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ACTIVIDADE DO MUNICÍPIO – INFORMAÇÃO ESCRITA 
 
 
 
ENQUADRAMENTO LEGAL 

 
Pretende-se dar cumprimento ao estipulado no artigo 53.º n.º 1 alínea e) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, submetendo à apreciação da 

Digníssima Assembleia Municipal informação relativa à actividade do Município, bem como da respectiva situação financeira. 

 

 

ELEMENTOS CONSTANTES DA INFORMAÇÃO 
 

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

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

 

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

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

 

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

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

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2013 - LEI 66-B/2012 DE 31 de Dezembro 

Como é do conhecimento da Assembleia Municipal, o Orçamento de Estado para o ano 2013, manteve o valor global das transferências para as 

Autarquias Locais comparativamente com o ano 2012. 

Por outro lado, o OE para 2013 introduz algumas novidades legislativas com influência na gestão Municipal, que a seguir se transcrevem de forma 

sucinta, dos quais destacamos os seguintes artigos: 

 

Principais ilações com impacto nas Finanças Locais 

 

Artigo 79.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 498/72 de 9 de Dezembro - CGA 

«Artigo 6.º - A 

1 — Todas as entidades, independentemente da respetiva natureza jurídica e do seu grau de autonomia, contribuem mensalmente para a CGA, I. P., com 20 % 

da remuneração sujeita a desconto de quota dos trabalhadores abrangidos pelo regime de proteção social convergente ao seu serviço. 

A contribuição da entidade patronal para a CGA passa de 15% para 20%. 

 

Artigo 87.º 

Regularização de dívidas a fornecedores 
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No ano de 2013, o regime do Fundo de Regularização Municipal, previsto no artigo 42.º 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, 3 -B/2010, de 28 de abril, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 

22/2012, de 30 de maio, e regulado no artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 38/2008, de 7 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 120/2012, de 19 de junho, é 

aplicado a todas as dívidas vencidas, independentemente do seu prazo de maturidade, bem como à amortização de empréstimos de médio longo prazo, de 

acordo com a ordem seguinte: 

 

a) Dívidas a fornecedores vencidas há mais de 90 dias;  

b) Outras dívidas já vencidas; 

c) Amortização de empréstimos de médio longo prazo. 

 

Artigo 88.º 

Dívidas das autarquias locais relativas ao setor da água, saneamento e resíduos  

1 - As autarquias locais que tenham dívidas vencidas às entidades gestoras de sistemas multimunicipais de abastecimento de água, saneamento ou resíduos 

urbanos ou de parcerias entre o Estado e as autarquias locais nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de abril, e que não as tenham incluído no 

Programa de Apoio à Economia Local, aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, devem apresentar àquelas entidades, no prazo de 60 dias, um plano para 

a sua regularização com vista à celebração de um acordo de pagamentos.  

2 - Durante o ano de 2013, e relativamente às dívidas das autarquias locais que se encontrem vencidas desde o dia 1 de janeiro de 2012, é conferido um 

privilégio creditório às entidades gestoras dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água, saneamento ou resíduos urbanos na dedução às 

transferências prevista no artigo 34.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro.  

 

Artigo 89.º 
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Confirmação da situação tributária e contributiva no âmbito dos pagamentos efetuados pelas autarquias locais. 

É aplicável às autarquias locais, no que respeita à confirmação da situação tributária e contributiva, o regime estabelecido no artigo 31.º-A do Decreto-Lei n.º 

155/92, de 28 de julho.  

 

Artigo 96.º 

Redução do endividamento - Pagamentos em atraso com mais de 90 dias 

1 - Até ao final do ano de 2013, as entidades incluídas no subsetor da administração local reduzem no mínimo 10 % do endividamento, incluindo os pagamentos 

em atraso com mais de 90 dias registados no Sistema Integrado de Informação da Administração Local (SIIAL) em setembro de 2012.  

2 - À redução prevista no número anterior acresce a redução equivalente a 3,5 % da despesa efetuada com remunerações certas e permanentes no ano de 

2011 do valor correspondente ao subsídio de férias suportado em 2012 cujo pagamento seja devido nos termos do artigo 28.º  

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, até ao final do mês de junho de 2013 os municípios reduzem no mínimo 5 % do endividamento, incluindo 

os pagamentos em atraso com mais de 90 dias registados no SIIAL em dezembro de 2012.  

4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o aumento de receita do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), resultante do processo de avaliação 

geral dos prédios urbanos constante do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, é obrigatoriamente utilizado na redução do endividamento de médio e 

longo prazo do município.  

5 - Os municípios que cumpram os limites de endividamento líquido calculado nos termos da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, podem substituir a redução do 

endividamento referido no número anterior por uma aplicação financeira a efetuar obrigatoriamente junto do Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida 

Pública - IGCP, E.P.E. (IGCP, E.P.E.), no mesmo montante em falta para integral cumprimento das reduções previstas no presente artigo.  

6 - A aplicação financeira referida no número anterior é efetuada até 15 de dezembro de 2013, só podendo ser utilizada para efeitos de redução de pagamentos 

em atraso há mais de 90 dias ou do endividamento municipal.  
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7 - No caso de incumprimento das reduções previstas no presente artigo, há lugar a uma redução das transferências do Orçamento do Estado 

no montante equivalente a 20 % do valor da redução respetivamente em falta.  

 

Artigo 97.º 

Fundo de Regularização Municipal 

1 - As verbas retidas ao abrigo do disposto no n.º 7 do 93.º da Proposta de Lei OE 2013 integram o Fundo de Regularização Municipal, sendo utilizadas para 

pagamento das dívidas a fornecedores dos respetivos municípios.  

2 - Os pagamentos aos fornecedores dos municípios, a efetuar pela DGAL, são realizados de acordo com os procedimentos constantes dos n.ºs 3 e 4 do artigo 

19.º do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho. 

Artigo 98.º 

Endividamento Municipal em 2013 - Limites  

1 - Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, o limite de endividamento líquido de cada município para 2013, tendo em vista 

assegurar uma variação global nula do endividamento líquido municipal no seu conjunto, corresponde ao menor dos seguintes valores:  

      a)    Limite de endividamento líquido de 2012;  

     b)    Limite resultante do disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro.  

  

 Considerando o estipulado no n.º 1, do artigo 98, o limite para o ano 2013 corresponde ao estipulado na alínea b) dado que o valor em causa é 

menor do que o limite de endividamento que foi considerado para o ano 2012. 
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 Assim, levando em consideração o disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro os limites de endividamento 

líquido e de médio e longo prazo para o ano 2013 são os seguintes: 

Líquido MLP

31-12-2013- OE = 'L.F.L.' 7.834.148 € 6.267.319 €

Data Limite ao endividamento

 

  

2 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o limite de endividamento de médio e de longo prazo para cada município em 2013 é o calculado nos 

termos do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro.  

3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a celebração de novos contratos de empréstimo de médio e longo prazo é limitada ao valor resultante do 

rateio do montante global das amortizações efetuadas pelos municípios no ano de 2011 proporcional à capacidade de endividamento disponível para cada 

município, aferida nos termos da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro.  

4 - O valor global das amortizações efetuadas no ano de 2011 é corrigido, até 30 de junho, pelo valor das amortizações efetuadas no ano de 2012.  

5 - O rateio referido nos n.ºs 2 e 3 é prioritariamente utilizado pelos municípios em empréstimos de médio e longo prazo para investimentos no âmbito do 

QREN ou da reabilitação urbana.  

6 - Pode ser excecionada dos limites de endividamento estabelecidos no presente artigo 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 da aquisição de fogos cuja construção foi financiada pelo IHRU, I.P., e 

incluindo o empréstimo quadro do Banco Europeu de Investimento (BEI).  
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7 - Os municípios transmitem obrigatoriamente à DGAL, até ao dia 15 do mês seguinte ao final de cada trimestre, informação sobre os novos 

contratos de empréstimo de médio e longo prazos celebrados, os montantes utilizados no cumprimento de contratos de crédito bancário e os montantes das 

amortizações efetuadas no trimestre anterior.  

8 - O valor disponível para rateio nos termos dos n.ºs 2 e 3 é reduzido em 150 milhões de euros.  

 

Artigo 99.º 

Contratação de empréstimos pelos municípios 

 

1 — Os municípios referidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2012, de 1 de agosto, e, bem assim, aqueles que se encontrem em situação de 

gravidade idêntica reconhecida por resolução do Conselho de Ministros podem ultrapassar os limites de endividamento líquido e de endividamento de médio 

e longo prazos dos municípios desde que o empréstimo contraído se destine ao financiamento das obras necessárias à reposição do potencial produtivo 

agrícola e florestal e das infraestruturas e equipamentos municipais. 

 

2 — A contração de empréstimos nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 não dispensa o município do cumprimento das obrigações de redução 

previstas no n.º 2 do artigo 37.º e no n.º 3 do artigo 39.º da Lei das Finanças Locais, caso os limites de endividamento sejam ultrapassados. 

3 — A contratação dos empréstimos referidos no n.º 1 depende de despacho prévio de concordância dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e das autarquias locais, que definirá também o número de anos em que o limite de endividamento pode ser ultrapassado. 

4 — Os empréstimos contratados para o efeito do presente artigo não relevam para o valor apurado nos termos do n.º 3 do artigo 98.º da presente lei. 

 

Artigo 100.º 

Fundo de Emergência Municipal 
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1 - A autorização de despesa a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 225/2009, de 14 de setembro, é fixada em € 5.000.000.  

2 - Em 2013, é permitido o recurso ao Fundo de Emergência Municipal consagrado no Decreto-Lei n.º 225/2009, de 14 de setembro, sem verificação do 

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

Ministros.  

3 - Em 2013, é permitido o recurso ao Fundo de Emergência Municipal pelos municípios identificados na Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2010, de 13 

de janeiro, em execução dos contratos-programa celebrados em 2010 e 2011 e com execução plurianual.  

 

Artigo 103.º 

Regularização extraordinária dos pagamentos aos fornecedores 

1 — Ficam os municípios autorizados a celebrar com o Estado contratos de empréstimo de médio e longo prazo destinados ao pagamento de dívidas a 

fornecedores. 

 

2 — O montante disponível para efeitos do previsto no número anterior tem como limite máximo a verba remanescente e não contratualizada no quadro da 

execução do Programa de Apoio à Economia Local, aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto. 

 

3 — O disposto no n.º 1 é objeto de regulamentação por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração local. 
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2.  SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

 
A presente informação pretende dar a conhecer a posição financeira do Município à data de 31 de Agosto de 2013, e sempre que possível dados 

adicionais relativamente a outros períodos. 

 
Nos quadros seguintes consta a posição financeira relativamente ao Orçamento do Município:   
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 
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 Como se constata, do valor global do Orçamento para 2013 já estão comprometidos 16.007.084,16 €, correspondentes na sua 

maioria a valores transitados de anos anteriores, que estão associados a dívida e a projetos em execução, e outros encargos permanentes 

que face à nova legislação (LCPA), já estão considerados para a totalidade do ano 2013.  

 

 A receita corrente é muito superior à despesa corrente, o que é positivo.  

 

No quadro seguinte, apresenta-se o mesmo tipo de informação relativamente ao mesmo período do ano anterior, para que possam ser feitas as 

devidas comparações: 
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RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 
 
 

Ao analisarmos os dados mencionados anteriormente constatamos que até ao mês de Agosto, o valor dos fluxos financeiros totalizaram 

7.496.134.63 €. 

Foram efectuados pagamentos no valor de 7.393.973,59 €, desagregados em despesas correntes 4.104.695,68 € e despesas de capital 

3.289.277,91 €. 

Por outro lado, o valor das receitas no período totalizaram 7.256.258,42 € acrescidas do saldo transitado no valor de 239.876,21 €. 

O valor das receitas correntes foi de 5.438.408,06 €, enquanto as receitas de capital totalizaram 1.817.182,76 €. 
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Considerando os dados orçamentais apresentados, a Câmara Municipal está a cumprir o estipulado no Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 

na alínea e) do ponto 3.1.1. do POCAL, bem como no artigo 9.º da Lei 91/2001 de 20 de Agosto (Lei de Enquadramento Orçamental) o chamado 

“princípio do equilíbrio orçamental ” em que: “as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes”. 

 

SITUAÇÃO PATRIMONIAL 
 

 

Activo 
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Analisando de forma detalhada o activo do Município, verifica-se em 31/08/2013 que o seu activo circulante ascende a 1.904.849,24 €. Na mesma 
data, o activo fixo líquido constituído pelos investimentos financeiros, imobilizado corpóreo em curso e de domínio público, totalizam 
51.802.124,32 €, representando assim 96,45 % do ativo do Município.  

Os Investimentos Financeiros traduzem as participações de capital nas empresas Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro (217.661,00 €), Resinorte 
(43.657,00 €), Matadouro Regional do Vale do Douro Sul (93.524,75 €), Mateviseu (6.000,00 €), Eforebeiras (1.500,00 €) e Regiefrutas (25.000,00 
€). Nota: Com o encerramento de contas de 2012 foi realizada uma provisão para investimentos financeiros no valor de 49.762.31 €, 
correspondendo ao valor de 50% das participações no Matadouro Regional do Vale do Douro Sul e Mateviseu. 

Passivo 

O passivo do Município decompõe-se da seguinte forma: 
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Relativamente aos valores que integram o Passivo do Município, este subdivide-se em Médio / Longo Prazo e Curto Prazo. 

Os compromissos de médio e longo prazo, que estão devidamente contratados (empréstimos bancários), apresentam um total em 31.08.2013 de 

4.180.222,02 €. Em 31.12.2012 o valor total ascendia a 4.993.822,23 €.  

Comparativamente com o ano 2009, verifica-se uma redução de 4.444.119,69 € que adicionada do valor de 300.000,00 € de um empréstimo de 

curto prazo que estavam em divida e que foram transformados em médio longo prazo no ano seguinte, totaliza a redução global 4.744.119,69 €, 

que representa 52%. 

No ano 2013 no período de Janeiro a Agosto, o município já amortizou 813.600,21 € relativamente aos empréstimos de MLP.  

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

resultantes de subsídios atribuídos a Juntas de Freguesia e Instituições, acréscimos de custos e empréstimo de curto prazo, estas totalizam em 

Agosto de 2013, 7.550.538,34€.  

Este valor está influenciado pela utilização do empréstimo de curto prazo no valor de 300.000,00 €, bem como por valores inerentes à construção 
do Centro Escolar (562.922,67 €) que serão objeto de comparticipação comunitária no valor estimado de (478.484,27 €) €. 

O Gráfico Seguinte, espelha a evolução do passivo do Município: 
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EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 

Ao nível dos empréstimos bancários, tal como referido anteriormente, verifica-se que os mesmos têm sofrido uma variação descendente ao longo 

do período, em resultado das amortizações de capital entretanto realizada. 
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O gráfico seguinte espelha a evolução dos empréstimos de Médio e Longo Prazo. 

 

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

Constata-se uma oscilação entre as diferentes rubricas consideradas no passivo exigível no período em análise, que totalizam provisoriamente 
7.250.838,34 € em 31.08.2013.  
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PONTO DE SITUAÇÃO SOBRE OS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 

Considerando os elementos contabilísticos à data de 31/08/2013 a situação inerente aos limites de endividamento de acordo com o estipulado no 
art.º 98 do OE para 2013 podem ser traduzidos no quadro seguinte, onde é possível a comparação com outros períodos: 

 

Através do quadro anterior, podemos constatar que o limite de endividamento líquido para o ano 2013 é inferior aos limites de endividamento 
líquido que foram estabelecidos para os anos anteriores. Comparativamente com o ano 2012 o limite de endividamento liquido para 2013 é 
inferior em 1.751.331,04 € face ao valor de 2012. 
Relativamente ao limite de endividamento de médio e longo prazo, verifica-se a situação oposta, sendo o limite para 2013 superior em 488.978,77 
€ face ao limite de 2012. 
Considerando os elementos contabilísticos em 31/08/2013 verificamos que o limite de endividamento líquido é excedido em 1.203.559 €, 
enquanto que relativamente ao endividamento de médio e longo prazo o município possui uma margem disponível de endividamento de 
3.022.305 €. 
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3. MAPA DO CONTENCIOSO 

 

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

ENTIDADE PROCESSO CAPITAL JUROS TOTAL TOTAL PAGO TOTAL EM DIVIDA

JEREMIAS MACEDO
PROCESSO N.º 413/03; ARRUAMENTOS DE ARCAS, 

ALVITE, LEOMIL E PAÇÔ
43.917,40 €          34.304,49 €        78.221,89 €            78.221,89 €        -  €                        

JEREMIAS MACEDO
PROCESSO N.º 602/10 EMPREITADA DE 

BENEFICIAÇÃO DA EM.519
51.989,27 €          43.811,46 €        95.800,73 €            95.800,73 €        -  €                        

JEREMIAS MACEDO
PROCESSO N.º 446/03 PAVIMENTAÇÃO DOS 

ARRUAMENTOS DE VIDE, ARCOZELOS, CABAÇOS E 

NAGOSA

28.816,05 €          29.312,45 €        58.128,50 €            58.128,50 €        0,00 €                      

JEREMIAS MACEDO PROCESSO N.º 416/2003 - EM 514 421.186,55 €        432.019,35 €      853.205,90 €          -  €                    853.205,90 €          
-  €                        

HIGINO PINHEIRO - ARMVT
BENEFICIAÇÃO DA EM 514 ENTRE MOIMENTA DA 

BEIRA E O LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO
330.375,01 € -  €                    330.375,01 €          200.000,00 €      130.375,01 €          

SUBTOTAL 876.284,28 €        539.447,75 €      1.415.732,03 €      432.151,12 €      983.580,91 €          

PROCESSOS EM CONTENCIOSO COM DECISÃO
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ENTIDADE PROCESSO
 CAPITAL 

REIVINDICADO 

MASSA INSOLVENTE - PAVIA EM 39 ALVITE ESPINHEIRO - CARIA MILEU 165.098,40 €       

MASSA INSOLVENTE - VICELGON HABIT. SOCIAL LEOMIL 73.781,35 €         

JEREMIAS MACEDO REVISÃO PREÇOS EM 514 24.342,90 €         

MARIA COSTA ANTUNES E OUTROS EXPROPRIAÇÃO 132.103,00 €       

JOÃO COSTA LIMA E OUTROS EXPROPRIAÇÃO 457.436,27 €       

NELSON ALEXANDRE E OUTROS EXPROPRIAÇÃO 295.056,50 €       

HERDEIROS DE MARIA AUGUSTA 

REBELO E HERDEIROS DE MANUEL 

FERREIRA

EXPROPRIAÇÃO
196.537,35 €       

JEREMIAS MACEDO - ARMVT EM 323 761.582,29 €       

SUBTOTAL 2.105.938,06 €    

PROCESSOS EM CONTENCIOSO SEM DECISÃO

 

 

NOTAS: 

Relativamente aos processos judiciais em curso, existem duas situações que correspondem à ARMVT (Associação Regional de Municípios do Vale 

do Távora). A situação com o Higino Pinheiro foi solucionada, através da realização de pagamentos mensais no valor de 10.000,00 € tendo já sido 

pago o valor de 200.000,00 €, estando em divida 130.375,01 €. Existe uma outra situação com a empresa Jeremias Macedo que ainda está 

pendente a sua resolução sendo o valor reivindicado de 761.582,29 €.  

Informa-se também, que têm ocorrido várias reuniões com a empresa Jeremias de Macedo Lda, com o objetivo de solucionar quer as situações 

pendentes relativamente à ARMVT (juntamente com o Município de Tabuaço) quer do Município de Moimenta da Beira.  
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4 INFORMAÇÃO FINANCEIRA SOBRE OS PROTOCOLOS (ANTIGOS) CELEBRADOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA  
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Relativamente aos protocolos de colaboração financeira celebrados em anos anteriores com as Juntas de Freguesia, já foram 

apresentadas faturas no valor de 748.212,40 €, correspondendo a uma comparticipação de 467.988,46 €. A Câmara Municipal já efetuou 

pagamentos no valor de 405.763,56 € estando em divida 43.893,60 €.  

NOVOS PROTOCOLOS 

 



 

 

 

Relativamente aos protocolos celebrados mais recentemente, já foram realizados investimentos no valor de 236.090,59 €, correspondendo a 

uma comparticipação no valor de 142.317,88 €, dos quais foram pagos 41.173,89 €. 

 

 

Moimenta da Beira, 02 de Setembro de 2013 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

___________________________ 

        José Eduardo Ferreira 


