes do presente documento foram elaboradas nos termos 

preconizados pelo Plano Oficial das Autarquias Locais – POCAL, permitindo assim obter 

um conhecimento integral e exacto da composição do activo, direitos e obrigações da 

autarquia. 

A apreciação feita seguidamente tem como suporte o Balanço e Demonstração de 

Resultados, documentos contabilísticos em anexo.  

 

A elaboração do Balanço tem por base o princípio do acréscimo, pelo que fornece aos 

utilizadores das demonstrações financeiras uma imagem, não só das transacções 

passadas que envolveram pagamentos e recebimentos no exercício a que respeita, 

mas também os direitos e as obrigações a receber e a pagar, respectivamente, em 

exercícios futuros.  

 
O Balanço, abrange os elementos acumulados até à data, sendo um documento 

estático, evidencia a posição financeira e patrimonial da Autarquia onde constam os 

seus bens, direitos e dívidas a pagar, permitindo assim uma análise precisa da 

composição qualitativa do património que representa.  

 

Saliente-se que é relevante termos em consideração as especificidades da 

Administração Local, que a diferencia do sector empresarial, dado que o seu âmbito 

não é a obtenção de lucro mas sim a satisfação das necessidades colectivas. 
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A evolução patrimonial da Autarquia no ano de 2012 permite-nos concluir que o ativo 

liquido da câmara municipal totaliza 52.132.360.35 €, representando o activo fixo 

cerca de 96% do total. 

O ativo circulante apresenta uma variação de 6 % em relação ao ano anterior, 

incluindo as existências, as dívidas de terceiros e as disponibilidades. 

De salientar que os valores apresentados na rubrica de utentes, representam as 

dividas para com a Câmara Municipal resultante da prestação de serviços de água, 

saneamento e resíduos. 

A rubrica outros Devedores, menciona o valor referente a comparticipações de obras 

resultante da celebração de protocolos / contratos programa. 

 

Relativamente à rubrica de Fundos Próprios os mesmos registaram um acréscimo de 2 

%, justificado essencialmente pela aplicação de resultados do ano transato. 

 

Relativamente ao Passivo exigível que comporta a dívida a terceiros de médio longo e 

curto prazo, o mesmo teve uma diminuição de 9%, superior a 1.200.000 euros.  

 

No ano 2012 o valor dos empréstimos de Médio Longo Prazo teve um decréscimo no 

valor de 1.218.934,67 euros, ou seja uma redução de 20%.  

 

 
LIMITES LEGAIS DE ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL  
 
 
A Lei das Finanças Locais que define os princípios orientadores do endividamento 

autárquico, desde o dia 1 de Janeiro de 2007. Porém existe um conjunto de medidas 

tendentes ao controlo do endividamento municipal, designadamente a existência de 

um conceito de endividamento municipal que incorpora no município os efeitos do 

endividamento das entidades bem como a imposição de dois limites ao endividamento 

municipal: 
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• Limite ao endividamento líquido, correspondente a um stock de 125% dos 

seguintes recursos próprios: receitas provenientes dos impostos municipais, 

das participações do município no FEF e da participação no IRS, da derrama e 

da participações do sector empresarial local. 

 

• Limite à contração de empréstimos, correspondente a 100% daqueles recursos. 

 
Por outro lado, tendo em vista assegurar a coordenação efetiva entre as finanças do 

Estado e as finanças das Autarquias Locais, prevê a Lei do Orçamento de Estado pode 

definir diferentes limites máximos ao endividamento municipal. 

 

Atendendo ao exposto, no âmbito da apreciação formalizada é fundamental 

contextualizar os efeitos decorrentes das sucessivas alterações ao conceito do 

endividamento municipal previsto na Lei das Finanças Locais, que têm vindo a ser 

contempladas em sede de Lei de Orçamento do Estado (LOE).  

O artigo 66.º da Lei 64-B/2011 de 30 de Dezembro estipula o endividamento municipal 

em 2012, mencionando o seguinte: 

1 — O valor do endividamento líquido de cada município em 31 de Dezembro de 2012, 

calculado nos termos da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, alterada pelas Leis n.os 22 -

A/2007, de 29 de Junho, 67 -A/2007, de 31 de Dezembro, e 3 -B/2010, de 28 de Abril, 

não pode ser superior ao observado em 31 de Dezembro do ano anterior. 

2 — No ano de 2012, e sem prejuízo do disposto no n.º 7 do presente artigo e no artigo 

39.º, n.os 1 a 5 e 7, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, alterada pelas Leis n.os 22 -

A/2007, de 29 de Junho, 67 -A/2007, de 31 de Dezembro, e 3 -B/2010, de 28 de Abril, a 

celebração de novos contratos de empréstimo de médio e longo prazos é limitada ao 

valor resultante do rateio do montante global das amortizações efectuadas pelos 

municípios no ano de 2010 proporcional à capacidade de endividamento disponível 

para cada município. 

3 — O valor global das amortizações efectuadas no ano de 2010 é corrigido, até 30 de 

Junho, pelo valor das amortizações efectuadas no ano de 2011. 
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4 — O rateio referido nos n.os 2 e 3 é prioritariamente utilizado pelos municípios em 

empréstimos de médio e longo prazos para investimentos no âmbito do QREN ou da 

reabilitação urbana. 

5 — Pode excepcionar-se do disposto nos n.os 1 e 2 a celebração de contratos de 

empréstimo, a autorizar por despacho do membro do Governo responsável pela área 

das finanças, em situações excepcionais devidamente fundamentadas e tendo em 

conta a situação económica e financeira do País, designadamente no âmbito do QREN 

e da reabilitação urbana e incluindo o empréstimo quadro do Banco Europeu de 

Investimento (BEI). 

 

Igualmente a Lei das Finanças Locais estipula que a violação do disposto no n.º 1 do 

artigo 37.º (Excesso de endividamento à data de 31/12 de cada ano), determina uma 

redução de 10% do montante excedido no final de cada ano seguinte (sob pena de 

retenção do excesso verificado no ano decorrido, - n.º 2 daquele artigo 37.º). 

A retenção do excesso é feita através da redução mensal de 10% do Fundo de 

Equilíbrio Financeiro pelo número de duodécimos até perfazer aquele montante 

excedido. 

A manutenção da retenção será reapreciada em cada ano seguinte, após análise da 

evolução do endividamento verificado no ano a que correspondeu a violação. 

O montante retido aos municípios por violação dos limites é afecto ao Fundo de 

Regularização Municipal de acordo com o estipulado na Lei das Finanças Locais no n.º 

4 do artigo 5.º e do artigo 42.º, bem como do artigo 18.º do Dec. Lei 38/2008 de 07 de 

Março. 

De acordo com o n.º 3 do artigo 19.º do Dec. Lei 38/2008, decorridos três anos sobre o 

facto gerador da retenção, sem que a devolução ao Município se tenha verificado, os 

fundos existentes e respectivos juros são afectos ao FEF, destinando-se a reforçar, nos 

termos da repartição daquele fundo, as dotações dos municípios com uma capitação 
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de impostos locais inferior a 1,25 de média nacional que estejam a cumprir os 

objectivos do plano de saneamento ou reequilíbrio financeiro, não relevando para 

efeitos do disposto no artigo 29.º da LFL. 

 

No entanto, caso de se verifique o inverso, os montantes deduzidos às transferências 

orçamentais são devolvidos ao município nos 30 dias seguintes à verificação por parte 

da DGAL, em 50 % quando o Município no ano seguinte ao que determinou a redução 

reduza em mais de 20 % o excesso de endividamento líquido; e na totalidade, caso o 

município elimine o excesso de endividamento líquido nos três anos subsequentes ao 

que determinou a redução. 

A título informativo, violação das disposições legais anteriormente mencionadas 

poderá configurar eventual responsabilidade financeira sancionatória prevista e 

punível nos termos do disposto no artigo 65º, n.º 1, alínea b) e f), da Lei n.º 98/97, de 

26 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto, 

imputando-se a responsabilidade aos membros do órgão executivo camarário. (Vide - 

Acórdão nº. 9/08 – 3ª Secção - PL e Sentença nº 3/2008 – Mai. 20 – 3ª S do Tribunal de 

Contas). 

O quadro seguinte menciona a evolução dos diferentes limites de endividamento e a 

respectiva posição do Município face à legislação, comparando os anos 2008 a 2012; 
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Considerando os valores mencionados, com base no limite da Lei do Orçamento de 

Estado, verifica-se que o Município em 31.12.2012 possui um saldo disponível 

relativamente ao limite de endividamento líquido de 1.125,370 euros, e um saldo 

disponível de endividamento de médio e longo prazo de 1.809.767 euros.  

 

Por outro lado, caso consideremos os limites de acordo com a Lei das Finanças Locais 

(L.F.L), o município apresenta um excesso do limite de endividamento liquido de 

695.641 euros e um saldo disponível de endividamento de médio e longo prazo de 

2.243.002 euros. 

Por outro lado, considerando os limites da Lei das Finanças Locais, constatamos que o 

Município no ano 2012, conseguiu reduzir em 52% o valor excedido no final do ano 

2011, relativamente ao Endividamento Liquido, superando assim os 10% exigidos de 

acordo com n.º 2 do artigo 37.º da Lei das Finanças Locais. 
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5.2 Demonstração de Resultados 

 

A Demonstração de Resultados apresenta os resultados económicos das operações 

realizadas no exercício. Assente no princípio da especialização do exercício, reconhece 

os custos no ano em que são reconhecidos e os proveitos que lhe estão associados.  

  

A Demonstração de Resultados apresenta os resultados das operações económicas 

(custos e proveitos) servindo para avaliar a aplicação dos recursos utilizados em 

determinado período, permitindo apurar o resultado líquido do exercício, bem como a 

análise da composição dos seus diferentes resultados. 

 

Sucintamente os resultados comparativos nos anos 2012 e 2011, foram os seguintes; 

 

 

 

O resultado líquido positivo do exercício no ano 2012 no valor de 435.254,67 euros é 

inferior ao do ano 2011, em grande parte explicado pela constituição e contabilização 

de provisões para riscos e encargos, para depreciações de existências, de cobranças 

duvidosas e participações financeiras. 

Esta contabilização cujo valor ascende a 167.987,68 euros, não teve subjacente 

qualquer fluxo financeiro, no entanto tem impacto direto no resultado líquido do 

exercício. 

Também contribuiu para que os resultados do ano 2012 fossem inferiores, o facto de 

não terem ocorrido quaisquer proveitos resultantes de proveitos extraordinários, tal 
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como acontece nos anos anteriores, designadamente receitas provenientes da 

instalação de parques eólicos. 

Do mesmo modo, dado que o valor das transferências provenientes do Orçamento de 

Estado no ano 2012 foram inferiores em 290.374,00 euros comparativamente com o 

ano 2011, afetou diretamente o resultado liquido do exercício de 2012.  

 

Convém salientar que se torna ainda pertinente e imprescindível termos em 

consideração as especificidades da Administração Local, que a tornam distinta do 

sector empresarial e que ao não serem ponderadas, podem desvirtuar a medição da 

qualidade da sua gestão e dos seus resultados, pelo que, as conclusões feitas 

relativamente à sua gestão, deverão ter em conta que a sua missão será sempre a 

satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos, e não a obtenção de lucro. 

 

 


