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RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2012 

INTRODUÇÃO 

Pretende-se, com o presente relatório, apresentar uma panorâmica do que foram as ações 

económicas e financeiras realizadas durante o ano de 2012, proporcionando uma visão e perspetiva 

clara das mesmas, espelhar a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades 

desenvolvidas, bem como a eficácia na realização das mesmas. 

No mesmo sentido, o relatório presta ainda alguns esclarecimentos, em complemento à expressão 

abstrata de alguns mapas e documentos que constituem a Prestação de Contas a que respeita, 

cumprindo o estabelecido no ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

adiante designado por POCAL, aprovado através do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e 

suas alterações e o n.º 1 do ponto II (documento n.º 28) da Resolução do Tribunal de Contas n.º 

4/2001 – 2ª Secção, instruções n.º 1/2001. 

Nesta perspetiva, este Relatório de Gestão reflete embora de forma sucinta, nas suas diversas peças 

escritas, mapas e gráficos, os aspetos fundamentais da atividade municipal ao longo do ano de 

2012, bem como da execução dos documentos previsionais, da situação económico – financeira da 

autarquia e da proposta da aplicação do resultado líquido do exercício, encontrando-se dividido em 

4 grandes pontos que a seguir se descrevem: 

 

> I – Recursos Humanos 

> II - Situação Económica 

> III – Situação Financeira 

> IV – Proposta de Aplicação de Resultados 

> V – Perspetiva Futura 
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Na sessão ordinária de 15 de dezembro de 2011 da Assembleia Municipal, sob proposta do 

Executivo Municipal em reunião ordinária realizada no dia 29 de novembro do mesmo ano, foram 

aprovados os documentos previsionais referentes ao ano económico de 2012: O Orçamento 

Municipal e as Grandes Opções do Plano. 

Os Documentos Previsionais constituem a base da Gestão Municipal: o Orçamento permite 

evidenciar os recursos que a Autarquia prevê arrecadar para fazer face ao financiamento das 

despesas que pretende realizar; enquanto que nas Grandes Opções do Plano compete definir as 

linhas de desenvolvimento estratégico da Autarquia num horizonte temporal de quatro anos, de 

forma a garantir um crescimento dos índices quantitativos e qualitativos de prestação de serviços 

aos munícipes, o que se reflete necessariamente no primeiro ano, no respetivo Orçamento. 

No decurso de 2012, o executivo municipal empenhou-se na concretização dos objetivos delineados 

no Orçamento e nas Grandes Opções do Plano para aquele ano. É necessário, no entanto realçar que 

o ano de 2012, à semelhança da tendência dos últimos anos, foi um ano ainda mais difícil em termos 

de execução e concretização de objetivos, dada a situação financeira e económica desfavorável do 

país, em virtude da crise financeira internacional e, consequentemente, da quebra acentuada de 

receitas e todo um contexto adverso que não possibilitou a realização plena do investimento 

autárquico. 

Atendendo aos factos explanados acima, e como se verifica ao longo deste relatório, estas situações 

adversas condicionaram a ação municipal e o cumprimento de alguns dos objetivos previstos nas 

Grandes Opções do Plano para 2012, pese embora a análise de determinados investimentos 

municipais deva ser sempre efetuada numa perspetiva de médio e longo prazo. 

Saliente-se porém que, tal como vem sendo princípio norteador da ação municipal, as verbas 

colocadas à disposição do executivo, quer provenientes das suas receitas próprias, quer de 

transferências (do Orçamento de Estado e outras), quer de outras proveniências (capitais alheios) 

foram administradas em obediência aos princípios orçamentais e contabilísticos fundamentais, 

mediante uma gestão pautada pelo equilíbrio e pela prudência, com um controlo de gastos rigoroso 

e um constante pesar de prioridades de investimento.  

Sempre numa perspetiva de maximizar os recursos disponíveis, o executivo municipal desenvolveu 

uma gestão racionalizada de forma a realizar o maior número de projetos definidos e cumprir todas 
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as responsabilidades financeiras assumidas, efetivando uma política de pagamentos a fornecedores, 

prestadores de serviços e empreiteiros, nos prazos legais de pagamento. 

No quadro económico e social de incerteza e apreensão, o executivo municipal, reforçou a 

competitividade e sustentabilidade do concelho, reforçando a educação e igualdade de 

oportunidades, reforçou a equidade e a coesão social, por forma a minimizar os efeitos provocados 

pela grave crise do país. 
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I. RECURSOS HUMANOS 

Ao nível da gestão de pessoal, durante o ano de 2012 foi dado continuidade à promoção de 

iniciativas inerentes à consolidação de uma nova cultura organizacional, assente na gestão do 

desempenho e no desenvolvimento de competências. 

A partir das variáveis, relação jurídica de emprego, género, grupo profissional, estrutura etária, 

admissões e regressos, habilitações literárias, efetivos saídos durante o ano e valorização 

profissional de grande parte dos colaboradores, procedeu-se à análise dos recursos humanos da 

Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, tendo por base o Balanço Social relativo ao ano findo, do 

qual foi possível retirar conclusões, algumas das quais serão apresentadas seguidamente. 

1.1 SITUAÇÃO JURÍDICO-PROFISSIONAL 

Em 31 de dezembro de 2012, estavam ao serviço do Município 288 trabalhadores. Se atendermos 

ao género dos mesmos, a percentagem de trabalhadores de ambos os géneros está próxima, sendo 

do género masculino 39,58%, enquanto 60,42% são do género feminino, género que apresenta uma 

ligeira predominância. 

Situação jurídico-profissional 

Género 

Total % 

Masculino Feminino 

Comissão de Serviço 1 5 6 2,08% 

Contrato por Tempo Indeterminado 100 154 254 88,19% 

Contrato por Tempo Resolutivo Certo 12 15 27 9,38% 

Contrato por Tempo Resolutivo Incerto 1 0 1 0,35% 

Total  114 174 288 100% 

 

Como se pode constatar, a maioria dos trabalhadores, cerca de 88,19%, possui vínculo por tempo 

indeterminado, o que garante uma maior eficiência e estimulo no desempenho das atividades do 

município. Os contratos de trabalho a termo resolutivo certo e incerto, representam em conjunto 

9,38% dos trabalhadores. 
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Nos termos do artigo 48º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (OE 2012), o município teve de 

reduzir 2% do total de trabalhadores existentes à data de 31/12/2011, o que correspondeu à saída 

de 5 trabalhadores (três saídas por aposentação, uma por caducidade do contrato a termo e outra 

por denúncia por parte do trabalhador). 

Ao compararmos os totais dos quadros 1 do balanço social, relativos aos anos 2011 e 2012, à data 

de 31 de dezembro de cada um dos anos, verificamos a diferença de 4 trabalhadores,  e não dos 5, 

este valor decorre do regresso de um trabalhador de uma licença sem vencimento pelo período de 

11 meses. No entanto, é de salientar a saída efetiva dos 5 trabalhadores no ano de 2012, dando-se 

cumprimento ao estabelecido no Orçamento de Estado de 2012. 

De salientar que dos trabalhadores com contrato por tempo resolutivo certo 19 são trabalhadores 

contratados para assegurar o desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular ao 1º 

ciclo. 

Verifica-se ainda, que à data de 31 de dezembro de 2012, se encontravam ausente, por motivo de 

doença, superior a 6 meses 5 trabalhadores. 

Nos últimos anos tem se efetuado um esforço acrescido em regularizar situações precárias, 

verificando-se pelo aumento significativo dos trabalhadores com contrato por tempo 

indeterminado, como é visível no quadro seguinte a evolução dos últimos 4 anos: 

Situação jurídico-profissional 
Anos 

2009 2010 2011 2012 

Comissão de Serviço 6 6 6 6 

Contrato por Tempo Indeterminado 165 226 254 254 

Contrato por Tempo Resolutivo Certo 108 45 31 27 

Contrato por Tempo Resolutivo Incerto 0 1 1 1 

Outras 3 0 0 0 

Total  282 278 292 288 

1.2 – ESTRUTURA PROFISSIONAL 

Os grupos profissionais que contam com maior número de trabalhadores são assistentes 

operacionais e os técnicos superiores, com 192 e 44 trabalhadores, respetivamente, representando 

cerca de 82% dos trabalhadores ao serviço da Autarquia e é nestes grupos que se verifica uma 

maior disparidade entre géneros (101 indivíduos do género masculino para 135 indivíduos do 

género feminino). 
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1.3 – ESTRUTURA ETÁRIA 

A faixa etária onde se concentra o maior número de trabalhadores corresponde ao intervalo dos 

[35-39] anos, com 57 trabalhadores, à qual se seguem os intervalos dos [45 – 49] anos, com 42 

trabalhadores e dos [50 - 54] com 40 trabalhadores. Com mais de 60 anos existem 25 

trabalhadores, que representam cerca de 8,68% do total dos trabalhadores. 

Atendendo a este cenário, constata-se que a maioria dos efetivos ainda se encontra numa faixa 

etária abaixo dos 50 anos, sendo assim bastante ativa o que contribui para uma maior 

produtividade nos serviços. 
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1.4 -HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

Relativamente às habilitações literárias continua a verificar-se que uma parte muito representativa 

dos seus trabalhadores possui um baixo nível de habilitações literárias. Na realidade, 23,96% não 

possui mais do que o quarto ano de escolaridade e, se a estes, acrescentarmos o grupo que tem o 

sexto ano, constata-se que cerca de 37,15% dos trabalhadores não têm mais do que o segundo ciclo 

de escolaridade, habilitações que correspondem, na sua generalidade, à escolaridade obrigatória, 

atendendo ao ano de nascimento dos trabalhadores. 

 

 

 

 

No entanto, se compararmos com a situação existente há poucos anos, verifica-se que já existe um 

número considerável de trabalhadores com habilitações literárias ao nível do ensino superior (53), 

dos quais 46 são licenciados e 7 têm o grau de mestre. 
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1.5 – DESPESAS DE PESSOAL 

Análise das despesas de pessoal 2011-2012: 

Classificação Designação 
Total das Despesas 

Diferença Var %  
2011 2012 

010101 Titulares órgãos soberania 

e membros de O.A. 

83.357,16 83.357,16 0,00 0,00% 

010104 P. quadros-Reg Contrato 

Individual de Trabalho 

2.027.553,07 2.090.232,12 62.679,05 3,09% 

010106 Pessoal Contratado a 

Termo 

217.147,15 139.605,12 -77.542,03 -35,71% 

010108 Pessoal Aguardando 

Aposentação 

814,47 3.230,55 2.416,08 296,64% 

010109 Pessoal em qualquer outra 

situação 

75.311,35 87.678,14 12.366,79 16,42% 

010111 Despesas de 

Representação 

27.004,20 24.416,40 -2.587,80 -9,58% 

010113 Subsídio de Refeição 267.737,54 271.200,51 3.462,97 1,29% 

010114 Subsídio de Férias / Natal 422.391,21 229.739,91 -192.651,30 -45,61% 

010115 Remunerações por Doença 

e Matern/Paternidade 

43.463,75 47.220,20 3.756,45 8,64% 

010202 Horas Extraordinárias 103.794,01 62.955,43 -40.838,58 -39,35% 

010204 Ajudas de Custo 4.677,26 3.820,75 -856,51 -18,31% 

010205 Abono para Falhas 2.007,21 2.534,91 527,70 26,29% 

010210 Subsídio de Trabalho 

Noturno 

5.645,52 6.001,47 355,95 6,30% 

010212 Indemnização por 

Cessação de Funções 

14.976,29 0,00 -14.976,29 -100,00% 

010213 O. Suplementos e Prémios 8.746,88 8.334,73 -412,15 -4,71% 

0103 Segurança Social 689.362,14 675.337,92 -14.024,22 -2,03% 

Total 3.993.989,21 3.735.665,32 -258.323,89 -6,47% 

À semelhança dos anos anteriores, no ano de 2012 verifica-se mais uma vez uma diminuição das 

despesas de pessoal em relação ao ano anterior. 
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II. SITUAÇÃO ECONÓMICA 

Na vertente económica, passar-se-á à análise dos seguintes pontos: 

II. 1. Principais Atividades Desenvolvidas 

II. 2. Enquadramento 

II.3. Execução Orçamental 

II. 4. Empréstimos Bancários 

II. 5. Limite de Endividamento 

II. 6. Análise do Balanço e da Demonstração de Resultados 

 

II.1. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

O executivo municipal desenvolveu um importante esforço, recorrendo a todos os mecanismos 

legais, económicos e financeiros, técnicos e administrativos ao seu alcance, para que se 

concretizassem, tanto quanto, possível as atividades previstas, tendo procurado atingir os melhores 

resultados possíveis na prossecução dos objetivos definidos. 

No decorrer do ano de 2012 destacam-se as principais atividades desenvolvidas: 

Principais Atividades de Desenvolvimento: 

� Diversas obras de conservação em Edifícios Municipais; 

� Aquisição de equipamento informático e outro tipo para o bom funcionamento dos serviços; 

� Implementação de sinalização e sinalética direcional; 

� Trabalhos de prevenção de fogos florestais, nomeadamente abertura e beneficiação de 

caminhos e trabalhos de silvicultura; 

� Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel; 

� Apoio à Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão; 

� Obras de beneficiação e aquisição de equipamentos e mobiliários para edifícios escolares; 

� Aquisição de equipamento de transporte no âmbito da educação; 
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� Apoio a associações que desenvolvem atividades no âmbito da saúde com munícipes de S. Brás 

de Alportel; 

� Execução do plano municipal de soluções integradas de acessibilidades para todos; 

� Obra de adaptação em edifício municipal – Centro de Convívio de Parises; 

� Obras de reparação em edifícios de habitação social; 

� Apoio à Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel, para a construção do Centro de Dia; 

� Obras de ampliação e conservação das redes de saneamento e abastecimento de água; 

� Obras de reabilitação e adaptação em edifício municipal para a criação do espaço “Oficina dos 

Sons”; 

� Obras de terraplenagem e pavimentação asfáltica de caminhos existentes no concelho; 

� Repavimentação e reparação da Estrada Municipal da E.M. 514; 

� Obras de reparação e beneficiação de infraestruturas desportivas do Município; 

� Apoio a diversas associações de carácter cultural e desportivo do município de S. Brás de 

Alportel; 
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II.2. ENQUADRAMENTO 

O Orçamento aprovado para o ano de 2012, a que o presente relatório se reporta, apresenta o valor 

inicial de € 13.316.722,00, tendo ocorrido durante o ano três revisões orçamentais no valor de 

€ 155.328,87, o que perfaz o valor global orçamentado para o ano de 2012 de € 13.472.050,87. 

Apesar de, na elaboração dos documentos previsionais (Orçamento e Grandes Opções do Plano) 

terem sido seguidos os princípios e regras previstas no ponto 3, do POCAL, procurando assim, 

prever todas as situações. No entanto, só com o decorrer do ano foi possível verificar algumas 

necessidades e a realidade da situação financeira da autarquia. 

Com o decurso do ano, a realidade da receita e da despesa divergiram do previsto, quer porque se 

constatou que as dotações previsionais se apresentam insuficientemente dotadas, quer porque, por 

qualquer razão, não foram inscritas, pelo que se torna necessário aplicar o mecanismo das 

modificações das dotações. 

No ano em análise foram efetuadas 13 modificações ao orçamento, das quais 3 foram revisões 

orçamentais e 10 foram alterações orçamentais conforme se descreve em seguida. 

Na primeira revisão orçamental e consequente revisão ao Plano Plurianual de investimentos de 

2012 foram reforçadas as seguintes rubricas de investimento: 

� Obras de ampliação e beneficiação de edifícios escolares, nomeadamente na escola E.B. 2 e 3 

e nas escolas do 1º ciclo; 

� Aquisição de equipamentos para cantinas escolares; 

� Construção de edifícios para habitação social; 

� Aquisição de prédio rústico para o domínio púbico desta câmara; 

�  Terraplanagem e pavimentação asfáltica da rede viária do concelho. 

 

Para os efeitos supra indicados, recorreu-se à globalidade do saldo da gerência anterior no valor de 

€ 155.328,87 para o reforço do projeto de investimento. 

Assim, a primeira revisão orçamental reforçou o orçamento inicial em € 155.328,87. 

Relativamente à segunda revisão orçamental, esta surgiu da necessidade de considerar nas Grandes 

Opções do Plano do ano de 2012 a reprogramação de alguns projetos nomeadamente: 

- O projeto “Construção da Circular Norte – 3ª Fase” - Tendo em consideração a conjuntura e a 

suspensão da aprovação de operações no âmbito no QREN para reprogramação, verificou-se a 
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necessidade de reprogramar este projeto visando o aumento do prazo de execução da obra, 

prorrogando-a assim até ao ano de 2014; 

 - O projeto “Museu em Rede” - verificou-se também, a necessidade de prorrogar o prazo da 

execução até ao ano de 2013; 

Ainda na segunda revisão e tendo em consideração a Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, verificou-se, 

necessidade de abertura de novos projetos e ações, nomeadamente: O projeto, “Serviços 

Informáticos no âmbito de Softwares / Plataforma Eletrónicas e Outros”, para contratação de novos 

serviços no âmbito, da Plataforma Eletrónica, de acordo com o artigo n.º2 do Decreto Lei n.º 143 – 

A/2008 de 25 de Julho e manutenção de diversos softwares informáticos; no âmbito Desporto, 

Recreio e Lazer, verificou-se a necessidade de abertura de uma nova ação – Serviços de manutenção 

/ Condução e Outros”, por forma a enquadrar a abertura do procedimento de “Condução e 

Manutenção Multitécnica Quotidiana Ordinária dos Equipamentos Eletromecânicos e Sistema de 

Tratamento de Águas das Piscinas Municipais Cobertas”; no âmbito da Educação – Ensino não 

Superior, verificou-se a necessidade de abertura de uma nova ação no projeto de Educação Pré-

Escolar e Ensino Básico, designados “Serviços Informáticos no âmbito de Softwares / Plataforma 

Eletrónicas e Outros” para enquadrar procedimentos de serviços especializados ao nível 

informático que o próprio organismo não pode superar pelos seus meios. 

Em suma, na segunda revisão para fazer face aos reforços considerados recorreu-se às verbas 

inscritas excedentárias em outras rubricas orçamentais.  

Relativamente à terceira e última revisão do ano em análise, verificou-se a necessidade desta, pela 

oportunidade de criação de uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP), no âmbito da Portaria 

nº. 1358/2007, de 15 de outubro, que regula os procedimentos a adotar na criação de Equipas de 

Intervenção Permanente (EIP), nos Corpos de Bombeiros das Associações Humanitárias, as quais 

serão constituídas ao abrigo do disposto no nº 5 do Decreto-Lei nº.247/2007, de 27 de junho, com 

as alterações introduzidas pela Portaria 75/2011 de 15 de fevereiro, assim sendo, a Câmara 

Municipal promoveu a candidatura para a criação da mesma, em parceria com a Associação 

Humanitária e a Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

Para o efeito, surgiu a necessidade da criação de uma nova ação denominada “Equipa de 

Intervenção Permanente” no projeto já existente relativo aos apoios à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel. Esta ação apresenta uma duração de 3 anos, 

originando um plano financeiro plurianual desde dezembro de 2012 a dezembro de 2015, com um 

valor anual de € 30.000,00. 
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Face ao exposto, nesta terceira revisão os aumentos de dotações na despesa foram compensados 

pelas dotações excedentárias em outras rubricas orçamentais.  

Face às três revisões efetuadas e escalpelizadas, apresenta-se em seguida o mapa com os respetivos 

valores considerados.  

 

MAPA DISCRIMINATIVO DA REVISÃO ORÇAMENTAL: 

 

N.º 
Rev. 

Despesa Receita 

Anulações Reforços 

Anulação Reforço 

Correntes Capital Soma Correntes Capital Soma 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 155.328,87 155.328,87 0,00 155.328,87 

2 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 

3 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 

Total 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 155.328,87 165.828,87 0,00 155.328,87 

 

Para além das três revisões orçamentais, verificaram-se dez alterações orçamentais para 

ajustamentos pontuais que permitiram fazer face a encargos exigíveis pela gestão ordinária, 

alterações que se efetivaram no uso das competências próprias do executivo e as quais se resumem 

no quadro que a seguir se descreve: 

 

N.º Alt. 

Anulações Reforços 

Correntes Capital Soma Correntes Capital Soma 

1 57.651,00 6.000,00 63.651,00 57.651,00 6.000,00 63.651,00 

2 14.250,00 16.400,00 30.650,00 14.250,00 16.400,00 30.650,00 

3 13.650,00 34.550,00 48.200,00 13.650,00 34.550,00 48.200,00 
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4 70.550,00 6.800,00 77.350,00 70.550,00 6.800,00 77.350,00 

5 43.130,00 45.000,00 88.130,00 43.130,00 45.000,00 88.130,00 

6 47.500,00 5.600,00 53.100,00 47.500,00 5.600,00 53.100,00 

7 107.000,00 1.500,00 108.500,00 107.000,00 1.500,00 108.500,00 

8 13.250,00 19.000,00 32.250,00 13.250,00 19.000,00 32.250,00 

9 95.450,00 3.050,00 98.500,00 95.450,00 3.050,00 98.500,00 

10 81.440,00 1.745,00 83.185,00 81.440,00 1.745,00 83.185,00 

Total 543.871,00 139.645,00 683.516,00 543.871,00 139.645,00 683.516,00 

 

Como legalmente se estatui, nas dez alterações citadas foi mantido o equilíbrio global no que 

respeita aos montantes das despesas face às anulações e reforços efetuados. 

A inclusão de reforços de dotações da despesa resultantes da diminuição ou anulação de outras 

dotações, consubstanciou-se em transferências inter-rubricas da despesa. 
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II. 3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

DEFINIÇÃO DE CONCEITOS UTILIZADOS 

Com o objetivo de clarificar os conceitos utilizados neste trabalho, e para uma melhor compreensão 

do documento apresenta-se uma breve definição dos principais conceitos na ótica da classificação 

económica: 

A classificação das receitas e das despesas previstas no POCAL (Decreto-Lei n.º26/2002 de 16 de 

Fevereiro), e utilizada pelas autarquias locais na elaboração das suas contas, assenta num conjunto 

de conceitos técnicos, dos quais se passam a salientar os respeitantes aos agregados económicos 

mais relevantes. 

Assim, ao nível das receitas correntes temos os seguintes agrupamentos: 

Impostos diretos 

Esta rubrica inclui o produto dos seguintes impostos, cuja cobrança reverte na íntegra para os 

municípios ficando a DGCI com 2,5% para encargos de cobrança: 

• Imposto Municipal sobre Imóveis; 

• Imposto Municipal sobre veículos; 

• Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis; 

• Impostos abolidos. 

Impostos indiretos 

Estes impostos recaem sobre o setor produtivo, incidindo sobre a produção, a venda, a compra ou a 

utilização de bens e serviços. 

De acordo com a natureza da receita, destacam-se ao nível dos impostos indiretos, o produto de 

taxas e de serviços gerais pagos por empresas, designadamente por atividades em mercados, 

loteamentos e obras, ocupação da via pública, publicidade. 

Taxas, multas e outras penalidades 

Nesta rubrica englobam-se as taxas, que constituem receitas pagas por particulares, bem como as 

multas e outras penalidades produzidas pela efetivação de sanções pecuniárias, como resultado de 
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infrações cometidas quer por particulares quer por unidades empresariais. Apresentamos alguns 

exemplos de taxas: 

• Licenciamento de loteamentos e licenciamento de obras de urbanização e de execução de 

obras particulares; 

• Ocupação da via pública; 

• Caça, uso e porte de arma; 

• Saneamento. 

Rendimentos de propriedade 

 Rubrica que abrange as receitas provenientes dos rendimentos de propriedade de ativos 

financeiros, tais como depósitos bancários, ações e obrigações, assim como os provenientes de 

terrenos. 

Transferências correntes 

Esta rubrica compreende as receitas arrecadadas para financiar despesas correntes municipais, 

quer provenham do Orçamento do Estado, sob a forma de participação dos municípios nos 

impostos do Estado, consubstanciada nos Fundos de Equilíbrio Financeiro, Social Municipal, 

Participação fixa no IRS, quer as processadas por outras transferências da Administração Central 

como sejam as relativas à compensação de encargos municipais relativos à transferência de 

competências ao nível da educação, bem como as provenientes da União Europeia ou de outras 

entidades. 

Venda de bens e serviços correntes 

Esta rubrica abrange as receitas provenientes da venda de bens e prestação de serviços das 

autarquias locais a terceiros, designadamente as provenientes de: 

• Venda de Água; 

• Trabalhos por conta de particulares; 

• Vistorias e ensaios; 

• Instalações desportivas, culturais e de recreio; 

• Aluguer de espaços e equipamentos; 
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• Prestação de serviços ao nível de saneamento e resíduos sólidos. 

Outras receitas correntes 

Esta rubrica tem um caráter residual, englobando as receitas que pela sua natureza não possam ser 

incluídas em nenhum dos itens anteriores, nomeadamente reembolso de IVA e indemnizações. 

No âmbito das receitas de capital, ou seja as receitas que aumentam o ativo e passivo financeiros, 

e que, dentro de uma normal gestão financeira, não deveriam, em princípio, repetir-se anualmente 

na maioria das situações, consideram-se os seguintes agrupamentos: 

Venda de bens de investimento 

São considerados neste item os rendimentos provenientes da alienação de bens de capital, 

nomeadamente imóveis rústicos e urbanos, equipamentos, maquinaria e transportes. 

Transferências de capital 

Integra as receitas de capital provenientes da Administração Central, transferida como participação 

dos municípios nos impostos do Estado, designadamente o Fundo de Equilíbrio Financeiro ou ao 

abrigo da cooperação técnica e financeira entre a Administração Central e Local, bem como as 

provenientes da União Europeia para financiar investimentos e de outras transferências de capital 

obtidas de outras entidades. 

Passivos financeiros 

Incluem as receitas de empréstimos contraídos a médio e longo prazo. 

Outras receitas de capital 

Rubrica de natureza residual, a qual compreende as receitas não enquadráveis nas anteriores 

rubricas. 

Como despesas correntes, isto é, as que afetam o património não duradouro ou que se traduzem 

na obtenção de serviços ou de bens de consumo corrente de natureza fungível, coincidindo, na 

maioria das situações, com as despesas de funcionamento administrativo e funcional da atividade 

da camarária: 
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Pessoal 

As despesas com pessoal englobam as remunerações certas e permanentes com os membros dos 

órgãos autárquicos e com o pessoal do quadro ou em qualquer outra situação, bem assim os 

encargos inerentes à segurança social e seguros. 

Compreende também outras despesas relacionadas com o pessoal, designadamente, deslocações e 

ajudas de custo, trabalho extraordinário, alimentação e abonos diversos. 

Aquisição de bens e serviços 

Esta rubrica integra as despesas com a aquisição de bens que não perduram para além da primeira 

utilização, ou cuja durabilidade normal não ultrapassa um ano, tais como: a aquisição de 

combustíveis e lubrificantes, material de escritório, vestuário, material de transporte, ferramentas e 

utensílios, entre outros e aquisição de serviços a terceiros, designadamente: os encargos das 

instalações, locação de bens, os transportes e comunicações, encargos da cobrança de receitas, 

estudos e consultadoria, representação municipal, pequenas reparações e conservações, seguros, 

vigilância e segurança, trabalhos especializados entre outros. 

Encargos financeiros 

Esta rubrica é constituída pelas despesas referentes ao pagamento de juros provenientes da 

contratação de empréstimos bancários. 

Transferências correntes 

Estas transferências incluem, as importâncias cedidas por conta do orçamento municipal 

destinadas a financiar despesas de correntes do destinatário, sem que tal implique, por parte das 

entidades recebedoras, qualquer contraprestação direta para a entidade dadora. 

Outras despesas correntes 

Rubrica residual, que abrange todas as despesas correntes não incluídas nas restantes rubricas. 

As despesas de capital implicam alterações positivas no património duradouro e que originam ou 

contribuem para a obtenção de bens que se mantêm no decurso do processo produtivo e 

desagregam-se nos seguintes agrupamentos:  

Aquisição de bens de capital 

Classificam-se nesta rubrica as despesas destinadas a aumentar o capital fixo, quer por meio de 

aquisição a terceiros, quer por produção própria. 
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Neste sentido, são aquisições ou produção de bens duráveis, melhorias ou modificações que visam 

aumentar o período de duração desses bens ou a sua produtividade. Em geral todos os 

investimentos desta natureza (exceto os terrenos) sofrem algum desgaste na medida da sua 

utilização, desgaste este refletido nas amortizações anuais.  

Temos como exemplo os seguintes investimento em: 

• Aquisição de terrenos; habitação e outros edifícios: 

• Instalações desportivas, recreativas e escolas; 

• Equipamento social; 

• Construções diversas: 

• Viadutos, arruamentos e obras complementares; 

• Esgotos; Captação, tratamento e distribuição de água; 

• Viação rural; 

• Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos; 

• Construção de instalações desportivas e recreativas; 

• Aquisição de Material de transporte, Maquinaria e equipamento e Outros. 

Transferências de capital 

Estas transferências incluem as importâncias cedidas por conta do orçamento municipal destinadas 

a financiar despesas de capital do destinatário. Tais despesas são também identificadas como 

investimento indireto, na medida em que se reportam a investimentos realizados por outras 

entidades, nomeadamente associações desportivas, recreativas, culturais ou de ação social,  

Ativos financeiros 

Esta rubrica destina-se à contabilização de situações reembolsáveis nomeadamente à concessão de 

empréstimos. 

Passivos financeiros 

Integram as operações financeiras destinadas à amortização de empréstimos de médio e longo 

prazo e contraídos pelos municípios. 
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Outras despesas de capital 

Enquadram-se nesta rubrica de natureza residual as despesas de capital não consideradas nas 

restantes rubricas. 

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS 

Os quadros seguintes revelam os desvios entre os valores orçamentados aprovados e planos 

programados e a sua execução, precedendo sempre as competentes e legais aprovações: 

 

Mapa das Receitas: 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTADO COBRADO (Bruto) 

SALDO DA GERÊNCIA 2011 155.328,87 155.328,87 

CORRENTES 9.054.754,00 8.078.648,43 

CAPITAL 4.241.968,00 1.683.287,90 

REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 
PAGAMENTOS 

20.000,00 3.655,34 

SOMA 13.472.050,87 9.920.920,54 

Mapa das Despesas: 

Receita: 

As receitas totais excederam as despesas totais no período em análise, assim como, as receitas 

correntes foram superiores às despesas correntes, no período em análise, o que nos indica que o 

princípio do equilíbrio foi cumprido. 

Interessa agora analisar a proveniência dos desvios das receitas traduzidas em € 3.551.130,33 

(diferenças verificadas entre as importâncias orçamentadas, incluindo o saldo da gerência de 2011, 

e as cobradas, respetivamente de €13.472.050,87 e de € 9.920.920,54). 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTADO DISPENDIDO 

CORRENTES 8.918.286,00 7.597.546,51 

DE CAPITAL 4.553.764,87 1.632.339,12 

SOMA 13.472.050,87 9.229.885,63 
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De salientar que a análise é efetuada em termos de receita bruta cobrada, na medida em que os 

reembolsos e restituições são contabilizados ao nível da despesa 

Para tal, recorre-se aos seguintes mapas: 

RECEITAS ORÇAMENTADO 
COBRADO 

(BRUTO) 
DIFERENÇAS 

GRAU DE 
EXECUÇÃO 

Correntes:     

Impostos Diretos 2.066.785,00 1.989.414,03 -77.370,97 96,26% 

Impostos Indiretos 80.956,00 132.373,44 51.417,44 163,51% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 721.220,00 333.362,90 -387.857,10 46,22% 

Rendimentos de Propriedade 547.120,00 289.741,33 -257.378,67 52,96% 

Transferências Correntes 3.829.553,00 3.469.426,93 -360.126,07 90,60% 

Venda de Bens  569.447,00 774.464,01 205.017,01 136,00% 

Prestação de Serviços 931.673,00 889.771,04 -41.901,96 95,50% 

Rendas  100.000,00 42.526,97 -57.473,03 42,53% 

Outras Receitas Correntes 208.000,00 157.567,78 -50.432,22 75,75% 

Soma 9.054.754,00 8.078.648,43 -976.105,57 89,22% 

 

Do quadro que antecede, verifica-se que: 

No cômputo geral das receitas correntes, verifica-se uma diferença entre o valor orçado e o 

realizado, para menos, no valor de € 976.105,57 (grau de execução de 89,22%) relativamente à 

globalidade das receitas correntes, assim: 

Na rubrica de Impostos Diretos, houve um decréscimo de cobrança em relação à previsão 

orçamental no montante de € 77.370,97, este decréscimo é visível fundamentalmente no Imposto 

Municipal sobre Transmissões Onerosas de bens Imóveis, onde o grau de execução anual foi de 

68,59%. 

De salientar que o valor orçamentado deste imposto resulta da média aritmética simples das 

cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que procedem o mês da elaboração do orçamento, 

podendo assim concluir que em termos de evolução no tempo a cobrança deste imposto tem 

diminuído drasticamente ano após ano, desde 2008. 
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DESIGNAÇÃO 2008 2009 2010 2011 2012 

Imposto Municipal sobre 
Transmissões Onerosas de Bens 
Imóveis 

1.375.903,31 906.623,05 739.672,28 502.088,62 453.277,53 

 

Tal situação deve-se em particular à conjuntura de crise económica e financeira em que o País se 

encontra. 

No tocante às Taxas, Multas e Outras Penalidades, a diferença, para menos, de € 387.857,10 deve-se 

mais uma vez à retração da economia geral do País. No quadro destes impostos é notória a redução 

verificada ao nível dos impostos que incidem em loteamentos de obras, conforme se demonstra no 

quadro seguinte: 

DESIGNAÇÃO 2008 2009 2010 2011 2012 

Loteamentos e Obras (Particulares) 138.827,51 86.111,74 88.138,02 80.437,99 35.306,30 

 

Quanto às receitas de capital: 

RECEITAS ORÇAMENTADO 
COBRADO 

(BRUTO) 

DIFERENÇAS 
GRAU DE 

EXECUÇÃO 

De Capital:     

Venda de Bens de Investimento 2.120.057,00 4.500,00 -2.115.557,00 0,21% 

Transferências de Capital 2.119.121,00 1.573.244,21 -545.876,79 74,24% 

Ativos Financeiros     

Passivos Financeiros 40,00 0,00 -40,00 0,00% 

Outras Receitas de Capital 2.750,00 105.543,69 102.793,69 3.837,95% 

Reposição não abatidas pagamentos 20.000,00 3.655,34 -16.344,66 18,28% 

Soma 4.261.968,00 1.686.943,24 -2.575.024,76 39,58% 

 

O grau de execução da receita de capital do ano de 2012 cifrou-se em 39,58%, devido 

essencialmente a: 
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Na rubrica de Venda de Bens de Investimento, verificou-se uma execução muito abaixo do previsto, 

devido em grande parte por não se ter concretizado, no ano de 2012, as vendas de fogos no Bairro 

Social de 102 fogos, dadas as dificuldades económicas sentidas pela maioria das famílias de fracos 

recursos financeiros, e ainda ao facto de não se ter concretizado a alienação de alguns imóveis, este 

último por o executivo municipal ter optado por seguir uma estratégia diferente da inicialmente 

prevista, de forma a melhorar a gestão patrimonial e maximizar os seus recursos e também devido 

à crise que se verifica no mercado imobiliário. 

No Capítulo de Transferências de Capital em que se previam receitas no valor de € 2.119.121,00, 

foram arrecadadas € 1.573.244,21, apresentando uma execução de 74,24%, sendo a causa principal 

o facto de não se ter efetivado a concretização de alguns projetos financiados por fundos 

comunitários. A razão da sua não concretização deve-se ao atraso da formalização das candidaturas 

no âmbito do QREN. 

O grau de execução global da receita (corrente e de capital) cifrou-se em 73,33%, execução que se 

poderá considerar de boa. 

 

RECEITAS 
ORÇAMENTADO 

COBRADO 

(BRUTO) 

DIFERENÇAS 
GRAU DE 

EXECUÇÃO 

Total Geral 13.316.722,00 9.765.591,67 -3.551.130,33 73,33% 

Saldo da Gerência Ano 2011 155.328,87 155.328,87   

Total 13.472.050,87 9.920.920,54 -3.551.130,33  

 

Despesa: 

Passaremos a analisar agora, as despesas, em termos comparativos entre o orçamento aprovado 

com as correções havidas, com recurso às respetivas modificações orçamentais, e as despesas 

efetuadas e que se resumem nos quadros que se seguem de acordo com a classificação do POCAL, o 

primeiro quadro dá-nos uma perspetiva a nível orgânica e o segundo a nível económica: 
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Mapa de Despesa – orgânica: 

DESPESAS ORÇAMENTADO DISPENDIDO SALDO 
GRAU DE 

EXECUÇÃO 

Administração Autárquica 2.335.478,00 1.735.414,61 -600.063,39 74,31% 

Departamento de Administração e 
Finanças 

649.185,00 559.652,18 -89.532,82 86,21% 

Departamento Técnico Municipal 6.313.070,00 3.544.519,43 -2.768.550,57 56,15% 

Divisão de Educação Sócio Cultural 
de Apoio ao Desenvolvimento 

4.174.317,87 3.390.299,41 -784.018,46 81,22% 

TOTAL 13.472.050,87 9.229.885,63 -4.242.165,24 68,51% 

 

Mapa de Despesa – económica: 

DESPESAS ORÇAMENTADO DISPENDIDO SALDO 
Grau de 

Execução 

Correntes:     

Pessoal 3.855.635,00 3.735.665,32 -119.969,68 96,89% 

Aquisição de Bens e Serviços 
Correntes 

4.366.540,00 3.242.952,81 -1.123.587,19 74,27% 

Encargos Correntes da Dívida 66.776,00 50.954,12 -15.821,88 76,31% 

Transferências Correntes 519.095,00 493.680,66 -25.414,34 95,10% 

Outras Despesas Correntes 110.240,00 74.293,60 -35.946,40 67,39% 

Soma 8.918.286,00 7.597.546,51 -1.320.739,49 85,19% 

De Capital:     

Aquisição de Bens de Capital 4.118.618,87 1.219.353,56 -2.899.265,31 29,61% 

Transferências de Capital 81.186,00 73.824,21 -7.361,79 90,93% 

Ativos Financeiros     

Passivos Financeiros 339.950,00 339.161,35 0,00 99,77% 

Outras Despesas de Capital 14.010,00 0,00 -14.010,00 0,00% 

Soma 4.553.764,87 1.632.339,12 -2.921.425,75 35,85% 

Total Geral 13.472.050,87 9.229.885,63 -4.242.165,24 68,51% 

 

Dos quadros atrás relativamente à despesa verifica-se que: 
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1º As despesas correntes estão ajustadas às respetivas dotações orçamentais, apenas se cifrando 

uma diferença, para menos, de € 1.320.739,49 o que corresponde a um grau de execução na ordem 

de 85,19%. 

2º Quanto às despesas de capital, apresenta-se uma diferença para menos no valor global de 

€ 2.921.425,75, devido à não execução de alguns projetos que estavam delineados, nomeadamente 

a execução da empreitada da construção da circular norte – 3ª fase, onde no ano em análise apenas 

se iniciou os trabalhos e avaliação e expropriação de terrenos. 

Acrescenta-se que à data a obra supra referida, encontra-se em fase de entrega de propostas. 

 

Em termos de investimento de bens de capital, verifica-se um acréscimo em relação ao ano anterior, 

no entanto pouco significativo, o que demonstra o quadro retrativo em que o país se encontra. O 

executivo tem vindo a incrementar esforços no sentido de dotar o concelho de mais e melhores 

infraestruturas. 

 

DESIGNAÇÃO 2008 2009 2010 2011 2012 

Investimento em bens de capital 4.997.331,39 2.830.180,39 3.124.341,36 597.962,89 1.219.353,56 
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EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS: 

Receita: 

Comparemos agora as receitas arrecadadas nas duas últimas gestões (anos de 2011 e 2012) 

segundo a sua natureza económica: 

 

CLASSIFICAÇÃ
O ECONÓMICA 

2011 2012 

DIFERENÇAS 

PARA MAIS PARA MENOS 

De Correntes 7.911.593,24 8.078.648,43 167.055,19  

De Capital 2.018.000,97 1.683.287,90  -334.713,07 

Outras Receitas 2.592,85 3.655,34 1.062,49  

SOMAS 9.932.187,06 9.765.591,67  -166.595,39 

 

Conclui-se que, em relação ao ano de 2011, há uma diminuição global de receitas no valor de 

€ 166.595,39. 

A diminuição é evidente em termos de receita de capital. 

 

No tocante às receitas correntes, verificou-se um acréscimo de 2,11% de 2011 para 2012. 
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No tocante às receitas de Capital, verificou-se um decréscimo de 2011 para 2012 de 16,59%: 

 

 

 

Em relação às receitas totais, verifica-se um decréscimo em relação a 2011 de 1,68%: 
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Despesa: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 2011 2012 

DIFERENÇAS 

PARA MAIS PARA MENOS 

Administração Autárquica 2.080.453,59 1.735.414,61  -345.038,98 

Departamento de Administração e 
Finanças 

640.680,25 559.652,18  -81.028,07 

Departamento Técnico Municipal 3.756.347,23 3.544.519,43  -211.827,80 

Divisão de Educação Sócio 
Cultural de Apoio ao 
Desenvolvimento 

3.310.016,52 3.390.299,41 80.282,89  

Total 9.787.497,59 9.229.885,63  -557.611,96 

 

Pela análise do quadro acima verifica-se que, houve um decréscimo das despesas de 2011 em 

relação a 2012, situação de certa forma conseguida com esforço e empenho do executivo, face ao 

decréscimo das receitas verificado ao longo do ano em análise. 

Em suma, verifica-se, uma gestão equilibrada da execução do orçamento, resultante do exercício de 

uma gestão racionalizada, rigorosa e equilibrada, motivada no cumprimento da maximização dos 

recursos disponíveis em prol do desenvolvimento concertado do Município. 

O quadro que se segue revela a execução em termos de classificação económica: 

CLASSIFICAÇÃO 
ECONÓMICA 

RECEITAS DESPESAS DIFERENÇAS 

Saldo da Gerência 2011 155.328,87  155.328,87 

Correntes 8.078.648,43 7.597.546,51 481.101,92 

De Capital 1.683.287,90 1.632.339,12 50.948,78 

Outras Receitas 3.655,34 0,00 3.655,34 

TOTAIS 9.920.920,54 9.229.885,63 691.034,91 
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A diferença positiva de € 691.034,91 vai de encontro ao princípio do equilíbrio em que o orçamento 

deve prever os recursos necessários para cobrir todas as despesas. 

A nível de dívidas, a gerência encerrou com as seguintes dívidas: 

A médio e longo prazo, a dívida em empréstimos é no valor de € 3.024.494,86. É de salientar, que 

todos os encargos inerentes aos empréstimos foram pagos de forma regular e no dia dos respetivos 

vencimentos. 

A curto prazo, registou-se a 31 de dezembro de 2012 o valor de € 75.825,76 de dívida a 

fornecedores, bem como o valor de € 90.574,28, de dívida ao estado e outros credores, 

nomeadamente sindicatos, solicitadores e tribunais, no entanto este valor em dívida passou para a 

gerência seguinte pelo facto de ainda não se encontrar no prazo do respetivo pagamento. 

Acrescenta-se que à data, todos os pagamentos estão a ocorrer normalmente e nos respetivos 

prazos de pagamento. 

O valor de € 195.476,75 e € 9.393,11 diz respeito a cauções e garantias que esta Câmara tem em 

seu poder a título de garantias de boa execução de obras e outras. Estes valores estão na posse da 

autarquia em contas bancárias próprias e não podem ser utilizadas para outros fins, se não a da 

restituição aos seus titulares, após o fim dos prazos de garantia. 

Em suma, as dívidas podem ser subdivididas em três grandes grupos: 

� Dívidas a médio e longo prazo – € 3.024.494,86 

� Dívidas a curto prazo orçamental – € 116.021,83 

� Dívidas a curto prazo de operações de tesouraria – € 255.248,07 (divida em que a Câmara 

atua como terceiro e em que os valores estão garantidos em contas próprias de operações 

de tesouraria). 

Como se pode ver pela Prestação de Contas a que este relatório se refere, a gestão financeira do ano 

de 2012 executada com todo o rigor, resultou um saldo de “Operações Orçamentais” para 2013 de 

€ 691.034,91. 

Tal situação resulta dos seguintes movimentos financeiros que decorreram ao longo do ano em 

termos orçamentais: 

SALDO DA GERÊNCIA DE 2011 ------------------------------------------------------ € 155.328,87 

Receitas cobradas em 2012 ------------------------------------------------------- € 9.765.591,67 
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SOMA  --------------------------------------------------------------------------------- € 9.920.920,54 

Despesas efetuadas em 2012 ----------------------------------------------------- € 9.229.885,63 

SALDO QUE TRANSITA PARA 2013 ------------------------------------------------ € 691.034,91 

Este saldo que transita para a gerência seguinte, é constituído pela diferença entre as 

disponibilidades reais, isto é, as receitas municipais cobradas e os pagamentos efetuados por conta 

do orçamento municipal. 

Em termos de Operações de Tesouraria apresenta-se o seguinte resultado: 

SALDO DA GERÊNCIA DE 2011 ------------------------------------------------------ € 299.974,69 

Recebimentos de Op Tesouraria em 2012 -------------------------------------- € 562.710,03 

SOMA  ----------------------------------------------------------------------------------- € 862.684,72 

Pagamentos de Op Tesouraria em 2012 ----------------------------------------- € 607.436,65 

SALDO QUE TRANSITA PARA 2013 ------------------------------------------------ € 255.248,07 

Este saldo, que igualmente transita para a gerência seguinte, é constituído pela diferença entre as 

entradas e saídas de fundos por operações de tesouraria no ano anterior. 

As operações de tesouraria não constituem receitas nem despesas das autarquias locais, pelo que 

não constam dos respetivos orçamentos. No entanto, por se reportarem a fundos movimentados 

nas tesourarias municipais com registos à margem dos seus orçamentos, a sua discriminação em 

sede de prestação de contas é feita em modelo, próprio identificado como conta de operações de 

tesouraria. 

De acordo com as disposições do POCAL, são considerados como operações de tesouraria os 

seguintes recursos: 

• Cobrança para terceiros que transitam, a título de receitas consignadas a outras entidade, 

como importâncias das quais as autarquias são apenas detentoras temporariamente; 

• Cauções e depósitos de garantia que ficam na posse dos municípios como garantia do 

cumprimento de certas obrigações e se destinam a ser restituídos em momento futuro. 
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

Passaremos em seguida à apresentação dos mapas, que nos demonstram as diferenças entre os 

montantes previstos e os realizados no tocante às despesas que figuram nas Grandes Opções do 

Plano (A.M.R. e P.P.I.).         Execução das Atividades Mais Relevantes 

Cód. Descrição 
Montante 

Previsto ano 
de 2012 

Montante 
Executado 

ano de 2012 

Nível de 
Execução 

Anual 

110 Serviços Gerais da Administração Pública 63.429,00 57.769,27 91,08% 

121 Proteção Civil e Luta Conta Incêndios 301.710,00 208.353,67 69,06% 

211 Educação - Ensino não Superior 232.525,00 181.050,31 77,86% 

220 Saúde 67.470,00 61.647,63 91,37% 

232 Ação Social 87.491,00 80.849,38 92,41% 

242 Ordenamento do Território 40.000,00 147,60 0,37% 

243 Saneamento 291.750,00 187.324,98 64,21% 

244 Abastecimento de Água 733.010,00 638.809,30 87,15% 

245 Resíduos Sólidos 247.000,00 214.561,97 86,87% 

246 
Proteção do Meio Ambiente e Conservação da 
Natureza 55.360,00 53.557,40 96,74% 

251 Cultura 189.290,00 154.999,13 81,88% 

252 Desporto, Recreio e Lazer 160.750,00 142.986,19 88,95% 

310 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca 5.500,00 4.286,50 77,94% 

320 Indústria e Energia 296.000,00 204.809,30 69,19% 

331 Transportes Rodoviários 56.080,00 19.679,91 35,09% 

341 Mercados e Feiras 133.600,00 118.933,59 89,02% 

342 Turismo 32.500,00 29.390,99 90,43% 

350 Outas Funções Económicas 7.641,00 7.640,64 100,00% 

                                                           Total. . . . . 3.001.106,00 2.366.797,76 78,86% 
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Execução do Plano Plurianual de Investimentos: 

Código Descrição 
Montante 

Previsto ano 
de 2012 

Montante 
Executado 

ano de 2012 

Nível de 
Execução 

Anual 

110 Serviços Gerais da Administração Pública 234.720,00 166.231,35 70,82% 

120 Segurança e Ordem Pública 15.000,00 11.487,58 76,58% 

121 Proteção Civil e Luta Contra Incêndios 224.005,00 34,10 0,02% 

211 Educação - Ensino não Superior 203.688,87 41.042,34 20,15% 

212 Serviços Auxiliares de Ensino 100.000,00 73.800,00 73,80% 

220 Saúde 5,00 0,00 0,00% 

232 Ação Social 99.000,00 82.158,02 82,99% 

241 Habitação 85.110,00 10.811,82 12,70% 

242 Ordenamento do Território 1.456.665,00 18.173,62 1,25% 

243 Saneamento 76.005,00 0,00 0,00% 

244 Abastecimento de Água 91.010,00 37.981,19 41,73% 

245 Resíduos Sólidos 213.955,00 1.119,35 0,52% 

246 Proteção do Meio Ambiente e Conservação da 
Natureza 

34.505,00 10.782,79 31,25% 

251 Cultura 131.435,00 91.297,91 69,46% 

252 Desporto, Recreio e Lazer 226.510,00 169.679,78 74,91% 

320 Indústria e Energia 86.200,00 16.605,00 19,26% 

331 Transportes Rodoviários 769.700,00 486.676,40 63,23% 

341 Mercados e Feiras 13.005,00 1.472,31 11,32% 

342 Turismo 58.100,00 0,00 0,00% 

Total: 4.118.618,87 1.219.353,56 29,61% 
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75,13% 76,58%
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50,91%
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Verifica-se pela análise dos gráficos atrás descritos, que a execução anual ao nível das Grandes 

Opções do Plano, é de 50,37% (execução das Atividades mais Relevantes 78,86% e execução do 

Plano Plurianual de Investimentos 29,61%), o que se considera muito positivo.  

Salienta-se que em termos de Atividades mais Relevantes – despesas correntes – a execução foi boa, 

no entanto em termos de Plano Plurianual de Investimentos – despesas de capital – a execução foi 

abaixo do previsto, justifica-se esta execução, como atrás já foi referido, pelo facto de algumas 

empreitadas terem sido previstas, mas não foram iniciadas no ano em análise, nomeadamente a 

obra da construção da Circula Norte – 3ª Fase. 

No cômputo geral, praticamente todos os programas das Grandes Opções do Plano, apresentam 

uma execução significativa, demonstrando o empenho, esforço e boa gestão dos recursos 

disponíveis por parte do executivo. 
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II. 4. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – SERVIÇO DA DÍVIDA 

 Encargos do Ano 2011 Encargos do Ano 2012 % 

Juros Pagos 55.927,90 46.512,40 -16,84% 

Amortização 655.056,60 339.161,35 -48,22% 

Total 710.984,50 385.673,75 -45,75% 

 

Os encargos com os empréstimos em 2012 apresentam um decréscimo de 45,75% em relação ao 

ano de 2011, sendo esse decréscimo resultante quase exclusivamente da diminuição dos encargos 

referentes a amortizações, uma vez que no ano de 2010 verificou-se uma amortização 

extraordinária parcial antecipada no valor de € 257.000,00, no seguimento da candidatura ao PO 

Algarve 21-Eixo 3, da “Circular de S. Brás – 2ª fase e Obras complementares” e da aprovação da 

mesma. Esta amortização ocorreu em virtude de uma das obras incluídas na referida candidatura - 

“Circular Norte – 2ª fase”– ter associado a um empréstimo de médio longo prazo. 

Em relação ao decréscimo dos juros, justifica-se pelo facto de todos os empréstimos deste 

município se encontrarem indexados à taxa de juro Euribor, e esta no ano transato apresentou 

flutuação descendente. 
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 Juros + Amortização Despesa Total % 

2007 287.834,49 9.675.177,36 2,97 

2008 311.077,75 13.154.895,82 2,36 

2009 335.036,83 12.214.205,52 2,74 

2010 426.245,91 12.269.295,66 3,47 

2011 710.984,50 9.787.497,59 7,26 

2012 385.673,75 9.229.885,63 4,17 

 

Verifica-se que estes encargos em relação às despesas totais têm apresentado oscilações pouco 

significativas. No ano em apreço em relação ao ano anterior a oscilação foi maior devendo-se à 

amortização extraordinária de um empréstimo, que ocorreu em 2011. 

II. 5. LIMITE DE ENDIVIDAMENTO 

Com a entrada em vigor da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 Janeiro) foram 

estabelecidos novos critérios para o limite de endividamento. 

De acordo com o artigo 37.º da referida Lei, o montante do endividamento líquido total de cada 

município, em 31 de Dezembro de cada ano, não pode exceder 125% do montante das receitas 

provenientes dos impostos diretos, do F.E.F., da participação no IRS, de derrama e da participação 

nos resultados das entidades do sector empresarial local, relativas ao ano anterior. 

Considera ainda que o endividamento líquido municipal é equivalente à diferença entre a soma dos 

passivos, qualquer que seja a sua forma, e a soma dos ativos. 

Também em relação à contratação de empréstimos, a Lei n.º 2/2007 é bastante rigorosa, 

apresentando muitas limitações e exigências, assim, de acordo com o n.º 2 do artigo 39.º, o 

montante da dívida de cada município referente a empréstimos a médio e longo prazos não pode 

exceder em 31 de Dezembro de cada ano, a soma do montante das receitas provenientes dos 

impostos municipais diretos, das participações do município no F.E.F., da participação no IRS, da 

participação nos resultados das entidades do sector empresarial e da derrama, relativas ao ano 

anterior. 
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A estes limites podem excecionar-se os empréstimos e as amortizações, destinados exclusivamente 

ao financiamento de projetos com comparticipação de fundos comunitários desde que o montante 

máximo do crédito não exceda 75% do montante da participação pública nacional necessária para a 

execução do projeto cofinanciado. 

É exigido aos municípios que não cumpram as disposições em relação ao limite de endividamento e 

à contratação de empréstimos, o esforço no sentido do dever reduzir e cada ano subsequente pelo 

menos 10% do montante que excede o valor exigido, até que aquele seja cumprido. 

Para o ano de 2012, o cenário foi mais restritivo e gravoso, pois de acordo com o art. n.º 66 do 

orçamento de Estado de 2012, Lei n.º 64-B/2011 de 30/12: 

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 efetuadas pelos municípios no ano de 2010 proporcional à capacidade de 

endividamento disponível para cada município. 

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

das amortizações efetuadas no ano de 2011. 

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 excecionar -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 

excecionais 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). 
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Assim sendo temos: 

 

� O limite de endividamento de médio e longo prazo (MLP) para o ano de 2012 é igual ao 

valor do endividamento de médio e longo prazo registado a 31 de dezembro de 2011, 

acrescidos do valor resultante do rateio calculado pela Direção Geral das Autarquias Locais. 

�  

 

Limite de Endividamento de médio e longo prazo 

Endividamento MLP (31-12-2011) 

(1) 

Rateio (n.º 2 art. 66 

do OE/2012) 

(2) 

Limite ao Endividamento 

(EMLP) 2012 

(3)=(1)+(2) 

€ 2.985.573,83 € 376.941,49 € 3.362.515,32 

 

 

� O limite de endividamento líquido para o ano 2012 é igual ao valor do endividamento 

líquido a 31/12/2011. 

 

Endividamento Líquido 

Endividamento Líquido 31/12/2011 Limite ao EL 2012 

€ 2.183.369,20 € 2.183.369,20 

 

Efetuados os cálculos dos limites, apresentamos em seguida os cálculos do valor do endividamento 

líquido e de médio e longo prazo do ano de 2012. 
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Endividamento Líquido Municipal a 31/12/2012 

CONTAS DO PASSIVO VALOR EM 31/12/2012 

Fornecedores c/c e Imobilizado 75.825,76 

Empréstimos Bancários (7) 3.024.494,86 

Clientes e Utentes com Caução 9.393,11 

Estado e Outros entes Públicos 81.265,12 

Pessoal e sindicatos 459,74 

Credores diversos 204.326,17 

Acréscimos de Custos 223.977,15 

Proveitos diferidos 5.273.826,12 

Total do Passivo (1) 8.893.568,03 

Contas do Ativo  

Caixa 3.115,79 

Depósitos em Instituições Financeiras 943.167,19 

Contribuintes C/C 85.952,18 

Utentes 306.231,94 

Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa 31.772,69 

Estado e outros entes públicos 16.813,50 

Outros devedores 62.006,94 

Clientes de Imposto Selo 348,89 

Acréscimos de Proveitos 195.389,38 

Custos diferidos 3.836,10 

Investimentos Financeiros 302.931,41 

Total do Ativo (2) 1.951.566,01 

Empréstimos Excecionados (3) 331.437,75 

Subsídios para Investimentos (4) Tirar a totalidade da C 
274  (2745 e 2749) 

5.273.826,12 

Contribuição AM no endividamento  (5) -57.009,69 

Endividamento Líquido (5) = (1) - (2) - (3) - (4) – (5) 1.279.728,46 

Endividamento MLP (6) = (7) – (3) 2.693.057,11 
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Em suma: 

Limite ao Endividamento 2012 Endividamento 2012 Margem de Endividamento 

Líquido Médio/Longo Prazo Líquido Médio/Longo Prazo Líquido Médio/Longo Prazo 

2.183.369,20 3.362.515,32 1.279.728,46 2.693.057,11 +903.640,74 +669.458,21 

 

Pela análise verifica-se que esta câmara apresenta à data de 31/12/2012, face ao limite de 

endividamento legalmente instituído, uma margem positiva. 
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II. 6. ANÁLISE AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

As demonstrações financeiras devem conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada 

da situação financeira e dos resultados e execução orçamental da entidade, tendo em consideração 

os princípios orçamentais e contabilísticos legalmente estabelecidas no POCAL. 

Conceitos contabilísticos 

Para uma melhor compreensão das rubricas analisadas neste documento segue-se em seguida uma 

breve descrição de alguns conceitos contabilísticos: 

Balanço – mapa contabilístico que apresenta a posição financeira e patrimonial de uma autarquia, 

normalmente reportada ao final do ano económico. Apresenta devidamente agrupados e 

classificados, os ativos, os passivos e os fundos próprios da autarquia. Evidencia a situação 

patrimonial da organização, ou seja o conjunto de bens, direitos e obrigações que lhe estão afetos; 

Ativo – São os bens e direitos da entidade, sendo esta massa patrimonial dividida em três grupos: 

Ativo circulante - o qual corresponde aos meios monetários (disponibilidades) e outros elementos 

do ativo que se preveem ser transformados em meios monetários no prazo de um ano (existências 

e dividas a receber); 

Ativo fixo - que corresponde aos elementos do ativo que permanecem na entidade por períodos 

superiores a um ano. É constituído por imobilizado (bens de domínio público, corpóreo, incorpóreo 

e financeiro) e eventualmente dívidas a receber de médio e longo prazo; 

Acréscimos e diferimentos – destinam-se a permitir o registo dos custos e dos proveitos nos 

exercícios a que respeitam, No lado do ativo corresponde a custos diferidos e a acréscimos de 

proveitos. A conta acréscimos de proveitos serve de contrapartida aos proveitos a reconhecer no 

próprio exercício, cuja receita só venha a ser obtida em exercício ou exercícios posteriores, a conta 

custos diferidos compreende os custos que devam ser reconhecidos nos exercícios seguintes, em 

obediência ao princípio da especialização do exercício; 

Passivo – São as obrigações da entidade, as quais também se divide em três grupos: 

Passivo circulante - que corresponde às obrigações que se vencem num prazo de um ano; 

Passivo de médio e longo prazo - que corresponde às obrigações que se vencem num prazo 

superior a um ano  
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Acréscimos e diferimentos - destinam-se a permitir o registo dos custos e dos proveitos nos 

exercícios a que respeitam, No lado do passivo corresponde a acréscimos de custos e a proveitos 

diferidos. A conta acréscimo de custos serve de contrapartida aos custos a reconhecer no próprio 

exercício, cuja despesa só venha a incorrer em exercício ou exercícios posteriores, A conta 

proveitos diferidos compreende os proveitos que devam ser reconhecidos nos exercícios seguintes, 

em obediência ao princípio da especialização do exerci cio; 

Fundos próprios – São todos os bens e direito deduzidos das obrigações da entidade; 

Demonstração de Resultados – Evidencia os resultados (lucros ou prejuízos) obtidos na atividade 

desenvolvida pelo município no exercício em análise. O mapa da demonstração de resultados 

agrupa e classifica os proveitos e os custos por natureza. 

Inventário do Património: 

O Inventário do Património da Câmara Municipal, encontra-se concluído, conforme consta do 

Balanço a 31/12/2012. 

Os critérios valorimétricos adotados foram: 

� Para as existências, o custo de aquisição; 

� Para as imobilizações, o custo de aquisição ou o custo de produção, acrescido dos respetivos 

encargos, de acordo com a situação em concreto; 

� Para as amortizações, foi seguido o previsto na Portaria n.º 671/2000 que regula o Cadastro e 

Inventário dos Bens do Estado. 

A valorização inicial (ano de 2001) do património imóvel, foi efetuado através de uma empresa 

especializada; existem, no entanto, pequenas parcelas do património imóvel que não foram 

inventariados, por não se encontrarem devidamente descritos na Conservatória do Registo Predial, 

uma vez que são processos muito antigos e de difícil resolução, no entanto estes estão devidamente 

identificados, arrolados e valorizados. 
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BALANÇO 

ATIVO LÍQUIDO FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 

 2012 2011  2012 2011 

Imobilizado:    Fundos Próprios:   

Bens de Domínio 
Público 

20.582.669,59 22.625.289,63 Património 46.718.181,77 46.718.181,77 

Imobilizado Incorpóreo 13.745,25 0,00 Doações 1.168.426,26 1.168.426,26 

Imobilizado Corpóreo 19.645.787,41 19.959.778,55 Resultados Transitados -13.079.193,20 -10.882.592,53 

Investimento 
Financeiro 

302.931,41 302.931,41
Resultado Líquido do 
Exercício 

-1.424.928,57 -2.196.600,67 

    

 Total Fundos Próprios  33.382.486,26 34.807.414,83 

Circulante:    

Existências 114.058,72 112.307,78 Empréstimos M/L Prazo 3.024.494,86 3.363.656,21 

Dívidas de Terceiros - 
Curto Prazo 

471.353,45 536.847,01
Dividas a Terceiros 
C/Prazo 

 

Depósitos em I.F. e 
Caixa 

946.282,98 455.303,56 Fornecedores C/C 75.825,76 49.240,25 

Acréscimos e 
Diferimentos 

199.225,48 52.812,48
Clientes e utentes 
c/Caução 

9.393,11 11.089,03 

   
Fornecedores de Imob., 
C/C 

0,00 3.090,54 

    
Estado e Outros Entes 
Públicos 

81.265,12 86.088,66 

    Outros Credores 204.785,91 245.783,50 

    
Acréscimos e 
Diferimentos 

5.497.803,27 5.478.907,40 

Total.  42.276.054,29 44.045.270,42 Total do Passivo 8.893.568,03 9.237.855,59 

Total do Ativo 
Líquido.  

42.276.054,29 44.045.270,42 
Total dos Fundos 
Próprios e do Passivo 

42.276.054,29 44.045.270,42 
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Pela análise dos Balanços dos anos 2011 e 2012, verifica-se ao nível do Ativo Líquido uma 

diminuição relativamente ao ano de 2011, no valor de € 1.769.216,13, este decréscimo justifica-se 

fundamentalmente pelo reforço das amortizações do exercício no imobilizado do domínio público, e 
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pelo facto de no ano em análise não se ter efetuado grandes investimentos devido ao período de 

crise que atravessa o nosso país. 

O valor do passivo em relação ao ano anterior, apresenta valor inferior, devido essencialmente à 

diminuição da dívida a médio e longo prazo, e ao enorme esforço para fazer face a todas as dívidas 

de curto prazo. 

Verifica-se que o valor dos fundos próprios representa valor muito significativo no quadro geral de 

situação, e isso justifica-se pelo facto de praticamente todo o património da Autarquia se encontrar 

inventariado, valorizado e regularizado. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 

 2012 2011  2012 2011

Custos e Perdas Operacionais:  
Proveitos e Ganhos 

Operacionais: 
 

Custos das Mercadorias 
Vendidas e das Matérias 
Consumidas 

676.490,06 704.378,79
Venda e Prestação de 
Serviços 

1.631.520,76 1.525.733,63

Fornecimentos e serviços 
externos 

2.550.833,60 2.707.020,60Impostos e Taxas 2.483.257,35 2.337.546,93

Custos com Pessoal 3.710.960,70 3.927.956,94
Trabalhos para a 
Própria Empresa 

3.638,68 3.571,69

Transf. e Subs. Correntes 
concedidos e prestações 
sociais 

493.680,66 550.019,75
Proveitos 
Suplementares 

9.279,21 8.044,06

Amortização de Exercício 3.521.387,34 3.699.411,54
Transferências e 
Subsídios Obtidos 

4.625.994,15 4.713.799,41

Provisões de Exercício 5.364,30 6.558,30
Outros Proveitos e 

Ganhos Operacionais 
380.901,92 369.589,00

Outros Custos e Perdas 
Operacionais 

3.996,63 4.673,90
Proveitos e Ganhos 

Financeiros 
48.795,90 95.957,40

Custos e Perdas Financeiras 48.969,03 62.480,50
Proveitos e Ganhos 

Extraordinários 
538.061,44 579.024,00

Custos e Perdas 

Extraordinárias 
134.695,66 167.366,47    

Total dos Custos e Perdas 11.146.377,98 11.829.866,79
Total dos Proveitos e 
Ganhos 

9.721.449,41 9.633.266,12

Resultado do Exercício -1.424.928,57 -2.196.600,67  

Total: 9.721.449,41 9.633.266,12Total: 9.721.449,41 9.633.266,12
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Pela análise gráfica verifica-se um resultado operacional negativo no valor de €1.828.121,22, 

justificando-se fundamentalmente pelo valor elevado ao nível das amortizações do exercício. 

Acrescenta-se que todas as restantes rubricas de custos operacionais apresentam valores inferiores 

ao do ano anterior. 

O valor de amortização de exercício, regista a depreciação das imobilizações corpóreas, incorpóreas 

e dos bens de domínio público, atribuída ao exercício. O seu valor elevado justifica-se pelo facto de 

praticamente todo o património imobilizado da Autarquia se encontrar inventariado e valorizado, 

apresentando o valor de € 3.521.387,34, representando 31,59% do valor total dos custos e perdas. 

Ao nivel dos proveitos não se verificaram alterações significativas em relação ao ano anterior. 
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Os resultados extraordinários apresentam um valor positivo de € 403.365,78, resultante, 

essencialmente, do valor de proveitos diferidos de subsídios para investimentos e da regularização 

de IVA, no âmbito da aplicação do método pró-rata nos últimos dois anos. 

 

 

 

Verifica-se um resultado líquido de exercício negativo, no valor de € 1.424.928,57. Este valor deve-

se fundamentalmente ao facto das amortizações de exercício apresentarem no quadro geral 31,59% 

do valor total dos custos e perdas, de salientar que estes custos representam a depreciação do 

imobilizado, não constituindo assim, saídas físicas e ao facto entretanto já escalpelizado relativo às 

receitas dos fundos comunitários serem contabilizadas como “Proveitos Diferidos” no tempo.  
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III – SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Para a demonstração da situação financeira apresentam-se em seguida rácios de natureza 

orçamental e patrimonial. 

� Rácios de gestão de natureza orçamental 

� Rácios de gestão de natureza patrimonial 

RÁCIOS DE GESTÃO DE NATUREZA ORÇAMENTAL  

Cobertura das Despesas pelas Receitas: 

> Receita Total (incluindo o Saldo de Gerência) / Despesa Total 

 Receita Total Despesa Total % 

2007 11.624.599,98 9.675.177,36 120,15% 

2008 14.219.378,13 13.154.895,82 108,10% 

2009 12.807.374,46 12.214.205,52 104,86% 

2010 12.279.935,06 12.269.295,66 100,09% 

2011 9.942.826,46 9.787.497,59 101,59% 

2012 9.920.920,54 9.229.885,63 107,49% 

Pela análise dos anos 2007/2012, as receitas totais apresentam-se superiores às despesas totais, 

verificando-se no ano em análise um ligeiro acréscimo em relação ao ano de 2011, no entanto em 

termos de valores globais verifica-se um decréscimo, quer de despesa quer de receita. 

Peso dos Impostos nas Receitas Totais: 

> Total dos Impostos / Receita Total Cobrada (S/ saldo de Gerência) 

 Total Impostos Receita Total % 

2007 2.784.918,54 10.007.762,54 27,83% 

2008 2.997.665,81 12.269.955,51 24,40% 

2009 2.437.445,21 11.742.892,15 20,76% 

2010 2.193.266,14 11.686.766,12 18,77% 

2011 2.031.480,53 9.932.187,06 20,45% 

2012 2.121.787,47 9.765.591,67 21,73% 
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O peso dos impostos diretos e indiretos nas receitas totais apresenta um ligeiro aumento em 

relação ao ano anterior, no entanto em termos absolutos, verificou-se uma redução significativa dos 

impostos, nomeadamente do IMT. 

 

Peso das transferências de Administração Central nas Receitas: 

 

> Transferências Adm. Central - (Corrente FEF FSM IRS) / Receitas Correntes Cobradas 

 

 Transferências Adm. 

Central (Corrente) 

Receitas Correntes % 

2007 2.308.943,00 7.500.153,44 28,41% 

2008 2.597.545,00 8.452.415,55 30,70% 

2009 2.736.705,00 8.825.862,33 31,01% 

2010 2.754.724,00 8.475.434,87 32,50% 

2011 2.618.677,00 7.911.593,24 33,10% 

2012 2.492.304,00 8.078.648,43 30,85% 

 

> Transferências da Adm. Central (Capital FEF) / Receitas Capital Cobradas 

 

 Transferências Adm. 

Central (Capital) 

Receitas Capital % 

2007 1.247.843,00 2.503.846,54 49,84% 

2008 1.137.080,00 3.760.216,22 30,20% 

2009 1.184.651,00 2.895.988,68 40,91% 

2010 1.206.829,00 3.209.245,48 37,60% 

2011 1.144.798,00 2.018.000,97 56,73% 

2012 1.083.026,00 1.683.287,90 64,34% 
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Transferências da Adm. Central (Totais FEF FSM IRS) / Receitas Totais Cobradas 

 

 Transferências Adm. 

Central (Totais) 

Receitas Totais (Incl. RNAP e 

Saldo de Gerência) 

% 

2007 3.556.786,00 10.007.762,54 35,54% 

2008 3.734.625,00 12.269.955,51 30,40% 

2009 3.921.356,00 12.807.374,46 30,62% 

2010 3.961.553,00 12.279.935,06 32,26% 

2011 3.763.475,00 9.942.826,46 37,85% 

2012 3.575.330,00 9.920.920,54 36,04% 

 

As transferências da Administração Central através do Orçamento de Estado (F.E.F., F.S.M e 

Participação IRS) continuam a ser significativas em relação ao total da receita arrecadada, no 

entanto, verificou-se no ano em análise em relação ao ano anterior um decréscimo desta relação. 

Nota-se, ainda um esforço do município para ficar menos dependente da Administração Central, 

através da atualização das suas taxas de acordo com a Lei n.º 53-E/2006 de 29/12 e de aprovação 

do novo tarifário dos serviços de abastecimento de águas residuais e resíduos sólidos urbanos. 

Peso das Despesa Fixa da Autarquia na Despesa Total: 

> Despesa Corrente / Despesa Total 

 Despesa Corrente Despesa Total % 

2007 6.757.663,40 9.675.177,36 69,85% 

2008 7.881.991,84 13.154.895,82 59,90% 

2009 8.660.401,99 12.214.205,52 70,90% 

2010 8.327.953,46 12.269.295,66 67,88% 

2011 8.416.228,10 9.787.497,59 85,99% 

2012 7.597.546,51 9.229.885,63 82,31% 
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Peso do Pessoal na Despesa Total: 

> Pessoal (incluindo todos os encargos) / Despesa Total 

 Pessoal Despesa Total % 

2007 3.026.380,80 9.675.177,36 31,28% 

2008 3.497.113,09 13.154.895,82 26,60% 

2009 4.132.997,19 12.214.205,52 33,84% 

2010 4.000.557,82 12.269.295,66 32,58% 

2011 3.993.989,21 9.787.497,59 40,81% 

2012 3.735.665,32 9.229.885,63 40,47% 

 

 

Peso do Pessoal nas Despesas Correntes 

> Pessoal (incluindo todos os encargos) / Despesas Correntes 

 Pessoal Despesas Correntes % 

2007 3.026.380,80 6.757.663,40 44,78% 

2008 3.497.113,09 7.881.991,84 44,40% 

2009 4.132.997,19 8.660.401,99 47,72% 

2010 4.000.557,82 8.327.953,46 48,04% 

2011 3.993.989,21 8.416.228,10 47,46% 

2012 3.735.665,32 7.597.546,51 49,17% 

 

Em termos absolutos a despesa com o pessoal no ano em análise diminuiu, no entanto, o seu peso 

em relação à despesa corrente aumentou, significa isto que estes encargos continuam a constituir 

no orçamento do município um peso muito elevado. 
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Peso dos Juros + Amortização de Empréstimos nas Despesas Total 

> Juros + Amortização/ Despesa Total 

 

 Juros + Amortização Despesa Total % 

2007 287.834,49 9.675.177,36 2,97 

2008 311.077,75 13.154.895,82 2,40 

2009 335.036,83 12.214.205,52 2,74% 

2010 426.245,91 12.269.295,66 3,47% 

2011 710.984,50 9.787.497,59 7,26% 

2012 385.673,75 9.229.885,63 4,18% 

 

Peso Investimento na Despesa Total 

> Investimento / Despesa Total 

 Investimento Despesa Total % 

2007 2.626.030,43 9.675.177,36 27,10 

2008 3.497.503,12 13.154.895,82 26,60 

2009 2.830.180,39 12.214.205,52 23,17% 

2010 3.124.341,36 12.269.295,66 25,46% 

2011 597.962,89 9.787.497,59 6,11% 

2012 1.219.353,56 9.229.885,63 13,21% 
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Rácios de Gestão de Natureza Patrimonial 

Liquidez Geral> Ativo Circulante / Dívidas a Terceiros a Curto Prazo 

 Ativo Circulante Dividas a Terceiros a 

curto prazo 

% 

2007 2.662.136,69 744.805,11 357,40% 

2008 1.865.302,07 408.397,43 456,70% 

2009 1.359.714,39 460.544,98 295,24% 

2010 759.341,01 726.281,94 104,55% 

2011 1.104.458,35 395.291,98 279,40% 

2012 1.531.695,15 371.269,90 412,56% 

 

Solvabilidade> Ativo Liquido / Passivo Total 

 Ativo Liquido Passivo Total % 

2007 49.832.895,93 7.748.811,52 643,10% 

2008 50.937.107,38 8.662.734,34 588,00% 

2009 49.542.530,93 9.673.253,63 512,16% 

2010 47.004.899,62 10.092.663,12 465,73% 

2011 44.045.270,42 9.237.855,59 476,79% 

2012 42.276.054,29 8.893.568,03 475,36% 

 

Endividamento> Passivo/ Ativo 

 Passivo Ativo % 

2007 7.748.811,52 49.832.895,93 15,50% 

2008 8.662.734,34 50.937.107,38 17,01% 

2009 9.673.253,63 49.542.530,93 19,53% 

2010 10.092.663,12 47.004.899,62 21,47% 

2011 9.237.855,59 44.045.270,42 20,97% 

2012 8.893.568,03 42.276.054,29 21,04% 



       Relatório de Gestão /2012 

Prestação de Contas 2012  55/58 

 

Peso do Endividamento de Longo Prazo 

> Passivo de Médio e Longo Prazo/ Ativo 

 Passivo de Médio e 

Longo Prazo 

Ativo % 

2007 2.171.504,39 49.832.895,93 4,40% 

2008 2.936.678,34 50.937.107,38 5,77% 

2009 3.676.368,21 49.542.530,93 7,42% 

2010 4.018.712,81 47.004.899,62 8,55% 

2011 3.363.656,21 44.045.270,42 7,64% 

2012 3.024.494,86 42.276.054,29 7,15% 

 

Dos rácios económico-financeiros analisados, constata-se que o Município apresenta boa 

capacidade de liquidez, nomeadamente a imediata, razão pela qual este município não apresenta 

dividas em atraso. 

O Rácio de Solvabilidade da Autarquia apresenta valores extraordinariamente altos, no ano em 

análise apresenta a percentagem de 475,36%, no entanto justifica-se perfeitamente pelo facto de 

estarmos perante uma realidade completamente diferente da empresarial, em que o ativo é 

constituído fundamentalmente por um imobilizado de bens de domínio público, a acrescentar que 

estes bens, enquanto pertencentes ao domínio público, pela sua natureza jurídica estão fora do 

comércio jurídico-privado e por isso não são passíveis de alienação, ou seja, apresentam um grau de 

disponibilidade nula.  

Assim sendo, para o cálculo deste rácio, se subtrairmos o imobilizado do domínio público ao ativo 

líquido, apresentam-se valores mais adequados. 

 

 Ativo Liquido – 

Imobilizado do D.P.  

Passivo Total % 

2012 21.693.384,70 8.893.568,03 243,92% 
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À semelhança dos outros rácios, também este é indicador de um quadro positivo, ao nível 

financeiro. 

IV – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

Em virtude do resultado líquido do exercício ser negativo, no valor de € 1.424.928,57 (um milhão, 

quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e oito euros e cinquenta e sete cêntimos), nos 

termos do ponto 2.7.3.2 do Decreto-Lei Nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, propõe-se a sua aprovação 

e que o mesmo seja transferido para resultados transitados. 

 

Não havendo resultados positivos, não existe constituição ou reforço de reservas nem de 

património. 

 

V – PERSPETIVA FUTURA 

O executivo municipal perspetiva continuar a empenhar-se na concretização de todos os objetivos 

definidos, maximizando eficientemente todos os recursos disponíveis e incrementando políticas em 

prol do desenvolvimento qualitativo e quantitativo do município. 

Definido o quadro base, nas Grandes Opções do Plano 2013/2016, com a assunção da missão e 

objetivos, é possível estabelecer um conjunto de estratégias que suportem as ações na 

implementação durante os próximos meses, até final de 2013, assumindo-se que algumas delas 

prosseguirão para além desse horizonte. 

O cerne da estratégia passa por reforçar o investimento em sectores que se entendem como novas 

prioridades, face as perspetivas abertas pelo QREN, tendo em vista como determinante, a 

modernização, a potencialização, a projeção do município e a melhoria das condições de vida dos 

munícipes e seu bem-estar.  

Acrescenta-se ainda que fase à situação do país, foram incrementados alguns investimentos e ações 

no âmbito da ação social, de forma a minimizar os desequilíbrios provocados pelo estado de 

recessão. 

Neste contexto, o quadro sinóptico das estratégias a desenvolver é o seguinte:  
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� Continuação de aquisição de equipamento informático Hardware e Software, com vista à 

modernização dos serviços e prestar assim um melhor serviço aos munícipes; 

� Aquisição de material de transporte e equipamentos básicos para determinados sectores 

nomeadamente, para o saneamento, abastecimento de água e cultura, resíduos sólidos e 

educação; 

� Trabalhos de prevenção de fogos florestais; 

� Trabalhos de estabilização de emergências, nas áreas ardidas no incêndio de julho/2012. 

� Implementação de vários projetos de renovação Urbana da Vila, nomeadamente na Praça da 

República e na Avenida da Liberdade. 

� Obras de beneficiação nos edifícios escolares; 

� Obra “Circular Norte – 3ª Fase” – aquisição de terrenos e obra; 

� Implementação e renovação de informação toponímica; 

� Reabilitação de arruamentos no Centro Histórico, nomeadamente na Rua do Matadouro e na 

Travessa do Pirolito; 

� Ampliação e conservação das redes de saneamento, e abastecimento de água, nomeadamente 

na E.M. 517; 

� Modernização e intensificação de limpeza urbana e recolha de resíduos sólidos, assim como 

diversas obras de adaptação; 

� Terraplanagem e pavimentação asfáltica de diversos caminhos e melhoramento da rede viária 

existente;  

� Conclusão da obra de beneficiação da E.M. 514 entre S. Brás de Alportel e o C.M. 1207; 

� Criação e reabilitação de pequenos jardins, fontes e outros espaços públicos; 

� Obras de conservação e beneficiação de equipamentos desportivos; 

�  Dinamização da Loja Social; 

� Conclusão da obra de reabilitação da antiga escola dos Paríses, para a criação de um centro de 

convívio; 
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� Criação de ações de atribuição de apoios a agregados familiares de estratos sociais 

desfavorecidos; 

� Criação de espaço multiusos no Bairro Social; 

� Reparação e beneficiação de edifícios de habitação social; 

� Implementação do projeto do Plano Municipal de Soluções Integradas de Acessibilidades para 

Todos. 

Mais uma vez, para o corrente ano económico prevêem-se dificuldades acrescidas no tocante à 

realização de investimentos, especialmente devido à dificuldade em obtenção de empréstimos, às 

orientações do novo quadro comunitário – QREN e a conjuntura económica do país. 

Não obstante, este cenário, o executivo municipal apresenta uma perspetiva de maximizar todos os 

recursos disponíveis nacionais e comunitários, no sentido de dotar o município de mais e melhores 

infraestruturas e consequentemente melhorar quantitativamente e qualitativamente a qualidade de 

vida dos munícipes. 

 

S. Brás de Alportel, 14 de Março de 2013 

 


