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I. A Envolvente Sócio – Económica 
 

 

 
 

A economia portuguesa cresceu 0,9% em 2014, numa melhoria clara à situação verificada até 

então, nomeadamente em comparação com 2013, em que o PIB havia regredido 1,6%. De 

relembrar que Portugal ainda se encontrava a cumprir o programa de ajustamento internacional, 

com compromissos e agendas muito exigentes. No entanto, as exportações registaram um 

crescimento em 2014 e a  taxa de desemprego baixou dos 16,2% em 2013 para os 13,9% no 

final de 2014. 

O nível geral de preços vinha a desacelerar o ritmo de subida e em 2014 encerrou-se o ano 

económico com uma taxa de inflação negativa de -0,2%. 

As condições restritivas ao nível do financiamento bancário em 2014 traduziram-se, à 

semelhança do que aconteceu em 2013, numa efetiva contração dos empréstimos a particulares 

e sociedades não financeiras.  

Apesar desta contração, a situação de liquidez e de solvabilidade do setor bancário melhorou 

significativamente e o ajustamento observado nos restantes setores da economia refletiu-se na 

desalavancagem das instituições de crédito. No entanto permanecem fragilidades quanto à 

sustentabilidade da estrutura de financiamento e à recuperação da rendibilidade. 

Apesar da recente recuperação da atividade económica e da melhoria das condições do mercado 

de trabalho, a par de níveis reduzidos de inflação, ainda se coloca um grande desafio para a 

atividade e para a rendibilidade do setor financeiro. 

Da análise aos dados mais recentes do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, relativo 

a 2013, verificamos que o Município de Arcos de Valdevez ocupa a 35ª posição, num ranking de 

50 municípios com maiores resultados líquidos acumulados de 2010 e 2013. De igual modo, 

ocupa a 34ª posição, num ranking de 35 municípios, com maior redução do endividamento 

líquido. 
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II. A Atividade e a Situação Económica 
 

 
Em 2014, a Autarquia apresentou uma execução orçamental de 20.801.765,93 €, a qual 

representa uma concretização de 83,8% do orçamento aprovado. 

 

 

 

1. RECEITAS ORÇAMENTAIS 

 

Para além da execução conseguida, esta gerência arrecadou um total de 21.602.797,72 € em 

receitas, pelo que transferiu para a gerência de 2015 um saldo financeiro de 1.487.771,05 €. 

Este saldo de gerência foi conseguido a partir de uma gestão rigorosa da execução orçamental 

e torna-se importante para o financiamento de projetos futuros. 

 

A receita global arrecadada evoluiu favoravelmente em relação ao ano anterior, aumentando 

232 mil euros em resultado do aumento da componente corrente que subiu para 17,8 milhões 

de euros em 2014, representando 83% da receita total.  

 

Devido à diminuição das transferências de capital da Administração Central, as receitas de 

capital em 2014 ficaram-se nos 3,8 milhões de euros. 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 

 

Orçamento 

 

24 809 900,00 € 26 167 600,00 € 28 506 560,00 € 29 799 900,00 € 34 978 100,00 € 

 

Execução 

Orçamental 

 

20 801 765,93 € 20 740 564,32 € 22 309 705,42 € 21 693 285,17 € 24 566 642,13 € 

 

% Execução do 

Orçamento 

Inicial 

 

83,84% 79,26% 78,26% 72,80% 70,23% 

RECEITAS 2014 % 2013 % 

Correntes 17 825 969,03 € 83% 17 412 850,94 € 81% 

Capital 3 776 828,69 € 17% 3 957 833,73 € 19% 

TOTAL 21 602 797,72 € 100% 21 370 684,67 € 100% 
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A Autarquia tem procurado gerir a execução orçamental de modo a permitir a transferência 

de receitas correntes para execução de despesas de capital. Neste sentido, esta 

preocupação ao nível da gestão possibilitou uma poupança corrente de 6 milhões de euros, 

a qual foi canalizada para a realização de despesas de capital, entre as quais se destacam 

as despesas de investimento.  

 

2. DESPESAS ORÇAMENTAIS 

 

Como se poderá verificar no quadro abaixo, a estrutura da despesa alterou sensivelmente 

face ao ano transato. As despesas correntes foram reduzidas em cerca de 600 mil euros, 

num claro esforço de contenção e aumento de eficiência.  

 

 

O peso das despesas correntes na execução de 2014 baixou por isso para 58%, tendo em 

contrapartida aumentado o peso das despesas de capital para 42% do total. Com efeito, as 

despesas de capital subiram nesta gerência 654 mil euros, num reforço claro da atividade 

de investimento do Município e apoio ao investimento das freguesias e 

associações/instituições do Concelho. 

 

58%42%

REPARTIÇÃO DA DESPESA

Despesa Corrente Despesa de Capital

DESPESAS 2014 % 2013 % 

Correntes 11 990 402,47 € 58% 12 583 343,99 € 61% 

Capital 8 811 363,46 € 42% 8 157 220,33 € 39% 

TOTAL 20 801 765,93 € 100% 20 740 564,32 € 100% 
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3. INVESTIMENTO MUNICIPAL 

 

A Autarquia incrementou em 32% a sua atividade de investimento em 2014, tendo sido 

concretizado um total de 6,2 milhões de euros de projetos de investimento previstos no 

Plano Plurianual de Investimentos Municipal (PPI). 

 

De referir que sensivelmente metade deste investimento foi direcionado para as funções 

sociais, num total de 2,9 milhões de euros. Ao nível das funções económicas foram 

investidos 1,7 milhões de euros e as funções gerais absorveram nesta gerência mais de 1,6 

milhões de euros. 

 

O Município afetou ainda mais de 5,3 milhões de euros do Orçamento Municipal para a 

realização de outras atividades, incluídas no Plano de Atividades Relevantes (PAR) que por 

não serem investimentos não são relevadas no PPI. 

 

No conjunto da atividade desenvolvida durante a gerência de 2014, entre os investimentos 

suportados por dotações do PPI e verbas alocadas para atividades relevantes, o Município 

executou em 2014, 1,1 milhões de euros com a Educação. Para além de algumas obras de 

melhoria nos equipamentos escolares sob gestão municipal, este montante inclui o apoio à 

educação através do fornecimento de refeições escolares, o desenvolvimento das Atividades 

Extra-Curriculares, os transportes escolares, a atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino 

Superior e os protocolos de apoio para a aquisição de equipamento e realização de obras 

pelas escolas. 

 

A crescente preocupação com uma solidariedade mais efetiva tem levado a Autarquia a criar 

programas de apoio social para ajudar a população mais desfavorecida. Assim, na gerência 

de 2014 foram executados cerca de 300 mil euros, no Programa Municipal de Apoio Social 

que consubstancia o apoio a pequenas obras de melhoria do conforto habitacional e apoio 

a despesas com saúde, educação, rendas e outras para os agregados familiares de mais 

parcos recursos. Esta verba também contempla as transferências protocoladas com 

associações e instituições do Concelho que desenvolvem atividade de cariz social junto das 

respetivas comunidades. De referir, a celebração de um protocolo de colaboração entre o 

Município e a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez tendo em vista o apoio à 

criação de uma resposta social à pessoa com deficiência em Arcos de Valdevez.  
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A crescente aposta na área Cultural traduziu-se numa alocação de 1,2 milhões de euros no 

ano em apreço que inclui a obra de Requalificação do Paçô de Giela (monumento nacional), 

apoiado por fundos comunitários e a aquisição de um Projetor de Cinema Digital 3D para a 

Casa das Artes que veio melhorar a qualidade do cinema projetado, a atualidade dos filmes 

e aumentar bastante a afluência de público. Esta verba também inclui o apoio às 

associações e instituições do Concelho que também desenvolvem iniciativas culturais, bem 

como toda a atividade cultural do Município, nomeadamente a promoção e realização de 

espetáculos de música, dança, teatro, cinema, exposições e restante atividade cultural 

desenvolvida anualmente no Concelho.  

 

Ao nível da Segurança e Ordem Públicas foram investidos 1,4 milhões de euros, 

essencialmente com as obras de Requalificação do Quartel da GNR, financiado em parte 

pela Autarquia de forma direta e ainda através de contrato-programa com o Ministério da 

Administração Interna. Nesta rúbrica foram ainda realizadas transferências para 

associações do Concelho, de cerca de, entre as quais os Bombeiros Voluntários e as 

Comissões de Compartes de Baldios, tendo em vista o desenvolvimento do trabalho de 

prevenção e combate de fogos florestais.  

  

Ao nível do Ambiente e Infra-estruturas Básicas foi executado um total de 2,2 milhões de 

euros, onde se incluem a ampliação das redes de abastecimento de água e saneamento e 

ainda os investimentos na área da recolha de resíduos sólidos urbanos, como a aquisição 

de um novo camião de recolha, que juntamente com o reforço das equipas no período mais 

crítico, veio melhorar a resposta da autarquia nesta área sensível para a imagem do 

Concelho. Neste montante estão considerados os encargos com o tratamento de águas 

residuais, o tratamento dos resíduos sólidos urbanos e ainda os encargos relacionados com 

o fornecimento de água em Alta por parte da Águas do Noroeste, que totalizam um valor de 

1,2 milhão de euros. 

 

O Município mantém a parceria com as freguesias através da realização de obras e da 

celebração de protocolos, nomeadamente ao nível da melhoria das acessibilidades e da 

implementação do programa cantoneiros, o qual tem tido uma forte recetividade da 

comunidade, pelo impacto positivo na imagem das respetivas freguesias e na dinamização 

do mercado de trabalho, tendo investido em 2014 mais de 1,7 milhões de euros. 
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No Desporto, Recreio e Lazer foram investidos mais de 1,5 milhões de euros, onde 

destacamos a Requalificação do Campo de Rugby, o Campo de Futebol de Guilhadeses em 

Relva Sintética e a construção da 1ª fase da Ecovia junto à margem direita do Rio Vez, que 

ligará Jolda S. Paio a Sistelo e a transferência de uma verba de cerca de 420 mil euros para 

apoiar as associações desportivas, recreio e lazer no desenvolvimento da sua atividade e 

realização de investimentos.  

 

Ao nível do Ordenamento do Território foram investidos 195 mil euros, onde se incluem a 

Revitalização e Valorização de Espaços Urbanos, a Ligação da E.N. 101 à Avenida António 

Caldas e a melhoria dos acessos à envolvente do Centro de Saúde. Esta intervenção junto 

ao centro de saúde permitirá requalificar toda a envolvente, tratando-se de uma parceria 

entre o Município e a ULSAM (Unidade Local de Saúde do Alto Minho), com vista a melhorar 

as acessibilidades para os utentes e colaboradores do Centro de Saúde. 

 

A Autarquia continua a promover e atrair investimento de novas unidades empresariais para 

o Concelho com vista à criação emprego, riqueza e rendimento a nível local e assim contribuir 

para a fixação da população e melhoria do nível de vida, pelo que na gerência em análise 

foram investidos mais de 364 mil euros na área do Desenvolvimento Económico, com a 

aquisição de terrenos e a ampliação e requalificação do Parque Empresarial de Paçô, criando 

4 novos lotes, e no Parque Empresarial de Mogueiras, criando condições para a receção do 

novo investimento da Eurocast, onde se prevê a criação de 130 postos de trabalho. Foram 

ainda apoiadas várias iniciativas de associações ligadas ao desenvolvimento do comércio, 

serviços, turismo, agricultura e apoio ao empreendedorismo, nomeadamente da ACIAB, 

ARDAL, Incubo e da Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, entre 

outras.  

 

Estando em Arcos de Valdevez uma das portas de entrada para o único Parque Nacional do 

país e estando este território classificado pela UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera, 

com uma marcante qualidade ambiental e biodiversidade, é inquestionável o potencial 

turístico do Concelho de Arcos de Valdevez. Por esta razão é nesta área que a Autarquia está 

a incrementar esforços quer diretamente quer através de estímulos à iniciativa privada, 

tendo em 2014 executado 186 mil euros na área do Turismo, com a requalificação e 

apetrechamento da loja do turismo localizada no Centro Municipal de Informação e Turismo, 

adequando a mesma ao novo conceito de loja de turismo interativa da rede de lojas do 

Turismo do Porto e Norte de Portugal, com a construção do Centro de Promoção de Produtos 

Locais na Porta do Mezio. Também têm sido realizadas diversas iniciativas de promoção e 
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divulgação de produtos locais, gastronomia, turismo e comércio, cujos valores acrescem a 

estas verbas. 

 

O Município investiu na área da Energia cerca de 900 mil euros, onde se inclui a fatura da 

iluminação pública de 594 mil euros, o reforço da rede de iluminação pública, a 

implementação da telegestão nos postos de transformação e as obras de melhoria de 

eficiência energética em edifícios municipais. 

 

Distribuição Funcional das verbas despendidas no âmbito do Plano de Plurianual de 

Investimentos (PPI):  

 

 

 

 

 

 

26%

46%

28%

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DO PPI

FUNCÕES GERAIS FUNÇÕES SOCIAIS FUNÇÕES ECONÓMICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS POR FUNÇÕES 

FUNCÕES 2014 % 

GERAIS 1 623 313,83 € 26,0% 

SOCIAIS 2 878 056,87 € 46,1% 

ECONÓMICAS 1 735 496,92 € 27,8% 

TOTAL 6 236 867,62 € 100,0% 
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Distribuição Funcional das verbas despendidas no âmbito do Plano de Atividades Relevantes 

(PAR): 

 

 

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES RELEVANTES POR FUNÇÕES 

FUNCÕES 
2014 

% 

GERAIS 
89 959,39 € 

1,7% 

SOCIAIS 3 551 728,69 € 66,6% 

ECONÓMICAS 927 914,90 € 17,4% 

OUTRAS 765 841,50 € 14,4% 

TOTAL 5 335 444,48 € 100,0% 

 

 

 

 

 

 

2%

67%

17%

14%

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DO PAR

Funções Gerais Funções Sociais Funções Económicas Outras Funções
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III. Análise da Situação Financeira 
 

 
1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO LÍQUIDA 

 

Em 2014, o Resultado Líquido do Exercício situou-se em aproximadamente 1,7 milhões de 

euros. Este resultado seria ainda mais expressivo não fora o resultado operacional do 

exercício de -88.365,90 € que decorreu do corte que a Autarquia sofreu ao nível das 

Transferências regulares do Estado (-285 mil euros), a redução dos impostos e taxas 

municipais em mais de (-278 mil euros) e o acréscimo de custos com a aquisição de água à 

empresa Águas do Noroeste, em face da ligação do sistema de fornecimento de água em 

alta realizada em Outubro de 2013, no valor de 457 mil euros. Esta passou a ser uma nova 

realidade com a qual a autarquia se depara e que só poderá ser compensada com o 

incremento futuro do número de ligações à rede, uma das razões pela qual se tem adotado 

uma política de incentivo, através da redução de 50% nas taxas de ligação. 

 

2. ANÁLISE DOS PROVEITOS 

 

Os proveitos extraordinários aumentaram em 2014, embora menos que o aumento dos 

custos extraordinários, os quais contemplam o reforço das verbas transferidas pela Câmara 

Municipal para as freguesias, associações e instituições como apoio aos investimentos 

realizados por estas através de Protocolo. O Município aumentou efetivamente o valor a 

assumir através de protocolos para realização de despesas de capital em mais de 300 mil 

euros relativamente ao ano anterior, totalizando em 2014 mais de 1,5 milhões de euros. 

 

CONTAS DE PROVEITOS 2014 PESO 2013 PESO 

71 - Vendas e Prestações de Serviços 2 578 922,27 € 12,40% 2 548 161,16 € 11,9% 

72 - Impostos e Taxas 2 871 042,22 € 13,81% 3 149 726,04 € 14,7% 

74 - Transferências e Subsídios 

Obtidos 
11 917 046,23 € 57,32% 12 358 388,56 € 57,9% 

78 - Proveitos e Ganhos Financeiros 1 024 826,71 € 4,93% 1 036 985,05 € 4,9% 

79 - Proveitos e Ganhos 

Extraordinários 
2 400 110,82 € 11,54% 2 265 068,08 € 10,6% 

TOTAL DOS PROVEITOS 20 791 948,25 € 100,00% 21 358 328,89 € 100,0% 
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Cerca de 57% dos proveitos continuam a depender das transferências e subsídios obtidos. 

Da análise do quadro depreende-se de forma clara que os proveitos da Autarquia que não 

dependem de transferências de entidades terceiras representam 31% do total, ou seja, 

cerca de 6,5 milhões de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com efeito, 14% dos proveitos municipais dependem dos Impostos e Taxas e 12% resultam 

das Vendas e Prestações de Serviços. Por sua vez, os Proveitos e Ganhos Financeiros 

contribuíram com 4,9% para a formação do volume total de proveitos em 2014. 

Como já referido anteriormente, o volume total de proveitos seria superior e contribuiria para 

um resultado ainda melhor, caso o Município não tivesse visto reduzidos os impostos diretos 

(IMI, IMT, IUC) e as transferências regulares do Orçamento de Estado. 

 

Impostos e Taxas 2014 2013 Variação 

IMI 1.916.937,62 € 1.979.342,81 € -62.405,19 € 

IMT 259.377,80 € 339.690,95 € -80.313,15 € 

Imposto Único de 

Circulação (IUC) 
464.774,22 € 537.004,10 € -72.229,88 € 

IMPOSTOS INDIRETOS 24.199,30 € 52.728,74 € -28.529,44 € 

TAXAS 235.375,71 € 252.282,32 € -16.906,61 € 

REEMBOLSOS E 

RESTITUIÇÕES 
-29.622,43 € -11.322,88 € -18.299,55 € 

TOTAL 2.871.042, 22 € 3.149.726,04 € -278.683,82 € 

12%

14%

57%

5%
12%

DISTRIBUIÇÃO DOS PROVEITOS

71 - Vendas e Prestações

de Serviços

72 - Impostos e Taxas

74 - Transferências e

Subsídios Obtidos

78 - Proveitos e Ganhos

Financeiros

79 - Proveitos e Ganhos

Extraordinários
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Os proveitos relativos a impostos e taxas baixaram em 2014 cerca de 278 mil euros, sendo 

de destacar o comportamento mais negativo do IMT e do IUC, resultado direto de uma 

conjuntura económica menos favorável.  

A redução da taxa de IMI proposta pela Câmara levou à redução da receita associada a este 

imposto municipal. De referir, que este decréscimo também se deve à alteração ao Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, que prevê a distribuição 

do IMI entre o Município e as Freguesias. 

 

Transferências Regulares do Orçamento 

de Estado 
2014 2013 

 

Variação 

Fundo Social Municipal 304 981,00 € 304 981,00 € 

 

0,00 € 

 

Participação na Variável IRS 356 124,00 € 317 270,00 € 38.854,00 € 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 9 417 443,00 € 9 741 751,00 € -324.308,00 € 

TOTAL 10 078 548,00 € 10 364 002,00 € -285.454,00 € 

 

Como já mencionado anteriormente, a quebra verificada nos resultados operacionais em 

2014 ficou a dever-se em parte à redução dos impostos e à redução das transferências 

regulares do Orçamento de Estado para a Autarquia num total 564 mil euros face a 2013. 

 

3. ANÁLISE DOS CUSTOS 

CONTAS DE CUSTOS 2014 PESO 2013 PESO 

61 - CMVMC 675 999,67 € 3,54% 0,00 € 0,0% 

62 - Fornecimentos e Serviços Externos 5 132 908,19 € 26,88% 5 154 885,15 € 27,8% 

63 - Transf. Subsídios Correntes Concedidos e 

Prest. Sociais 
1 172 457,80 € 6,14% 1 294 166,20 € 7,0% 

64 - Custos com o Pessoal 4 939 719,86 € 25,87% 5 128 590,21 € 27,7% 

65 - Outros Custos e Perdas Operacionais 4 389,31 € 0,02% 12 854,84 € 0,1% 

66 - Amortizações do Exercício 5 448 318,89 € 28,53% 5 547 221,62 € 30,0% 

67 - Provisões do Exercício 81 582,90 € 0,43% 19 052,62 € 0,1% 

68 - Custos e Perdas Financeiros 50 049,24 € 0,26% 57 967,61 € 0,3% 

69 - Custos e Perdas Extraordinários 1 592 126,01 € 8,34% 1 300 575,68 € 7,0% 

TOTAL DOS CUSTOS 19 097 551,87 € 100,00% 18 515 313,93 € 100,0% 
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Como já referido anteriormente, a ligação do sistema de abastecimento de água em alta à 

empresa Águas do Noroeste veio trazer um aumento do custo das mercadorias vendidas, 

sendo este o principal responsável pelo aumento de custos verificado em 2014, a que se 

segue o aumento dos custos e perdas extraordinários, que reflete o acréscimo de valores 

protocolados com as freguesias, associações e instituições ao nível de despesas de capital. 

Os fornecimentos e serviços externos assumem neste exercício um peso de 27% e os custos 

com pessoal um peso de 26%. Houve uma redução de 3,7% registada ao nível do pessoal 

em 2014. De referir, que apesar destes custos manterem o seu peso na estrutura de custos, 

verificou-se uma queda generalizada em todos eles face ao ano 2013.  

 

De entre os fornecimentos e serviços externos (FSE) destacamos pela sua importância em 

termos financeiros, os seguintes: 

 

 

De entre os principais fornecimentos e serviços externos, merecem uma referência os 

relativos à conservação e reparação de edifícios, equipamento, máquinas e viaturas 

municipais, uma vez que a despesa de manutenção deste imobilizado vai-se avolumando 

com o passar dos anos, devido à correlação positiva entre a antiguidade do equipamento e 

os respetivos custos de manutenção. 

De evidenciar, de igual modo um acréscimo dos encargos com a limpeza, higiene e conforto, 

tratamento de resíduos sólidos urbanos e águas residuais, o que demonstra a preocupação 

municipal com a conservação do património, bem como, com a preservação do ambiente, 

saúde e salubridade públicas. 

 

Designação do FSE 2014 2013 

Eletricidade 1.090.584,47 € 1.051.146,46 € 

Combustíveis 322.213,03 € 313.045,68 € 

Conservação e Reparação 606 562,77 € 411.749,23 € 

Limpeza, Higiene e Conforto 126 373,76 € 118.605,84 € 

Trabalhos Especializados 430 854,04 € 497.496,89 € 

Tratamento de Resíduos Sólidos 157 213,52 € 150.687,42 € 

Tratamento de Águas Residuais 326 512,06 € 325.306,10 € 

Transportes Escolares 648 758,60 € 718.050,47 € 

Fornecimento de Refeições Escolares 137.547.86 € 152.390,45 € 



MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

15 

 

De salientar, também a continua preocupação do município com a ação social escolar, 

nomeadamente com a comparticipação nos encargos com transportes e fornecimento de 

refeições escolares, no valor global de 786 mil euros. 

Acresce ainda referenciar, que apesar dos custos com eletricidade terem aumentado, 

nomeadamente na melhoria da rede de iluminação pública, tem sido implementadas 

medidas de eficiência energética nos edifícios municipais, não só tendo em vista a redução 

destes encargos como também a utilização de fontes de energia mais ecológicas. Como 

exemplo, temos o investimento realizado recentemente com recurso a fundos comunitários 

na reabilitação energética das piscinas municipais, que inclui um Sistema Solar Térmico para 

aquecimento de águas. 

 

4. ANÁLISE DOS MEIOS LIBERTOS 

 

O «Cash-Flow» Operacional cifrou-se nuns expressivos 5,4 milhões de euros no exercício de 

2014, atestando a excelente capacidade que a autarquia tem em libertar meios financeiros 

ao nível operacional, situação também corroborada pelo «Cash-Flow» Líquido de 7,2 milhões 

de euros.  

 

5. INDICADORES FINANCEIROS 

 

O Município encerra as contas de 2014 com um Ativo Líquido superior a 138 milhões de euros 

e com Fundos Próprios superiores a 73 milhões de euros. Da análise dos indicadores 

financeiros abaixo descritos, verifica-se o reforço da estrutura financeira municipal no exercício 

em apreço. Com uma autonomia financeira de 53%, a Autarquia através dos seus fundos 

próprios consegue financiar mais de metade do seu ativo. 

 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCEIROS 2014 2013 

Autonomia Financeira  53,0% 52,6% 

Liquidez Geral  1,56 1,28 

Grau de Solvabilidade  1,13 1,11 

Grau de Cobertura do Imobilizado Corrigido  1,02 1,02 
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A este indicador acresce uma liquidez geral superior a 1 (1,56%), que reflete a cobertura da 

divida de curto prazo da Autarquia pelos seus recursos de curto prazo. De referenciar ainda, 

um grau de solvabilidade superior a 1 (1,13), que demonstra a capacidade do Autarquia em 

solver todos os seus compromissos com os seus credores. De igual modo, pela análise do 

grau de cobertura do imobilizado corrigido, superior a 1 (1,02) verificamos que a Autarquia 

reúne condições financeiras para financiar o seu ativo fixo. 

 

 

IV. Evolução da Dívida a Terceiros 
 

 
1. ANÁLISE DA DÍVIDA ORÇAMENTAL 

 
O valor global dos empréstimos obtidos desceu 12,6 %, ou seja, cerca de 1 milhão de euros, 

de modo que se encerrou o exercício de 2014 com uma dívida à Banca já inferior a 7,4 

milhões de euros.  

Acresce referir, que o serviço da divida baixou em 2014, mais de 1,1 milhões de euros.  

 

SERVIÇO DA DÍVIDA 2014 2013 2012 

JUROS DA DÍVIDA 50.116,44 € 54.835,34 € 121.299,64 € 

AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL 1.058.450,91 € 1.241.176,79 € 1.211.077,54 € 

TOTAL 1.108.377,18 € 1.296.012,13 € 1.332.377,18 € 

 

 

A dívida a Fornecedores baixou no total 150 mil euros relativamente a 2013, terminando 

2014 com uma dívida de 935 mil euros. 

 

A dívida a Outros Credores, excluindo o FAM, baixou no total 186 mil euros relativamente a 

2013, chegando-se ao final de 2014 com uma dívida de 2,1 milhões de euros. 
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A gestão da execução orçamental em 2014 foi feita de modo a conciliar a execução 

financeira que se alcançou (83,8 %) com a preocupação em reduzir de forma clara o Passivo 

orçamental da Autarquia. 

 

Depois de anos consecutivos de assinaláveis execuções, a Autarquia chega ao final de 2014 

com uma evolução positiva ao nível da dívida a terceiros, baixando a Dívida à Banca, a Dívida 

a Fornecedores e a Dívida a Outros Credores, excluindo o Fundo de Apoio Municipal-FAM que 

é uma obrigação legal de contribuição municipal para um fundo de apoio solidário entre 

municípios.  

 

 

O valor registado em dívida relativo a cauções não representa dívida orçamental do 

município, uma vez que traduz meras operações de tesouraria, as quais têm contrapartida 

de exato valor em depósitos à ordem constituídos para o efeito. Por sua vez, o valor relativo 

ao FAM representa apenas a contabilização do montante total do fundo que será constituído 

ao longo de 7 anos por imperativo legal.  

 

Assim, a dívida da Autarquia em termos orçamentais sem FAM baixou cerca de 1,4 Milhões 

de euros, era de apenas 10.394.211,41€ no final de 2014, o que compara favoravelmente 

com uma dívida orçamental de 11.788.509,21 € no final de 2013.  

 

 

 

DÍVIDA ORÇAMENTAL 2014 2013 

 

Dívida à Banca 
7 347 853,56 € 8 406 304,47 € 

Dívida a Fornecedores 935.572,78 € 1.084.965,83 € 

Dívida a Outros Credores (s/FAM) 2.110.785,07 € 2.297.238,91 € 

DIVIDA TOTAL Sem FAM  10.394.211,41 € 11.788.509,21 € 

Dívida por conta do FAM 952 462,59 € 0,00 € 

DÍVIDA TOTAL com FAM 11.346.674,00 € 11.788.509,21 € 
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2. QUADRO ILUSTRATIVO DA DÍVIDA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 

Variação 

2013 

Variação 

2012 

Valor % Valor % 

Dívidas a Terceiros Curto Prazo 

Empréstimos 

Obtidos 
0,00 € 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,00 € 0,0% 0,00 € 

Fornecedores C/C 242 363,40 € -2 244,04 € -0,9% 244 607,44 € -370 978,64 € -60,3% 615 586,08 € 

Fornecedores de 

Imobilizado C/C 
345 709,38 € 25 350,99 € 7,9% 320 358,39 € -1 083 359,19 € -77,2% 1 403 717,58 € 

Leasing 0,00 € 0,00 € 0,0% 0,00 € -527,72 € -100,0% 527,72 € 

Factoring 0,00 € 0,00 € 0,0% 0,00 € -101 053,30 € -100,0% 101 053,30 € 

Estado e Outros 

Entes Públicos 
139 914,65 € 15 227,12 € 12,2% 124 687,53 € 17 401,05 € 16,2% 107 286,48 € 

Outros Credores 266 133,39 € 194 368,14 € 270,8% 71 765,25 € -1 529 872,33 € -95,5% 1 601 637,58 € 

Clientes e Utentes 

C/ Caução 
394,47 € 0,00 € 0,0% 394,47 € 0,00 € 0,0% 394,47 € 

Fornecedores de 

Imobil. C/ cauções 
838 903,09 € 11 269,39 € 1,4% 827 633,70 € 61 032,11 € 8,0% 766 601,59 € 

Sub-Total 1 833 418,38 € 243 971,60 € 15,3% 1 589 446,78 € -3 007 358,02 € -65,4% 4 596 804,80 € 

Dívidas a Terceiros Médio e Longo Prazo 

Empréstimos 

Obtidos 
7 347 853,56 € -1 058 450,91 € -12,6% 8 406 304,47 € -1 241 176,79 € -12,9% 9 647 481,26 € 

Fornecedores C/C 0,00 € 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,00 € 0,0% 0,00 € 

Fornecedores de 

Imobilizado C/C 
347 500,00 € -172 500,00 € -33,2% 520 000,00 € 0,00 € 0,0% 520 000,00 € 

Leasing 0,00 € 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,00 € 0,0% 0,00 € 

Outros credores -

FAM  
952 462,59 € 952 462,59 € 0,0% 0,00 € 0,00 € 0,0% 0,00 € 

Outros credores  1 788 513,68 € -386 170,94 € -17,8% 2 174 684,62 € 175 223,72 € 8,8% 1 999 460,90 € 

Sub-Total 10 436 329,83 € -664 659,26 € -6,0% 11 100 989,09 € -1 065 953,07 € -8,8% 12 166 942,16 € 

Total 12 269 748,21 € -420 687,66 € -3,3% 12 690 435,87 € -4 073 311,09 € -24,3% 16 763 746,96 € 
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3. ANÁLISE DA DÍVIDA EXIGIVEL A CURTO PRAZO 

 

Apesar da redução das transferências regulares da Administração Central, a Autarquia 

conseguiu manter a dívida exigível de curto prazo em níveis perfeitamente sustentáveis, de 

modo que o Município tem capacidade financeira para em cerca de 2 meses e meio liquidar 

integralmente a dívida de curto prazo. 

 

 

 

 

4. LIMITE DA DÍVIDA DE ACORDO COM O NOVO REGIME DE ENDIVIDAMENTO 

 

No âmbito da Lei Nº 73/2013, de 3 de Setembro – Regime Financeiro das Autarquias                                                                                                                                                                                

Locais e de acordo com o novo regime de endividamento, a dívida total das operações 

orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54º, não pode 

ultrapassar, em 31 de Dezembro de cada ano 1,5 vezes a média da receita corrente líquida 

cobrada nos três exercícios anteriores. A Lei prevê ainda que a margem de endividamento 

determinada só possa ser utilizada em 20% em cada ano económico. 

 

 

DESCRIÇÃO VALOR (€) 

 

Dívida Exigível a Curto Prazo 

 

 

 

 

 

2.332.062,69 € 

Receitas Próprias Regulares 

 

 

16.600.117,22 € 

 

Despesas Correntes e Rígidas 

 

 

 

4.948.645,94 € 

 

Despesas Correntes e Rígidas acrescidas das Amortizações de 

Empréstimos 

 

6.007.096,85 € 

Período de recuperação da Dívida Exigível a Curto Prazo (meses) 

 

2,64 
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LIMITE DA DÍVIDA TOTAL (art.º 52 e 54 da Lei nº 73/2013) 

 01-01-2014 31-12-2014 Variação 

Dívida Orçamental do Município 11.788.509,21 € 10.394.211,41 € -1.394.297,80 € 

FAM (Fundo de Apoio Municipal) 0,00 € 952.462,59 € 952.462,59 € 

Dívida Orçamental do Município com FAM 11.788.509,21 € 11.346.674,00 € -441.835,21 € 

Dívida das Participadas imputável ao limite de 

endividamento do Município 
2.491.494,00 € 2.059.722,48 € (3) -431.771,52 € 

TOTAL 14.280.003,21 € 13.406.396,48 € -873.606,73 € 

    

Limite Legal da Dívida Total 23.311.126,00 € 23.311.126,00 € 0,00 € 

Capacidade para aumento da Dívida 9.031.123,00 € 10.857.192,00€ 1.826.069,00 € 

(3) Apurada provisoriamente 

 

O quadro acima demonstra de forma clara a redução do endividamento municipal levado a 

cabo no exercício de 2014. A Dívida Orçamental do Município incluindo o valor do FAM baixou 

mais de 440 mil euros, em 2014.  

Se não considerarmos o FAM, cuja constituição foi imposta por Lei e cuja constituição será 

efetuada de forma parcelar ao longo dos próximos 7 anos, a dívida orçamental do Município 

baixou efetivamente 1,4 milhões de euros face a 2013 para 10,4 milhões de euros. 

Embora não sendo dívida da Autarquia, a Lei nº 73/2013 obrigou à consideração, para 

efeitos de limitação a novo endividamento, da dívida das entidades participadas, na 

proporção das respetivas participações. Mesmo a este nível, houve uma redução da dívida 

das participadas, imputável ao Município em mais de 430 mil euros em 2014, ressalvando-

se uma vez mais, que este valor não é dívida do Município, servindo apenas como limitador 

para a assunção de nova dívida. 

Assim, a análise do quadro acima revela de forma inequívoca que, face ao limite legal, 

incluindo já os valores imputados das participadas, o Município cumpre folgadamente os 

limites de endividamento e tem ainda capacidade para aumentar a dívida, se necessário for, 

em mais 10,9 milhões de euros. 
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V. Factos Relevantes Verificados após o Encerramento do Exercício 
 

Não existem factos relevantes a relatar após o encerramento do Exercício. 

 

 

 

VI. Proposta de Aplicação de Resultados 
 

 

O Decreto-Lei nº 54 – A / 99, de 22 de Fevereiro, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais, determina que deve constituir-se o reforço anual das Reservas Legais 

através da aplicação de 5% do Resultado Líquido do Exercício, sem prejuízo da 

obrigatoriedade de reforçar a conta de Património até que esta corresponda a 20% do ativo 

líquido.  

 

Tendo por base a imposição legal anterior, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez propõe 

à respetiva Assembleia Municipal a seguinte aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 

2014 que ascendeu a 1.694.396,38 €: 

 

  Resultados Transitados:      1.609.676,56 € 

  Reservas Legais (5%):              84.719,82€ 

 

 

 

 

 

 

           Arcos de Valdevez, 13 de Abril de 2015 

 

 

 

               O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 _____________________________________ 

           (Dr. João Manuel Esteves) 

 

 

 

 


