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Câmara Municipal de Mirandela: 
Apresentado em Reunião de 21/05/2020
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos membros do PS e três votos

contra dos membros do PSD, conforme proposto:
1 – Aprovar os documentos de Prestação de Contas de 2019 da Câmara Municipal, em cumprimento da

alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação;
2 – Submeter esta deliberação à apreciação e votação da Assembleia Municipal, em cumprimento do

indicado preceito e ainda do n.º 2 do art.º 27.º e da alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual
de março, que determina no seu art.º 3.º, que as Reuniões Ordinárias dos Órgãos Executivos das
Autarquias Locais previstas para os meses de abril e 

 
Assembleia Municipal de Mirandela: 
Apresentado em Sessão de 06/06/2020
DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 30 votos a favor, 1

aprovar a Prestação de Contas 2019.
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Síntese das Reconciliações Bancárias 

Mapas de Fundos de Maneio 

Relação Nominal dos Responsáveis 

Relação dos Trabalhadores em Situação de Acumulação de Funções 

Apresentado em Reunião de 21/05/2020 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos membros do PS e três votos

contra dos membros do PSD, conforme proposto: 
Aprovar os documentos de Prestação de Contas de 2019 da Câmara Municipal, em cumprimento da
alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação;

ter esta deliberação à apreciação e votação da Assembleia Municipal, em cumprimento do
indicado preceito e ainda do n.º 2 do art.º 27.º e da alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º

de 12 de setembro, na sua atual redação, excecionalmente ao abrigo da Lei n.º 1
de março, que determina no seu art.º 3.º, que as Reuniões Ordinárias dos Órgãos Executivos das
Autarquias Locais previstas para os meses de abril e maio, se possam realizar até 30

 
Apresentado em Sessão de 06/06/2020 
DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 30 votos a favor, 12 abstenções e 13 votos contra,

aprovar a Prestação de Contas 2019. 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos membros do PS e três votos 

Aprovar os documentos de Prestação de Contas de 2019 da Câmara Municipal, em cumprimento da 
alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; 

ter esta deliberação à apreciação e votação da Assembleia Municipal, em cumprimento do 
indicado preceito e ainda do n.º 2 do art.º 27.º e da alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 

mente ao abrigo da Lei n.º 1-A/2020, de 19 
de março, que determina no seu art.º 3.º, que as Reuniões Ordinárias dos Órgãos Executivos das 

maio, se possam realizar até 30 de junho de 2020. 

2 abstenções e 13 votos contra, 
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I - RELATÓRIO DE GESTÃ

Nota Explicativa 

No cumprimento da alínea i) do n.

das Autarquias Locais (RJAL), b

Regime Financeiro das Autarquia

vem apresentar os documentos d

económico de 2019.  

As disposições legais, citadas an

serem aprovados em reunião da

Assembleia Municipal na Sessão O

determina a alínea l) do n.º 2 do ar

No entanto, a Lei n.º 1-A/2020, d

situação epidemiológica provocad

dos órgão executivos das autarquia

de junho de 2020, não obstante po

que haja condições técnicas para o

51.º da Lei n.º 97/98, de 26 de 

colegial, podem remetê-las ao Trib

no n.º 4 do art.º 52.º, sem prejuízo 

Os documentos de Prestação de C

no POCAL – Plano Oficial de Con

de 22 de Fevereiro, bem como a

n.º 4/2001 – 2.ª Secção, alterada p

de novembro, bem como nos term

na redação dada pela Lei n.º 20/20

O Relatório de Gestão tem como 

um conjunto de elementos e de in

Município de Mirandela. 

A Lei do Orçamento de Estado

administração local aplicam o refe

com vista a garantir a plena transiç

Públicas (SNC–AP), aprovado pel

assegurou as diligências necessári

de Contas relativa a 2019 obedece

 

STÃO 

) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de se

, bem como do n.º 1 do art.º 76.º da Lei n.º 73/2

tarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI

ntos de Prestação de Contas do Município de Mira

as anteriormente, dispõem que os documentos de P

ão da Câmara Municipal, devem ser submetidos à 

ssão Ordinária do mês de abril do ano seguinte aquele

 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

020, de 19 de março, consagra medidas excecionais e 

vocada pelo coronavírus e determina no seu art.º 3.º, 

tarquias locais previstas para os meses de abril e maio,

nte poderem ser realizadas por videoconferência, ou o

 para o efeito. Nos termos do art.º 4º, as entidades prev

6 de agosto, cuja aprovação de contas dependa de 

o Tribunal de Contas até 30 de junho de 2020, em subs

ejuízo do disposto nos restantes números desse artigo.

o de Contas foram elaborados e organizados, respeitan

de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo

omo a instrução do Tribunal de Contas n.º 1/2001, 

rada pela Resolução n.º 6/2013 – 2.ª Secção, e pela Re

s termos da alínea m) art.º 51.º e do art.º 52.º da Lei n

 20/2015, de 9 de março.  

como finalidade complementar e disponibilizar de um

 de informações para uma melhor análise da situação e

Estado para 2019, determinou que, as entidades in

 o referencial contabilístico de 2018 (POCAL). A parti

 transição para o Sistema de Normalização Contabilísti

do pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, 

essárias com vista à adoção do SNC-AP, sem prejuízo

edecer às normas de contabilidade pública previstas no

 

3 

 de setembro o Regime Jurídico 

.º 73/2013, de 3 de setembro o 

ALEI), o Executivo Municipal 

e Mirandela, referentes ao ano 

 de Prestação de Contas, após 

dos à apreciação e votação da 

 aquele a que respeita, conforme 

 

nais e temporárias de resposta à 

.º 3.º, que as reuniões ordinárias 

 maio, se possam realizar até 30 

, ou outros meios digitais desde 

s previstas nos n.os 1 e 2 do art.º 

a de deliberação de um órgão 

m substituição do prazo referido 

tigo. 

peitando as regras estabelecidas 

o pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, 

2001, aprovada pela Resolução          

ela Resolução n.º 2/2014, de 27 

 Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, 

 de uma forma sintética e clara, 

ação económica e financeira do 

des integradas no subsetor da 

 partir de 1 de janeiro de 2019, 

bilística para as Administrações 

bro, o Município de Mirandela 

rejuízo de a respetiva Prestação 

tas no POCAL. 
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1. – ORGANIZAÇÃO DO MU

1.1 - Assembleia Municipal | Ó

De acordo com o estipulado na Le

a Assembleia Municipal é o órgã

Municipal foi instalada a 21 de o

diretamente pelo colégio eleitoral 

qualidade de Presidentes de Junta

Mirandela. Nela estão representad

de Independentes.  

A sua composição em 31 de dezem

• PSD: 14 membros diretamente

eleitos; 

• PS: 14 membros diretamente 

eleitos; 

• CDS/PP: 2 membros diretamen

• CDU: 1 membro diretamente e

Movimentos de Independentes: 

• AEM: 1 Presidente de Junta de

• MJPP: 1 Presidente de Junta d

• DMF: 1 Presidente de Junta de

A mesa da assembleia é compos

escrutínio secreto, pela assembleia

A Assembleia Municipal tem fu

atividade desenvolvida pela Câm

Mirandela realizou cinco sessões 

 

1.2. - Câmara Municipal | Órg

A Câmara Municipal de Mirand

Vereadores, a quem compete, um

n.º 75/2013, de 12 de setembro,

municipais, bem como as decisões

 

 

O MUNICÍPIO 

pal | Órgão Deliberativo 

 na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro o Regime Jurídi

órgão deliberativo do Município. No Município de

1 de outubro de 2017 e é constituída por 61 membros

itoral do Município e 30 indiretamente uma vez que a

 Junta das Freguesias que constituem a divisão admi

sentados quatro partidos políticos (PS, PSD, CDS/PP, 

 dezembro é a seguinte: 

mente eleitos e 18 Presidentes de Junta de Freguesia, 

ente eleitos e 9 Presidentes de Junta de Freguesia, n

etamente eleitos, num total de 2 membros eleitos; 

ente eleito, num total de 1 membro eleito; 

nta de Freguesia, num total de 1 membro eleito; 

unta de Freguesia, num total de 1 membro eleito; 

nta de Freguesia, num total de 1 membro eleito. 

omposta por um presidente, um 1.º secretário e um 

mbleia municipal de entre os seus membros. 

tem funções de natureza predominantemente delibe

a Câmara Municipal. Durante o ano de 2019 a A

sões ordinárias e três sessões extraordinárias. 

l | Órgão Executivo 

irandela é constituída por 7 (sete) membros, 1 (um

te, um quadro de delegações de competências acordo

mbro, que tem a responsabilidade pela definição d

cisões mais relevantes sobre a atividade dos serviços m
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 Jurídico das Autarquias Locais, 

pio de Mirandela a Assembleia 

mbros, dos quais 31 são eleitos 

 que assumem aquela função na 

 administrativa do concelho de 

S/PP, CDU) e três Movimentos 

uesia, num total de 32 membros 

esia, num total de 23 membros 

e um 2.º secretário eleitos por 

deliberativa e fiscalizadora da 

9 a Assembleia Municipal de 

 1 (uma) Presidente e 6 (seis) 

cordo com o estipulado na Lei    

ição das estratégias e políticas 

iços municipais. 
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1.3 - Estrutura Orgânica 

O modelo de estrutura orgânica 

consta do Aviso (extrato) n.º 28

publicado no por extrato no Diário

em vigor em 01 de março de 2018

O organograma da Câmara Munici

2 - ANÁLISE DA EXECUÇÃ

O orçamento das autarquias loca

acordo com o quadro e código de

orçamentais e regras previsionais.

Através da informação orçamental

executada, verificar desvios face 

modo permite avaliar a extensão c

A presente análise é efetuada tend

comparações com anos anteriores.

 

ânica do Município de Mirandela vigente durante o 

n.º 2849-B/2018 - Regulamento de Organização do

 Diário da República n.º 42/2018, l.º suplemento, série 

 2018. 

unicipal de Mirandela apresenta a seguinte forma: 

UÇÃO ORÇAMENTAL 

s locais apresenta a previsão anual das receitas, bem

igo de contas descritos no POCAL e é elaborado tend

onais. 

mental é possível estabelecer comparações entre a rece

 face às previsões e existência de eventuais saldos or

nsão com que o município cumpre os objetivos financei

a tendo em conta o ano económico 2019, estabelecen

riores. 

 

5 

nte o ano económico de 2019, 

ão dos Serviços do Município 

, série II de 28/02/2018 e entrou 

 

s, bem como das despesas, de 

o tendo em conta os princípios 

 a receita arrecadada e a despesa 

dos orçamentais, o que de certo 

nanceiros propostos. 

elecendo em algumas situações 
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2.1 - Execução Global do Orça

Neste primeiro momento, preten

analisadas as componentes orçame

A estrutura da receita e da despe

Decreto-Lei n.º 26/2002 de 14 de f

O orçamento para o ano 2019

37.729.545,50€. Este documento

orçamentais, tendo terminado o ex

O quadro seguinte, demonstra que

montante total foi de 23.199.824

execução de 75,30% na receita e 7

Importa referir que a taxa de exe

execução da despesa, respeita a ob

Quad

  

Receitas 

Correntes 

Capital 

Outras 

Total Receitas 

Despesas 
Correntes 

Capital 

Total Despesas 
 

Como se pode constatar pelo gráfi

cobrir as despesas totais, demonst

2018 verifica-se uma diminuição

grandes obras como a renovação d

Receitas

Despesas

o Orçamento 

pretende-se evidenciar a execução orçamental do 

rçamentais da receita e da despesa.  

 despesa obedece ao estabelecido no classificador ec

14 de fevereiro, dividindo-se em corrente, capital e outr

 2019 do Município de Mirandela foi aprovado 

mento é de carater previsional e no decorrer do 

o o exercício com a dotação corrigida no montante de 3

tra que o valor total executado na receita foi de 23.45

9.824,45€, face ao valor do orçamento corrigido, o

ita e 74,48% na despesa.  

de execução da receita reporta-se à receita efetivame

ta a obrigações efetivamente pagas e não a despesa fatu

Quadro n.º 1 - Resumo da Execução Orçamental 

Dotação 
Corrigida 

Execução 
Grau de 

Execução 

23.123.857,00 19.527.663,89 84,45% 

7.817.798,50 3.735.923,89 47,79% 

205.350,90 190.382,63 92,71% 

31.147.006,40 23.453.970,41 75,30% 

21.649.899,48 16.796.782,95 77,58% 

9.497.106,92 6.403.041,50 67,42% 

31.147.006,40 23.199.824,45 74,48% 

o gráfico acima as receitas totais do Município nos últi

monstrando um bom desempenho da autarquia. No en

uição da receita e da despesa, que traduz as diferen

ação do parque escolar e reabilitação da zona envolven

2017
2018

2019

2017 2018 2019

21.181.840,80 26.520.062,63 23.453.970,4

20.506.638,58 26.334.711,73 23.199.824,4

Gráfico n.º 1 - Evolução da Receita e Despesa
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 Município de Mirandela, 

dor económico apresentado no 

 e outras. 

vado pelo montante total de 

r do ano sofreu modificações 

te de 31.147.006,40€. 

 23.453.970,41€ e na despesa o 

ido, o que traduz uma taxa de 

tivamente cobrada, e a taxa de 

sa faturada/realizada. 

 

Desvio 
Orçamental 

15,55% 

52,21% 

7,29% 

24,70% 

22,42% 

32,58% 

25,52% 

 

os últimos três anos tem vindo a 

entanto comparativamente a 

iferentes fases de execução de 

volvente ao Santuário de Nossa 

.970,41

.824,45
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Senhora do Amparo, que se encon

nas despesas e receitas de capi

comunitários. 

De salientar também um decré

nomeadamente IMI e IRS, em r

rendimentos de 2019 para 4%, e a

valor patrimonial tributário de 20

continuar a verificar-se um decrés

da carga fiscal e devolução do pod

2.1.1 – Modificações Orçamen

Conforme previsto no POCAL

consubstanciam em alterações ou

resultantes da diminuição/anulação

por contrapartida do produto da co

Já as revisões são usadas para intr

previstas, para introdução do sald

totalidade das receitas previstas no

estejam autorizadas a arrecadar.  

As alterações orçamentais são apr

Presidente, enquanto as revisões o

As despesas de capital, para além d

orçamento da despesa, têm de te

determinando por isso alterações o

Durante o exercício de 2019, os 

(alterações e revisões), cujas tipolo

Quadro n.º 2

Orçame

Orçame

Plano P

Plano d
 

Avalia-se de seguida o comporta

previsões iniciais e à execução d

despesa e da receita autárquica. 

 encontravam em 2019 já em fase de conclusão, dando 

e capital consignada a estas empreitadas, financiad

 decréscimo de receita dos impostos diretos e t

, em resultado da aprovação da redução da taxa d

%, e a diminuição da taxa de IMI cobrada durante o an

 de 2018 a aplicar aos prédios urbanos de 0,350%. 

decréscimo em função da política levada a cabo pelo 

o poder de compra aos munícipes.  

çamentais 

OCAL, podem ser realizadas modificações ao o

es ou revisões orçamentais. Podendo incluir reforços

ulação de outras dotações ou incluir reforços/ inscriçõ

 da contração de empréstimos ou receitas legalmente co

ra introduzir classificações orçamentais com vista à re

o saldo orçamental apurado, introdução do excesso d

stas no orçamento ou para a introdução de outras receita

 

ão aprovadas pelo Órgão Executivo, podendo esta com

sões orçamentais necessitam de aprovação do Órgão De

 além das possíveis implicações que os diferentes reforç

 de ter obrigatoriamente reflexos no Plano Plurianua

ções ou até mesmo revisões naquele documento. 

9, os documentos previsionais sofreram ajustamentos

 tipologias se podem identificar no quadro a seguir apre

o n.º 2 – Modificações ao Orçamento e GOP’s - ano 

Natureza das Modificações

 
Alterações Revisões

rçamento da Receita 0 3 

rçamento da Despesa 5 3 

lano Plurianual de Investimentos  5 3 

lano de Atividades Municipais  4 3 

mportamento das respetivas dotações orçamentais fa

ção de 2019, segundo os diferentes grandes grupos d

 

7 

dando origem a uma diminuição 

anciadas em parte por fundos 

e transferências do estado, 

axa de incidência de IRS nos 

te o ano de 2019 com reporte ao 

%. Sendo que para 2020 irá 

 pelo Município, de diminuição 

ao orçamento, as quais se 

forços de dotações de despesas 

scrições de dotações de despesa 

ente consignadas.  

sta à realização de despesas não 

esso de cobranças em relação à 

 receitas que as autarquias locais 

sta competência ser delegada na 

gão Deliberativo. 

reforços e anulações contêm no 

rianual de Investimentos (PPI), 

entos por via de modificações 

ir apresentado: 

ano 2019 

ações 

isões 

tais face aos ajustamentos das 

upos de natureza económica da 
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Quadro n.º 3 – Alter

Descrição 

Receita 

01 - Impostos Diretos 

02 - Impostos Indiretos 

04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades

05 - Rendimentos de Propriedade 

06 - Transferências Correntes 

07 - Venda de Bens e Serviços Correntes

08 - Outras Receitas Correntes 

Total Receitas Correntes 

09 - Venda de Bens de Investimento 

10 - Transferências de Capital 

11 - Ativos Financeiros 

13 - Outras Receitas de capital 

Total Receitas de Capital 
15 - Reposições Não Abatidas nos 

Pagamentos 
16 - Saldo da Gerência Anterior 

Total Outras Receitas 

Total da Receita 

Despesa 

01 - Despesas com Pessoal 

02 - Aquisição de Bens e Serviços 

03 - Juros e Outros Encargos 

04 - Transferências Correntes 

05 - Subsídios 

06 - Outras Despesas Correntes 

Total Despesas Correntes 

07 - Aquisição de Bens de Capital 

08 - Transferências de Capital 

09 - Ativos Financeiros 

10 - Passivos Financeiros 

11 - Outras Despesas de Capital 

Total Despesas de Capital 

Total da Despesa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterações e Revisões segundo a natureza económic

Modificações Orçamentais 

Dotação Inicial Reforços Anulações 

3.602.086,00 0,00 0,00 

92.411,00 0,00 0,00 

dades 325.497,00 150.000,00 0,00 

1.259.500,00 0,00 0,00 

12.707.563,00 0,00 0,00 

rentes 4.536.800,00 170.000,00 0,00 

280.000,00 0,00 0,00 

22.803.857,00 320.000,00 0,00 

370.073,00 0,00 0,00 

14.175.615,50 0,00 7.107.890,00 

325.000,00 0,00 0,00 

55.000,00 0,00 0,00 

14.925.688,50 0,00 7.107.890,00 

0,00 20.000,00 0,00 

0,00 185.350,90 0,00 

0,00 205.350,90 0,00 

37.729.545,50 525.350,90 7.107.890,00 

6.542.200,00 347.800,00 419.300,00 

11.055.500,00 2.219.300,00 1.547.781,52 

330.571,00 111.600,00 58.500,00 

1.884.000,00 411.400,00 83.390,00 

450.000,00 234.000,00 56.000,00 

200.000,00 48.500,00 20.000,00 

20.462.271,00 3.372.600,00 2.184.971,52 

15.366.000,00 1.954.917,00 9.527.693,40 

491.000,00 91.108,82 297.500,00 

74.974,50 0,00 5.000,00 

1.329.300,00 20.000,00 0,00 

6.000,00 0,00 6.000,00 

17.267.274,50 2.066.025,82 9.836.193,40 

37.729.545,50 5.438.625,82 12.021.164,92 

 

8 

nómica - ano 2019 

Dotações 
Corrigidas 

Variação 

3.602.086,00 0,00 

92.411,00 0,00 

475.497,00 150.000,00 

1.259.500,00 0,00 

12.707.563,00 0,00 

4.706.800,00 170.000,00 

280.000,00 0,00 

23.123.857,00 320.000,00 

370.073,00 0,00 

7.067.725,50 -7.107.890,00 

325.000,00 0,00 

55.000,00 0,00 

7.817.798,50 -7.107.890,00 

20.000,00 20.000,00 

185.350,90 185.350,90 

205.350,90 205.350,90 

31.147.006,40 -6.582.539,10 

6.470.700,00 -71.500,00 

11.727.018,48 671.518,48 

383.671,00 53.100,00 

2.212.010,00 328.010,00 

628.000,00 178.000,00 

228.500,00 28.500,00 

21.649.899,48 1.187.628,48 

7.793.223,60 -7.572.776,40 

284.608,82 -206.391,18 

69.974,50 -5.000,00 

1.349.300,00 20.000,00 

0,00 -6.000,00 

9.497.106,92 -7.770.167,58 

31.147.006,40 -6.582.539,10 
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2.1.2 – Equilíbrio Orçamental

O POCAL consagra no ponto 3.1

que o orçamento deve prever as re

Obriga também a que as receitas c

o art.º 40.º da Lei n.º 75/2013, de 

a partir de 2015, diferente do e

posteriores alterações) e que tacit

que o cumprimento da regra de

económico, no momento, da elabo

orçamental.  

Para aferir o cumprimento do princ

Quadr

Receita 
Corrente Bruta 

(1) 

19.527.663,89 
 

 

Conclui-se da análise do quadro

verificando-se uma cobertura da

poupança corrente, culminando, em

financiamento de investimento. 

2.1.3 – Fluxos de Caixa 

O mapa de fluxos de caixa reflete 

execução do orçamento e às dema

são demonstrados os respetivos s

acordo com a sua origem. 

As operações de tesouraria são op

serviços municipais efetuam, para

da contabilidade patrimonial. 

O quadro que se segue apresenta, 

longo do exercício económico de 2

 

 

 

ental 

to 3.1.1 o princípio do equilíbrio orçamental para as 

r as receitas para cobrir as despesas, impondo uma mer

eitas correntes sejam, pelo menos, iguais às despesas c

3, de 03 de setembro, foi determinado um novo equilí

 do estipulado no POCAL (Decreto-Lei n.º 54-A/9

e tacitamente foi revogado quanto ao supracitado pont

gra de equilíbrio orçamental deve ser garantido, r

 elaboração do orçamento, das respetivas modificações

o princípio do equilíbrio orçamental, apresenta-se o qua

uadro n.º 4 – Princípio do Equilíbrio Orçamental

Despesa 
Corrente 

Amortizações 
Médias 

Total  

(2) (3) (4) = (2) + (3) 

16.796.782,95 1.138.442,13 17.935.225,08 1.

uadro supra que o Município cumpriu o princípio 

ra das amortizações médias de empréstimos de m

do, em matéria de execução orçamental, com a libertaç

reflete os recebimento e pagamentos ocorridos no exerc

s demais operações não orçamentais (operações de tes

tivos saldos, da gerência anterior e para a gerência s

ão operações de entrada e saída de fundos, sem implic

para terceiros, sendo apenas objeto de movimentação

senta, de forma resumida, todos os movimentos dos flu

co de 2019. 

 

9 

ra as autarquias, ao estabelecer 

a mera igualdade contabilística. 

esas correntes. De acordos com 

 equilíbrio orçamental a cumprir 

A/99, de 22 de fevereiro e 

o ponto do POCAL. De referir, 

ido, relativamente a cada ano 

cações e em termos de execução 

e o quadro seguinte: 

ntal 

Margem 

(5) = (1)-(4) 

1.592.438,81 

cípio do equilíbrio orçamental, 

de médio e longo prazo pela 

libertação de 1.592.438,81€ para 

o exercício estando associados à 

de tesouraria), neste documento 

ncia seguinte, desagregados de 

implicações orçamentais, que os 

ntação contabilística no sistema 

dos fluxos de caixa ocorridos ao 
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Qu

Saldo da Gerênc

Execução Orçame

Operações de Tes

Receitas Orçame

Correntes  

Capital 

Outras 

Operações de Te

  

Despesas Orçam

Correntes  

Capital 

Operações de Tes

Saldo para a Ge

Execução Orçame

Operações de Te

  
Da análise efetuada aos movimen

despesa orçamental liquidada tota

montante de 23.268.619,51€. Rela

nível da receita foi arrecadado 1.4

2020, transitou um saldo de gerênc

 

2.1.4 – Indicadores Orçament

A execução orçamental e a execu

descrita através de um conjunto de

 

 

 

 

 

Quadro n.º 5 – Resumo dos Fluxos de Caixa 

Recebimentos 

erência Anterior   1.46

rçamental 
 

185

de Tesouraria 
 

1.275

rçamentais   23.26

 
19.527

 
3.735

 
 de Tesouraria   1.43

Total 26.16

Pagamentos 

rçamentais   23.19

 
16.79

 
6.40

de Tesouraria   1.27

 a Gerência Seguinte   1.69

rçamental 
 

25

 de Tesouraria 
 

1.43

Total 26.16

vimentos financeiros ocorridos na gerência de 2019,

a totalizou o montante de 23.199.824,45€ e a receita 

. Relativamente às dotações não orçamentais, isto é, o

ado 1.437.847,31€ e foi entregue às devidas entidades

gerência de 254.145,96€. 

mentais 

 execução do plano refletem a estratégia da gestão m

nto de indicadores, que se apresentam de seguida. 

 

10 

1.460.876,19 

185.350,90  

1.275.525,29  

23.268.619,51 

19.527.663,89  

3.735.929,89  

5.031,73  

1.437.847,31 

26.167.343,01 

23.199.824,45 

16.796.782,95 

6.403.041,50 

1.275.584,56 

1.691.934,00 

254.145,96 

1.437.788,04 

26.167.343,01 

2019, podemos concluir que a 

eceita orçamental arrecadada no 

to é, operações de tesouraria, ao 

tidades 1.275.584,56€. Para ano 

ão municipal, passível de ser 
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Indicadores da

Impostos Diret

Transferências 

Venda de Bens

Receitas Corren

Receitas de Cap

Indicadores da

Pessoal / Despe

Aquisição de B

Investimentos /

Passivos Finan

Despesas Corre

Despesas de Ca

Indicadores Fi

Pessoal / Recei

Amortizações +

Receitas Corren

Receitas de Cap
Nota: A rubrica 

 

Da análise realizada sobre os rác

orçamental, consagrado no Decret

de execução do orçamento de 20

correntes. 

Verifica-se ainda que as transferên

51,89%, e que as receitas de cap

despesas de capital 27,60%, são fin

 

2.2 – Receita 

As receitas municipais agrupam

Capital e Outras Receitas (no qu

gerência anterior), em obediênci

classificador económico, disponi

“reposições não abatidas nos p

orçamentais indevidos, ocorridos e

Durante o exercício económico de

através do gráfico abaixo pode ver

Quadro n.º 6 – Indicadores orçamentais 

res da Receita   

 Diretos / Receitas Correntes 18,71

ncias Correntes / Receitas Correntes 51,89

 Bens e Serviços / Receitas Correntes 19,95

Correntes / Receitas Totais 83,26

de Capital / Receitas Totais 15,93

res da Despesa 

 Despesas Correntes 37,87

o de Bens e Serviços / Despesas Correntes 43,94

entos / Despesas de Capital 74,73

 Financeiros / Despesas de Capital 20,76

 Correntes / Despesas Totais 72,40

 de Capital / Despesas Totais 27,60

res Financeiros 

 Receitas Correntes 32,58

ções + Juros MLP / Receitas Totais 6,0

Correntes / Despesas Correntes 116,2

de Capital / Despesas de Capital 58,35
brica de receitas totais inclui o saldo da gerência anterior. 

os rácios orçamentais, constata-se o cumprimento d

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL

de 2019, as receitas correntes apresentaram um mont

sferências correntes do estado representam o maior pes

de capital apenas representam 15,93% da receita tota

 são financiadas em grande parte por receita corrente. 

pam-se segundo a sua natureza económica em Receit

(no qual se incluem as reposições não abatidas aos 

diência ao disposto no Decreto-Lei n.º 26/2002, d

isponibilizado pela DGAL, o qual classifica a re

nos pagamentos” (RNAP), abrangem receitas res

ridos em anos anteriores ou no próprio ano.  

ico de 2019, o orçamento da receita teve uma execuçã

de verificar-se a evolução da receita nos últimos três an
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18,71% 

51,89% 

19,95% 

83,26% 

15,93% 

  

37,87% 

43,94% 

74,73% 

20,76% 

72,40% 

27,60% 

  

32,58% 

01% 

116,26% 

58,35% 

ento do princípio do equilíbrio 

CAL) e alterações. Em termos 

 montante superior às despesas 

ior peso da receita corrente total 

a total, o que significa que as 

 

Receitas Correntes, Receitas de 

s aos pagamentos e o saldo da 

002, de 14 de fevereiro e ao 

a a receita por capítulos. As 

as resultantes de pagamentos 

xecução orçamental de 75,30%, 

três anos: 
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Assim, verifica-se que a receita te

capital no ano de 2019 totaliza

comparativamente a 2018.  

 

2.2.1 – Receitas Correntes 

As receitas correntes, pela sua natu

que a taxa de execução das receita

sendo que as suas componentes pr

 

Descrição 

01 - Impostos diretos 

02 - Impostos indiretos 

04 - Taxas, multas e outras p

05 - Rendimentos de proprie

06 - Transferências correntes

07 - Venda de bens e serviço

08 - Outras receitas correntes

Total Receitas
 

No quadro acima apresentado exp

corrigida e de execução, em valore

Receita  Corren

Receita de Cap

eita tem sofrido ligeiras alterações, tendo o somatório 

talizado o montante 23.263.587,78€, verificando-se

ua natureza, têm uma função importante na gestão fina

receitas correntes foi de 84,45%. O valor arrecadado as

tes principais tiveram o seguinte desempenho: 

Quadro n.º 7 – Receitas Correntes 

Dotação 
Corrigida 

Execução 
% Pes
Rubr

3.602.086,00 3.654.010,35 18

92.411,00 91.121,41 

tras penalidades 475.497,00 450.133,17 

ropriedade 1.259.500,00 1.138.697,47 

rrentes 12.707.563,00 10.133.315,04 51

erviços correntes 4.706.800,00 3.896.723,92 19

rrentes 280.000,00 163.662,53 

ceitas Correntes 23.123.857,00 19.527.663,89 100,

o expõe-se a estrutura do agregado das receitas corren

 valores absolutos e percentagens. 

2017 2018 2019
 Corrente 19.184.134,75 19.879.293,10 19.527.663,89

 de Capital 1.323.955,46 5.931.383,71 3.735.923,89

Gráfico n.º 2 - Evolução da Receita
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atório das receitas corrente e de 

se uma descida de 9,87% 

o financeira da autarquia, sendo 

ado ascendeu a 19.527.663,89€, 

% Peso p/ 
Rubrica 

% 
Execução 

18,71% 101,44% 

0,47% 98,60% 

2,31% 94,67% 

5,83% 90,41% 

51,89% 79,74% 

19,95% 82,79% 

0,84% 58,45% 

100,00% 84,45% 

correntes em termos da dotação 
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Detalhando a análise da receita

simultaneamente comparar com o 

A receita proveniente do imposto

devido à política que o Município

gradualmente implementar a taxa

único de circulação (IUC) e no 

aumentado o valor de receita arr

dinamismo da economia e confian

No ano económico de 2019, os im

licenças entre outras) totalizaram 4

Os rendimentos de propriedade ob

EDP de 1.131.921,64€. 

As transferências correntes comp

verbas inscritas no Orçamento de 

Municipal e a participação variáve

18

51,89%

19,95%

0,84%

Gráfico n.º 3 

2017

2018

2019

IMI 2.

IUC

IMT

Grá

eceita arrecadada referente aos impostos diretos ao

om o exercício económico 2017 e 2018, temos o segui

posto municipal sobre imóveis (IMI) tem vindo a d

nicípio tem colocado em curso, da redução da taxa d

a taxa mínima de 3%, e devolver poder de compra a

 e no imposto municipal sobre as transmissões one

ita arrecadada face aos anos anteriores, evidenciando

onfiança dos munícipes. 

impostos indiretos (receitas provenientes da cobran

aram 450.133,17€. 

ade obtidos dizem respeito essencialmente, à renda de 

compreendem essencialmente as transferências do Es

to de Estado como por exemplo Fundo de Equilíbrio 

ariável no IRS. 

18,71%

0,47%

2,31%

5,83%

 n.º 3 - Receita Corrente

Impostos diretos - 18,71%

Impostos indiretos - 0,47 %

Taxas, multas e outras penalida

Rendimentos de propriedade -

Transferências correntes - 51,89

Venda de bens e serviços corren

Outras receitas correntes - 0,84%

2017 2018 2019

2.616.510,21 2.628.615,31 2.432.549,70

460.403,52 486.656,62 500.116,06

452.367,60 539.128,67 721.344,59

Gráfico n.º 4 - Evolução dos Impostos Diretos
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tos ao longo do ano 2019 e 

 seguinte gráfico: 

 

do a diminuir nos últimos anos 

taxa do IMI, com o objetivo de 

pra aos munícipes. O imposto 

s onerosas (IMT) têm ambos, 

ciando alguma recuperação do 

obrança de taxas, emolumentos, 

da de concessão com a empresa 

 do Estado para os Municípios, 

ilíbrio Financeiro, Fundo Social 

nalidades - 2,31%

- 5,83%

51,89%

 correntes - 19,95%

0,84%
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O município aprovou no seu orça

2019, com um decréscimo assinalá

aos munícipes. 

A venda de bens e prestação de se

evolução ao logo dos últimos três 

 

A receita proveniente da faturaçã

destaca, totalizando em 2019 o va

de 119.746,90€ e da residência d

totaliza 163.662,53€. 

 

2.2.2 – Receitas de Capital 

A receita de capital do Municí

transferências de capital, e outras 

2017

Venda de Água

2017 1.744.537,03

2018 1.743.629,45

2019 1.724.919,69

Gr

u orçamento de 2018 a devolução de 1% no IRS, o qu

ssinalável face a 2018, comportando uma significativa 

o de serviços correntes totalizaram 3.896.723,92€, no g

três anos. 

turação do consumo de água, saneamento e resíduos

9 o valor de 3.140.414,20€. A receita corrente proven

ncia de estudantes 122.027,62€. O valor da rubrica

unicípio de Mirandela é constituída por vendas d

outras receitas de capital que totalizaram 3.735.923,89

2017
2018

2019

672.978,00 721.692,00

571.447,00

Gráfico n.º 5 - Evolução do IRS

Saneamento Resíduos Sólidos Parques de 
Estacionamento

724.491,22 759.181,85 113.500,00

682.391,43 744.577,63 120.715,66

677.564,41 737.930,10 119.746,90

Gráfico n.º 6 - Venda de Bens e Serviços
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o que se refletiu na receita de 

cativa devolução de rendimentos 

 

€, no gráfico abaixo apresenta a 

 

síduos sólidos é a que mais se 

roveniente dos paquímetros foi 

ubrica outras receitas correntes 

das de bens de investimento, 

923,89€. Este valor diz respeito 

Residência  de 
Estudantes
127.435,39

110.100,57

122.027,62
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essencialmente à rubrica transfer

candidaturas financiadas pelo QRE

2.2.3 – Outras Receitas 

As outras receitas totalizaram o

pagamentos no valor de 5.031,73

 

2.3 – Despesa 

Atentos aos desafios que present

Autarquias maiores níveis de ef

exigindo-lhes um esforço no cont

com pessoal, aquisição de bens e 

recursos para realizar investimento

De seguida irá proceder-se a uma 

das despesas correntes ou de capit

despesa em termos de pagamento.

Em 2019 a despesa total paga pelo

do orçamento da despesa fixou-se 

Através do gráfico abaixo podemo

ransferências de capital que ascendem a 3.668.923

o QREN e transferências obtidas do Orçamento de Esta

ram o montante de 190.382,63€ e incluem as repo

1,73€ e o saldo da gerência do ano anterior no valor de

resentemente se colocam à administração pública em

de eficiência, isto é, que prestem um serviço de q

o controlo da despesa pública municipal, nomeadame

ens e serviços, transferências e subsídios atribuídos, de

imento. 

 uma análise da despesa sob a perspetiva económica, i

e capital. Neste sentido, será efetuada uma avaliação d

ento. 

ga pelo Município de Mirandela ascendeu a 23.199.824

se nos 74,48%. 

odemos verificar a evolução das despesas de capital e co

2017
2018

2019

1.256.955,46

5.844.890,71

3.668.923,89

Gráfico n.º 7 - Transferências de Capital
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23,89€, comparticipação de 

e Estado. 

 

s reposições não abatidas nos 

alor de 185.350,90€. 

lica em geral, exige-se hoje às 

 de qualidade a menor custo, 

adamente ao nível das despesas 

dos, de forma a permitir libertar 

ica, identificando-se a natureza 

ação da execução orçamental da 

99.824,45€, o grau de execução 

tal e correntes.  
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2.3.1 – Despesas Correntes 

As despesas correntes, são compo

outros encargos, transferências cor

trata-se de despesas fixas que se tr

A despesa corrente paga em 201

execução de 77,58%. 

Da análise do quadro n.º 8, e ao n

(7.380.856,51€) assume-se como 

obtendo um peso de 43,94%, segu

37,87%. 

Descrição 

Despesas com pessoal 

Aquisição de bens e serviços 

Juros e outros encargos 

Transferências correntes 

Subsídios 

Outras despesas correntes 

Total Despesas Correntes 

2.3.1.1 – Despesas com Pessoa

As despesas com pessoal englob

autárquicos, com o pessoal dos qu

outra situação. Compreende tam

2017

Despesas correntes

Despesas de capital

Gr

ompostas pelas despesas com pessoal, pela aquisição d

ias correntes e subsídios, constituem praticamente as de

e se traduzem na obtenção de serviços ou bens de consu

m 2019 totalizou o montante de 16.796.782,95€, ap

e ao nível das despesas correntes pagas no 2019, a aqu

como o grupo de despesas com maior expressão dentr

, seguido de imediato pelas despesas com pessoal (6.36

Quadro n.º 8 – Despesas Correntes 

Dotação 
Corrigida 

Execução 
Peso 

Rubrica (

6.470.700,00 6.361.628,71 37

 11.727.018,48 7.380.856,51 43

383.671,00 221.410,28 

2.212.010,00 2.057.386,38 12

628.000,00 588.327,81 

228.500,00 187.173,26 

21.649.899,48 16.796.782,95 

essoal 

nglobam as remunerações certas e permanentes com

dos quadros, contratado a termo, em regime de tarefa 

e também outras despesas correlacionadas com o 

2017
2018

2019

2017 2018

15.335.264,96 15.423.328,91 16.

5.171.373,62 10.911.382,82 6.4

Gráfico n.º 8 - Evolução das Despesas
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sição de bens e serviços, juros e 

e as despesas de funcionamento, 

e consumo corrente. 

€, apresentando uma taxa de 

aquisição de bens e serviços 

 dentro das despesas correntes, 

(6.361.628,71€) com o peso de 

 P/ 
brica (%) 

Execução (%) 

37,87% 98,31% 

43,94% 62,94% 

1,32% 57,71% 

12,25% 93,01% 

3,50% 93,68% 

1,11% 81,91% 

100% 77,58% 

s com os membros dos órgãos 

tarefa ou avença e em qualquer 

m o pessoal designadamente, 

2019

16.796.782,95

6.403.041,50
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deslocações e ajudas de custo, trab

refeição, alimentação, alojamento

designadamente, subsídio familiar

profissionais, despesas de saúde e

regime de segurança social dos seu

Da apreciação do gráfico, conclui

e permanentes (vencimento mensa

2019 totalizaram 4.904.358,92€, a

pelo aumento nos escalões remune

carreiras e implementação do 

Administração Pública (PREVPAP

A despesa com remunerações com

e prestações familiares, assistência

totalizou 1.262.810,93€, e consequ

variáveis e eventuais, tais como 

presença da Assembleia e Câmara 

 

2.3.1.2 – Aquisição de Bens e S

Conforme o verificado pelo gráfi

75.787,20€, e a aquisição de servi

ao gráfico n.º 9 que existe uma 

preço de mercado, em contrapartid

2017

2018

2019

Encargos Com Remunerações

Abonos Variáveis ou Eventuais

Remunerações

to, trabalho extraordinário e em regime de turnos, abon

mento e abonos diversos. Inclui ainda, outro tipo de 

miliar a crianças e jovens, pensões, seguros de aciden

aúde e as despesas que a autarquia local, como entidad

os seus funcionários. 

nclui-se que as despesas com pessoal no que diz respe

mensal, subsídios de férias e Natal e despesas de repre

€, assinalando um acréscimo de 332.067,57€ face a

emuneratórios mais baixos da função pública, pelo des

 do programa de regularização extraordinária do

VPAP). 

es como as contribuições e encargos patronais com a se

stência na saúde, caixa geral de aposentações, regime 

onsequentemente também aumentou relativamente a 20

como horas extraordinárias, ajudas de custo, abonos

âmara Municipal, totalizaram o montante de 194.458,90

ens e Serviços 

gráfico, a aquisição de bens, em termos de despesa

serviços diminuiu cerca 70.637,21€, em relação a 20

 propensão de aumento de aquisição de bens, que

apartida com uma tendência de diminuição da aquisição

2017 2018

1.166.525,94 1.174.441,23

134.838,64 170.912,35

4.399.876,56 4.572.291,35

Gráfico n.º 9 - Evolução das Despesas de
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s, abono para falhas, subsídio de 

o de prestações sociais diretas, 

acidentes no trabalho e doenças 

ntidade patronal, suporta com o 

 

 respeito às remunerações certas 

e representação) no exercício de 

 face ao ano 2018, determinado 

lo descongelamento gradual das 

ia dos vínculos precários na 

m a segurança social (subsídios 

gime geral de segurança social) 

te a 2018. Bem como, os abonos 

bonos para falhas e senhas de 

8,90€. 

espesa paga aumentou cerca de 

o a 2018. Conclui-se da análise 

ns, que traduzem o aumento do 

uisição de serviços. 

2019

1.262.810,93

194.458,90

4.904.358,92

sas de Pessoal
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Na aquisição de bens, foram as ru

confecionadas, vestuário e artigos 

comparativamente ao ano anterio

individual para os trabalhadores 

equipamentos, entre outros a cada

face a obras promovidas pelas junt

Destacando-se uma redução em co

para venda. Ainda assim, a aquisiç

55,74% das aquisições de bens, s

escolares aos alunos do ensino pré

Descrição 

Matérias-Primas e Subsidiárias 

Combustíveis e Lubrificantes 

Limpeza e Higiene 

Alimentação – Refeições Confeciona

Alimentação - Géneros para Confecio

Vestuário e Artigos Pessoais 

Material de Escritório 

Produtos Químicos e Farmacêuticos

Material de Transporte - Peças 

Prémios, Condecorações e Ofertas 

Aquisição de Bens 

Aquisição de Serviços

Gráfic

 as rubricas de aquisição de matérias-primas e subsid

rtigos pessoais e outros bens que verificaram um maio

anterior. Tendo havido um forte investimento em e

 com maior risco. E a atribuição de um subsídio e

cada Freguesia, no montante anual de 5.000€, media

as juntas ao abrigo dos protocolos assinados. 

 em combustíveis, produtos químicos e farmacêuticos 

aquisição de água atingiu o montante total pago de 1.18

, seguido da alimentação que dizem respeito ao f

no pré-escolar e ensino básico (13,11%). 

Quadro n.º 9 – Aquisição de Bens 

2017 
Peso P/ 
Rubrica 

(%) 
2018 

Peso P/ 
Rubrica 

(%) 

138.806,69 9,13% 130.552,85 6,38% 

172.683,30 11,36% 181.367,03 8,87% 

15.789,17 1,04% 29.059,07 1,42% 

ecionadas 243.484,68 16,02% 244.699,34 11,96% 

cionar 3.091,14 0,20% 1.285,64 0,06% 

16.732,65 1,10% 16.945,10 0,83% 

23.025,08 1,51% 28.804,22 1,41% 

ticos 38.813,27 2,55% 54.058,40 2,64% 

21.304,17 1,40% 31.125,08 1,52% 

 16.255,28 1,07% 15.950,47 0,78% 

2017 2018 2019

1.520.252,40 2.045.728,39 2.121.515

rviços 5.911.073,10 5.329.978,13 5.259.340

ráfico n.º 10 - Aquisição de Bens e Serviços
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subsidiárias, refeições escolares 

 maior agravamento da despesa 

 em equipamentos de proteção 

ídio em espécie, em materiais e 

mediante solicitação, para fazer 

uticos e ainda aquisição de água 

1.182.630,95€ que representa 

o ao fornecimento de refeições 

o P/ 
rica 2019 

Peso P/ 
Rubrica 

(%) 

 142.222,85 6,70% 

 164.844,23 7,77% 

 11.369,89 0,54% 

 278.191,37 13,11% 

 1.500,65 0,07% 

 54.904,84 2,59% 

 33.974,82 1,60% 

 46.574,27 2,20% 

 24.583,01 1,16% 

 29.076,58 1,37% 

2019

21.515,59

59.340,92
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Água 

Ferramentas e Utensílios 

Outros Bens 

Total Aquisição de Bens 

 

Descrição 

Encargos com as Instalações 

Limpeza e Higiene 

Conservação de Bens 

Locação de Edifícios 

Locação de Outros Bens 

Comunicações 

Transportes Escolares 

Outros 

Representação dos Serviços 

Seguros 

Deslocações e Estadas 

Estudos, Pareceres, Projetos e 
Consultadoria 

Formação 

Publicidade 

Vigilância e Segurança 

Outros Trabalhos Especializados 

Encargos de Cobrança de Receitas 

Iluminação Pública 

Tratamento em Alta de Águas Residu

Recolha e Tratamento de Resíduos 
Sólidos 

Outros 

Total Aquisição de Serviços
 

No que diz respeito a aquisição de

de resíduos que totaliza 881.249,4

encargos com instalações, onde fo

aquisições de serviço. Embora 

comparativamente a 2018. 

714.069,16 46,97% 1.210.961,84 59,19% 

4.095,37 0,27% 5.751,62 0,28% 

112.102,44 7,37% 95.167,73 4,65% 

1.520.252,40 100% 2.045.728,39 100% 

Quadro n.º 10 – Aquisição de Serviços 

2017 
Peso P/ 
Rubrica 

(%) 
2018 

Peso P/ 
Rubrica 

(%) 

755.009,04 12,77% 812.092,41 15,24%

120.669,95 2,04% 114.152,25 2,14%

42.178,38 0,71% 62.598,84 1,17%

5.500,00 0,09% 30.500,00 0,57%

137.756,02 2,33% 94.250,29 1,77%

152.998,43 2,59% 157.635,27 2,96%

391.651,84 6,63% 396.023,29 7,43%

46.128,81 0,78% 42.131,97 0,79%

33.213,67 0,56% 38.320,13 0,72%

31.248,72 0,53% 33.449,57 0,63%

1.455,56 0,02% 5.881,77 0,11%

3.591,60 0,06% 39.378,45 0,74%

13.225,03 0,22% 7.406,90 0,14%

53.258,79 0,90% 30.970,95 0,58%

86.869,95 1,47% 67.953,03 1,27%

453.316,80 7,67% 248.157,09 4,66%

 102.127,12 1,73% 101.974,16 1,91%

747.595,87 12,65% 727.780,65 13,65%

Residuais 1.047.121,78 17,71% 912.195,54 17,11%

uos 
1.174.388,35 19,87% 1.009.049,55 18,93%

511.647,52 8,66% 398.076,02 7,47%

rviços 5.910.953,23 100% 5.329.978,13 100%

ição de serviços, as três sub-rubricas com maior peso s

.249,41€, o tratamento em alta de águas residuais no v

nde foi pago o valor de 703.666,33€, e representam 

bora em todas elas se tenha verificado uma dimin
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 1.182.630,95 55,74% 

 5.886,31 0,28% 

 145.755,82 6,87% 

2.121.515,59 100% 

o P/ 
rica 2019 

Peso P/ 
Rubrica 

(%) 

,24% 703.666,33 13,38% 

,14% 115.685,72 2,20% 

,17% 77.609,12 1,48% 

,57% 24.000,00 0,46% 

,77% 114.825,54 2,18% 

,96% 194.792,88 3,70% 

,43% 451.851,00 8,59% 

,79% 60.317,03 1,15% 

,72% 27.193,73 0,52% 

,63% 32.275,22 0,61% 

,11% 679,94 0,01% 

,74% 33.892,65 0,64% 

,14% 12.202,75 0,23% 

,58% 17.182,92 0,33% 

,27% 81.563,21 1,55% 

,66% 300.176,72 5,71% 

,91% 99.946,90 1,90% 

,65% 607.541,03 11,55% 

,11% 874.879,25 16,63% 

,93% 881.249,41 16,76% 

,47% 547.809,57 10,42% 

00% 5.259.340,92 100% 

 peso são a recolha e tratamento 

is no valor de 874.879,25€ e os 

ntam na totalidade 46,77% das 

 diminuição da despesa paga, 
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De salientar a redução das desp

eficiente da gestão da frota. Os en

água, também tiveram uma redu

em tecnologia LED na iluminação

redução no seu consumo em cerca

A nível da despesa conseguimos v

segurança. Onde houve um aumen

quantidade, como com os transpor

Relativamente à segurança, houve 

como na aquisição de equipamento

 

2.3.1.3 – Juros e Outros Encar

Os juros suportados corresponde

encontram-se, contabilizados os

empréstimos e os juros de locação

Da análise do gráfico verifica-se 

tendência da diminuição de dívid

juros de empréstimos e outros enca

 

2.3.1.4 – Transferências Corre

As transferências correntes repre

económico, o maior peso centra-

atividades desportivas, culturais 

Juros de Emprés

Outros Encargos

s despesas com a aquisição de Combustíveis, com 

 Os encargos com as instalações, onde estão incluídas a

 redução da sua despesa. A aposta na substituição das 

inação pública demonstrou que foi um investimento a

 cerca de 120 mil euros em 2019. 

imos verificar a aposta deste município em duas áreas 

 aumento das despesas com a alimentação escolar, refo

nsportes escolares, havendo uma aposta na vigilância d

houve uma aposta forte na renovação dos vestuários do

amentos de proteção, salvaguardando a segurança dos m

Encargos 

pondem 1,32% das despesas correntes. Na rubrica 

os os juros de empréstimos bancários, as comi

cação financeira.  

se que os juros da dívida pública têm vindo a d

 dívida que o Município verifica ao longo do mesmo

os encargos corresponde em 2019 ao total de 139.779,7

 Correntes 

 representam 12,25% da despesa corrente. No cômp

-se nos apoios concedidos às instituições sem fins

turais e humanitárias no valor total de 933.777,06

2017 2018 2019
mpréstimos 110.459,09 94.897,71 80.497,0

cargos 78.443,78 73.123,64 59.282,7

Gráfico n.º 11 Juros da Dívida Pública 
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 com uma racionalização mais 

uídas as despesas com energia e 

o das luminárias convencionais 

ento acertado, significando uma 

 áreas fundamentais, educação e 

ar, reforçando a sua qualidade e 

ância das crianças transportadas. 

ios dos assistentes operacionais, 

 dos mesmos. 

ubrica juros e outros encargos 

 comissões relacionadas com 

 

o a diminuir, acompanhando a 

esmo período. A despesa com 

9,77€. 

 cômputo geral deste agregado 

m fins lucrativos no âmbito das 

,06€, seguindo-se as verbas 

2019

.497,03

.282,74
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transferidas para as Juntas de Fr

associações de municípios que tota

As transferências para as fregu

celebração de um protocolo com

financeira, com vista a uma eficien

assinados contratos programa com

As transferências atribuídas a fam

concretizados em auxílios econó

correntes. 

2.3.1.5 – Subsídios 

A rubrica dos subsídios integra as

Nordeste. EIM, S.A., que totaliza

das Políticas Ativas de Emprego e

no município de trabalho socialm

emprego, subsídio social de empre

2.3.1.6 – Outras despesas corr

As outras despesas correntes é 

montante diz respeito ao valor das

 

 

 

 

Entidades Privadas

2017 15.350,00

2018 29.000,00

2019 7.550,00

Grá

 de Freguesia que atingem 723.697,33€ e por últim

ue totalizaram 336.339,28€. 

 freguesias aumentaram significativamente em 201

o com todas as Juntas de Freguesia, permitindo-lhe

 eficiente e eficaz prossecução das suas atribuições e co

a com entidades desportivas, culturais e humanitárias.

 a famílias dizem respeito, fundamentalmente a apoios 

económicos atribuídos às famílias mais carenciada

gra as transferências efetuadas para a empresa intermu

talizaram ao longo do ano 211.042,82€, bem como o

rego e Formação Profissional, do IEFP, (377.284,99

ocialmente necessário nas mais diversas áreas, de ben

 emprego, rendimento mínimo garantido ou ainda porta

s correntes 

 a rubrica que tem menor peso nas despesas co

or das restituições associadas a impostos municipais pro

Freguesias Associação de 
Municípios

Instituições sem fins 
lucrativos

91.167,00 467.504,86 958.621,54

155.783,30 227.391,81 873.980,23

723.697,33 336.339,28 933.777,06

Gráfico n.º 12 - Transferências Correntes
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 último, as transferências para 

 2019, em consequência da 

lhes uma maior autonomia 

es e competências. Foram ainda 

árias. 

ios no âmbito da ação social, 

nciadas, no apoio a despesas 

 

termunicipal Agro-industrial do 

omo os apoios pagos no âmbito 

84,99€) permitindo a integração 

beneficiários de subsídio de 

 portadores de deficiência  

sas correntes (187.173,26€), o 

ais processados no ano 2019. 

Famílias

35.220,60

44.335,16

56.022,71
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2.3.2 – Despesas de Capital 

 

Nas despesas de capital, incluem

financeiros e no ano 2019 os pag

execução de 67,42%, a sua repartiç

Descrição 

Aquisição de bens de capital 

Transferências de capital 

Ativos financeiros 

Passivos financeiros 

Total Despesas d
 

As aquisições de bens de capital,

rubrica. Uma parte do valor diz res

O valor registado na rubrica trans

freguesias (109.924,87€) e para a

subscrição de capital do Fundo de 

Durante o ano 2019, os encargos 

prazo contraídos pela autarquia jun

O Plano Plurianual de Investimen

que implicam despesas de investi

respetiva previsão de despesa.  

A execução anual do Plano Pl

apresentando a execução deste doc

O nível de execução financeira (e

2019, é de 61,40%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luem-se a aquisição de bens de capital, transferências de

s pagamentos totalizam o montante 6.403.041,50€, 

epartição encontra-se descrita no quadro apresentado d

Quadro n.º 11 – Despesas de Capital 

Dotação 
Corrigida 

Execução 
Ru

7.793.223,60 4.785.231,88 

284.608,82 218.586,11 

69.974,50 69.974,50 

1.349.300,00 1.329.249,01 

esas de Capital 9.497.106,92 6.403.041,50 

apital, totalizaram o valor de 4.785.231,88€ e represe

diz respeito ao investimento que foi efetuado no parque

a transferências de capital é maioritariamente referent

para associações de municípios (66.769,24€). Os ativo

do de Apoio Municipal (FAM) e a importância liquidad

argos suportados com o reembolso de capital de empr

uia junto de instituições de crédito totalizou 1.329.249

stimentos, de horizonte móvel de quatro anos, inclui t

nvestimento, a realizar no âmbito dos objetivos da au

no Plurianual de Investimentos, encontra-se expre

ste documento previsional no ano de 2019. 

eira (em termos de pagamentos efetuados) do PPI, no
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cias de capital, ativos e passivos 

€, representando uma taxa de 

tado de seguida: 

Peso P/ 
Rubrica (%) 

Execução (%) 

74,73% 61,40% 

3,41% 76,80% 

1,09% 100,00% 

20,76% 98,51% 

100,00% 67,42% 

epresentam 74,73% do peso da 

parque escolar.  

ferente a transferências para as 

ativos financeiros derivam da 

iquidada foi de 69.974,50€. 

 empréstimos de médio e longo 

9.249,01€.  

nclui todos os projetos e ações, 

 da autarquia local e explicita a 

expressa no quadro a seguir 

PI, no exercício económico de 
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Qua

Código Classificaçã

1. Funções gerais 

1.1. Serviços gerais de administr

1.1.1. Administração geral 

1.2. Segurança e ordem publica

1.2.1. Proteção Civil e Luta Contra 

2. Funções sociais 

2.1. Educação 

2.1.1. Ensino não superior 

2.3. Segurança e ação social 

2.3.1. Segurança 

2.3.2. Ação social 

2.4. Habitação e serviços coletiv

2.4.1. Habitação 

2.4.2. Ordenamento do território 

2.4.3. Saneamento 

2.4.4. Abastecimento de água 

2.4.5. Resíduos sólidos 

2.4.6. Proteção do meio ambiente e

2.5. Serviços culturais, recreativ

2.5.1. Cultura 

2.5.2. Desporto, recreio e lazer 

3. Funções económicas 

3.1. Agricultura, pecuária, silvicu

3.2. Indústria e energia 

3.3. Transportes e comunicaçõe

3.3.1. Transportes rodoviários 

3.5. Outras funções económicas

 

Pela análise do quadro é possível v

município, dando continuidade à r

Escola Básica n.º 5 e reabilitação d

No ordenamento do território, des

Amparo e a atualização da cartogr

A função transportes e comunicaç

obra PMUS 1 - Criação da Rede C

Mirandela e aldeias, reparação de e

No desporto, recreio e lazer eviden

 

 

Quadro n.º 12 – Resumo da Execução do PPI 

ação Funcional 
Dotação 

Corrigida 
Valor 

Executad

648.417,00 355.35

inistração pública 638.417,00 355.15

638.417,00 355.15

ublicas 10.000,00 20

ontra Incêndios 10.000,00 20

4.254.981,52 3.579.94

2.818.481,52 2.477.64

2.818.481,52 2.477.64

0,00 

  

  

oletivos 1.326.000,00 1.016.06

10.000,00 8.63

917.000,00 893.28

167.000,00 93.17

200.000,00 1.99

26.000,00 17.59

ente e conservação da natureza 6.000,00 1.37

reativos e religiosos 110.500,00 86.23

600,00 

109.900,00 86.23

2.889.825,08 849.92

silvicultura, caça e pesca 248.000,00 8.42

567.000,00 70.64

icações 1.805.225,08 735.63

1.805.225,08 735.63

micas 269.600,00 35.23

Total 7.793.223,60 4.785.23

sível verificar que a Educação continuou a ser a priorid

ade à renovação do parque escolar, com o término das

tação da Escola Secundária. 

destaca-se a conclusão das obras envolvente ao Sa

artografia para a revisão do Plano Diretor Municipal e P

unicações, apresenta também significativo investimento

ede Ciclável e Via Pedonal, diversas obras de arruame

ão de estradas e caminhos da Rede Municipal. 

evidencia-se a requalificação da praia fluvial do Parque
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Valor 
ecutado 

% Peso P/ 
Rubrica 

%Execução 

355.354,43 7,43% 54,80% 

355.152,43 7,42% 55,63% 

355.152,43 7,42% 55,63% 

202,00 0,00% 0,00% 

202,00 0,00% 2,02% 

579.948,98 74,81% 84,14% 

477.648,23 51,78% 87,91% 

477.648,23 51,78% 87,91% 

0,00 0,00% 0,00% 

      

      

016.067,09 21,23% 76,63% 

8.631,91 0,18% 86,32% 

893.287,14 18,67% 97,41% 

93.176,67 1,95% 55,79% 

1.994,64 0,04% 1,00% 

17.599,13 0,37% 67,69% 

1.377,60 0,03% 22,96% 

86.233,66 1,80% 78,04% 

0,00 0,00% 0,00% 

86.233,66 1,80% 78,47% 

849.928,47 17,76% 29,41% 

8.423,82 0,18% 3,40% 

70.640,19 1,48% 12,46% 

735.631,11 15,37% 40,75% 

735.631,11 15,37% 40,75% 

35.233,35 0,74% 13,07% 

785.231,88 100,00% 61,40% 

 prioridade dos investimentos do 

no das obras de remodelação na 

 ao Santuário Nossa Senhora do 

ipal e Plano de Urbanização.  

imento, por via da conclusão da 

ruamentos, muros e passeios em 

Parque Dr.º José Gama.  
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3 - ANÁLISE PATRIMONIA

Neste capítulo apresenta-se uma 

reportada a 31 de dezembro de 20

em conjugação com as demons

resultados. 

3.1 - Balanço 

Do conjunto de mapas que com

equilíbrio económico e financeiro

de encerramento do exercício, dan

aplicação de fundos (imobilizado,

económica, e o passivo e capital pr

próprios ou capitais alheios/passiv

Este mapa é o que melhor evide

informação objetiva, quantificável

Apresenta-se de seguida o balanço

do período homólogo do ano anter

Descrição 

Imobilizado 

Existências 

Dívidas de Terceiros - curto prazo

Disponibilidades 

Acréscimos e Diferimentos 

Ativo Líquido 

Património 

Reservas 

Subsídios 

Doações 

Resultados Transitados 

Resultado Líquido do Exercício 

Fundos Próprios 

Provisões para riscos e encargos 

Dívidas a Terceiros - médio e longo

Dívidas a Terceiros - curto prazo 

Acréscimos e Diferimentos 

Passivo 
 

ONIAL 

 uma análise da situação patrimonial e financeira do 

 de 2019, de acordo com o estabelecido no POCAL.

emonstrações financeiras e respetivas notas ao bala

e compõem a Prestação de Contas, o balanço é aqu

nceiro de uma entidade, apresenta a situação do patrim

io, dando a conhecer o ativo constituído pelos bens e d

izado, existências, dívidas de terceiros e disponibilidad

pital próprio, que representam a estrutura financeira, ou

passivo.  

 evidencia a composição do património à data em an

icável e suscetível de comparação, com anos transatos.

alanço à data de 31 de dezembro de 2019, com o com

 anterior. 

Quadro n.º 13 - Balanço 

2018 2019 

Valor Peso% Valor 

75.437.916,56 96,68% 77.519.004,79

199.949,91 0,26% 179.154,61

razo 790.851,27 1,01% 1.039.025,88

1.460.876,19 1,87% 1.691.934,00

138.951,75 0,18% 196.264,27

78.028.545,68 100,00% 80.625.383,55

17.033.260,46 55,62% 17.033.260,46

1.535.233,89 5,01% 1.647.318,54

95.892,50 0,31% 95.892,50

1.177.529,35 3,85% 1.177.529,35

8.541.048,56 27,89% 10.802.259,84

2.241.693,04 7,32% 1.581.519,92

30.624.657,80 100,00% 32.337.780,61

2.699.861,59 5,70% 3.218.473,15

 longo prazos 8.433.969,93 17,79% 7.069.733,67

 8.587.019,92 18,11% 8.350.113,80

27.683.036,44 58,40% 29.649.282,32

47.403.887,88 100,00% 48.287.602,94
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ira do Município de Mirandela, 

. Esta análise deve ser feita 

o balanço e demonstração de 

é aquele que permite aferir o 

património do Município à data 

ens e direitos que representam a 

bilidades), isto é, a sua estrutura 

ira, ou seja, a origem dos fundos 

em análise, bem como fornece 

satos.  

 o comparativo reportado à data 

 Variação 

Peso% Valor 

4,79 96,15% 2.081.088,23 

4,61 0,22% -20.795,30 

5,88 1,29% 248.174,61 

4,00 2,10% 231.057,81 

4,27 0,24% 57.312,52 

83,55 100,00% 2.596.837,87 

0,46 52,67% 0,00 

8,54 5,09% 112.084,65 

2,50 0,30% 0,00 

9,35 3,64% 0,00 

9,84 33,40% 2.261.211,28 

9,92 4,89% -660.173,12 

80,61 100,00% 1.713.122,81 

3,15 6,67% 518.611,56 

3,67 14,64% -1.364.236,26 

3,80 17,29% -236.906,12 

2,32 61,40% 1.966.245,88 

02,94 100,00% 883.715,06 
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Em resumo conclui-se que o at

80.625.383,55€, assistindo-se a um

com o exercício económico de 201

A rubrica que detêm uma maior p

de 2.081.088,23€, e o que mais

77.519.004,79€.  

Os fundos próprios também regi

dezembro de 2019, um saldo de

incorporação do resultado líquid

transitados o valor de 2.129.608,3

Assembleia Municipal aquando da

Relativamente ao passivo, obteve

da rubrica das provisões para risco

no valor de 518.611,56€.  

Verifica-se que as dívidas a terceir

essencialmente das amortizações 

amortizações ordinárias. 

No que concerne aos acréscimo

exercícios determina o reconhecim

têm lugar sempre que no exercício

reconhecidos no próprio exercício

incorrer em exercícios posteriores

dos acréscimos de custos, parcela

título de férias e subsídio de férias

de dezembro de 2019, foram lança

de terem sido emitidas em 2020,

diferidos predomina o valor conta

obtidas no âmbito de projetos cofi

pedidos de pagamento efetuados e

equipamentos que são objeto de fin

 

3.2 – Demonstração de Result

A demonstração de resultados, a

incorridos com a prossecução da 

ganhos obtidos nos processos cri

e o ativo líquido total a 31 de dezembro de 2019

e a uma variação líquida positiva de 2.596.837,87€ rel

de 2018.  

aior predominância no ativo continua a ser o imobiliz

 mais contribui para o total do ativo, com um m

 registaram um aumento no montante de 1.713.122

ldo de 32.337.780,61€. Na origem desta variação p

líquido de 2018 no montante de 2.241.693,04€, d

.608,39€ e em reservas legais o valor de 112.084,05€,

ndo da aprovação da Prestação de Contas de 2018.  

bteve-se um aumento de 883.715,06€, totalizando 48.2

a riscos e encargos do qual pode-se aferir que houve u

 terceiros diminuíram relativamente ao ano anterior. O 

ações dos empréstimos de médio e longo prazo, est

éscimos e diferimentos, o cumprimento do princípi

hecimento, do lado do passivo, de acréscimos de custo

ercício económico se relevam custos ou se processam 

rcício ainda que não tenham documentação vinculativa

riores. Relativamente a 2019, esta rubrica variou em 1

arcela predominante respeita a estimativa de remuner

 férias. Os valores especializados atendem às obrigaçõ

 lançadas as faturas respeitantes ao gás, eletricidade e

 2020, são respeitantes a custos de dezembro de 201

r contabilizado em subsídios para investimentos, respe

os cofinanciados, cujo reconhecimento do direito é con

ados e cujos proveitos vão sendo reconhecidos em linha

 de financiamento.  

esultados 

dos, apresenta os resultados das operações económ

ão da atividade autárquica no exercício em apreço, ass

os criadores de bens e serviços (públicos) consumid

 

25 

 2019 atingiu o montante de 

€ relativamente ao comparável 

obilizado que teve um aumento 

um montante quantificado em 

13.122,81€, atingindo a 31 de 

ação positiva está sobretudo a 

€, dos quais, em resultados 

4,05€, conforme deliberação da 

o 48.287.602,94€. A apreciação 

ouve uma variação de provisões 

ior. O contributo maior decorreu 

zo, estas reduções derivam das 

rincípio da especialização dos 

 custos e de proveitos diferidos, 

essam receitas, e que devem ser 

ulativa, cuja despesa só venha a 

u em 1.966.245,88€. Na rubrica 

munerações a pagar em 2020 a 

rigações que se constituem a 31 

dade e água e outros, que apesar 

e 2019. Do lado dos proveitos 

respeitam às comparticipações 

 é contabilizado na medida dos 

 linha com as amortizações dos 

conómicas, os custos e perdas 

ço, assim como dos proveitos e 

sumidores desses gastos, o que 
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possibilita a avaliação do modo c

regra coincidente com o exercício 

Para melhor compreensão da ev

apresenta a estrutura da demon

comparação com o período homólo

Qua

Descrição 

Custos e perdas 

Custo das mercadorias vendidas e matéri

Fornecimentos e serviços externos 

Custos com pessoal 

Transferências e subsídios 

Amortizações do exercício 

Provisões do exercício 

Outros custos operacionais 

Custos e perdas financeiros 

Custos e perdas extraordinários 

Total de custos e perdas 

Proveitos e ganhos 

Vendas e prestações de serviços 

Impostos e taxas 

Proveitos para a própria entidade 

Proveitos suplementares 

Transferências e subsídios obtidos 

Outros proveitos e ganhos operacionais

Proveitos e ganhos financeiros 

Proveitos e ganhos extraordinários 

Total de proveitos e ganhos 
 

 

Os proveitos e ganhos do exercí

664.650,69€, em relação a 2018. 

Os proveitos e ganhos são maiorit

taxas e as transferências e subsídio

Onde se verifica o maior aumento

de 492.065,96€ em 2019 quando c

Os custos e perdas do exercício, a

20.109.079,34€. 

odo como variou a autarquia durante um determinad

rcício económico. 

da evolução do desempenho do Município de Mira

emonstração de resultados referente ao exercício 

homólogo de 2018, evidenciando as variações apuradas

Quadro n.º 14 – Demonstração de Resultados 

2018 

Valor Peso % Valo

matérias consumidas 1.603.353,61 8,54% 1.896.8

5.970.962,75 31,79% 6.451.7

5.918.192,90 31,51% 6.481.7

1.520.275,95 8,09% 2.264.3

2.203.450,79 11,73% 1.734.7

848.873,32 4,52% 674

88.411,33 0,47% 123.0

285.439,06 1,52% 124.5

345.295,82 1,84% 357.1

18.784.255,53 100,00% 20.109

2.219.529,23 10,56% 2.38

5.268.686,01 25,06% 5.43

  0,00% 

1.115,00 0,01% 

11.415.920,14 54,29% 11.90

nais 1.451.224,79 6,90% 1.13

7.467,10 0,04% 

662.006,30 3,15% 82

21.025.948,57 100,00% 21.69

exercício, em 2019 totalizaram 21.690.599,26€, veri

 

aioritariamente compostos pelas vendas e prestações d

bsídios, estas representam os valores mais significativo

mento é nos proveitos, oriundos das transferências e s

ando comparado com 2018.  

ício, aumentaram 1.324.823,81€ comparativamente ao 
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rminado período de tempo, em 

 Mirandela, o próximo quadro 

cício económico de 2019 em 

uradas. 

2019 Variação 

Valor Peso % Valor 

.896.824,06 9,43% 293.470,45 

.451.779,70 32,08% 480.816,95 

.481.755,26 32,23% 563.562,36 

.264.313,17 11,26% 744.037,22 

.734.779,30 8,63% -468.671,49 

.841,93 3,36% -174.031,39 

123.069,93 0,61% 34.658,60 

124.571,32 0,62% -160.867,74 

357.144,67 1,78% 11.848,85 

109.079,34 100,00% 1.324.823,81 

2.380.375,78 10,97% 160.846,55 

5.435.696,16 25,06% 167.010,15 

  0,00% 0,00 

232,50 0,00% -882,50 

11.907.986,10 54,90% 492.065,96 

1.131.921,64 5,22% -319.303,15 

13.891,06 0,06% 6.423,96 

820.496,02 3,78% 158.489,72 

21.690.599,26 100,00% 664.650,69 

€, verificou-se um aumento de 

ações de serviços, os impostos e 

icativos. 

ias e subsídios obtidos, no valor 

nte ao ano 2018, cifrando-se em 
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A respeito dos custos com pesso

essencialmente à reposição dos co

é consequência direta da reposição

A juncão das variações registada

operacional, do exercício da fun

incorridos de forma autónoma do 

exercício bastante positivo.  

Relativamente ao exercício de 20

superiores aos custos e perdas de

Municipal, apresentando um result

 pessoal e dos encargos com as remunerações o au

dos cortes salariais que haviam sido aplicados por força

osição total dos vencimentos.  

gistadas dos proveitos gerados e dos custos suportad

da função financeira e dos fatos pontuais, reconhec

a do seu recebimento ou pagamentos, tendo originad

 de 2019, o município conseguiu garantir que os pr

das demonstrando uma boa gestão económico-finance

 resultado líquido apurado no montante de 1.581.519,9
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 o aumento verificado deve-se 

r força de lei. O aumento gerado 

portados ao nível da atividade 

conhecidos quando obtidos ou 

iginado um resultado líquido do 

 os proveitos e ganhos fossem 

inanceira, por parte da Câmara 

.519,92€. 
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4 - DÍVIDA TOTAL 

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setemb

Intermunicipais (RFALEI). O n.º 

município, incluindo a das entida

cada ano, 1,5 vezes a média da rec

Receita corrente 
líquida 2016 

Receita c
líquida

(1) 

18.201.961 

 

Qua

 

Designação 

ADRVT - Agência de Desenvolviment
Regional do Vale do Tua 

AETM - Agência de Energia de Trás-

AIN - Agro - Industrial do Nordeste, S

AMTQT - Assoc. de Municípios Terra
Transmontana 

ANMP - Associação Nacional de Mun

CIM-TT - Comunidade Intermunicipal
Trás-os-Montes  
DESTEQUE - Assoc. Desenvolv. Terr
Transmontana 

Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular

Fundação Museu do Douro 

HTQ - Hospital Terra Quente 

MLM - Metropolitano Ligeiro de Mira

Resíduos do Nordeste S.A. 

Turismo Porto e Norte 

etembro estabelece o Regime Financeiro das Autarqui

O n.º 1 do art.º 52.º estipula que “a dívida total de o

ntidades previstas no art.º 54.º, não pode ultrapassa

a receita corrente líquida cobrada nos três exercícios

Quadro n.º 15 – Limite da Dívida Total 

ceita corrente 
íquida 2017 

Receita corrente 
líquida 2018 

Total 

(2) (3) (4) = (1) + (2) + (3

19.184.135 19.879.293 57.265.38

Limite da dívida tota

Quadro n.º 16 – Dívida Entidades Participadas 

 
2018 

Participação Dívida 
Dívida 

relevante
Municípi

vimento 
10% Não tem dívida 

-os-Montes 13,00% 809,32 105,2

este, S.A. 49,10% Sem informação 

 Terra Quente 
28% 2.106.294,51 589.762,4

e Municípios Quota 434,8

icipal Terras de 
13,23% Sem informação 

. Terra Quente 
25% Sem informação 

nsular 4,90% 67.587,10 3.311,7

0,76% 333.537,00 2.534,8

10% Sem informação 

e Mirandela 90% Sem informação 

16,92% Sem informação 

1,16% 430.990,23 4.999,4

Total: 601.148,6

* Município efetua cobertura de prejuízos ao 
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tarquias Locais e das Entidades 

 de operações orçamentais do 

assar, em 31 de dezembro de 

ícios anteriores”. 

Média da receita 
corrente líquida 

+ (3) (5) = (4) / (3) 

265.389 19.088.463 

a total 28.632.694,54 

2019 

ívida 
evante 
nicípio 

Dívida 
Dívida 

relevante 
Município 

Sem informação 

105,21 Sem informação 

Sem informação 

.762,46 1.941.484,95 543.615,79 

434,81 Não releva 

Sem informação 

Sem informação 

.311,77 Sem informação 

.534,88 114.741,43 867,13 

Sem informação 

* 

Sem informação 

.999,49 Sem informação 

.148,62  544.482,92 

os ao abrigo do artº 40 da Lei 50/2012 
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Calculo da divida total apresentada segundo o modelo da DGAL:

Limite 
(1) 

Total da dívida 
a terceiros 

Contribuição 
SM/AM/SEL/E

nt.Part

(2) (3)

28.632.695 
17.020.990 658.551

15.419.847 544.483

 

Comparativamente aos últimos dois anos, o

fecho, apresenta os valores identificado

Contas 

22.1 – Fornecedores c/c 

22.8 – Fornecedores faturas em receção e conferência 

23 - Empréstimos 

Estado e Outos Entes Públicos (24.2 + 24.5 + 24.5)

25.2 – Credores Execução do Orçamento

26.1.1 – Fornecedores de imobilizado

26.1.4 – Fornecedores de imobilizado c/Factoring

26.1.2 – Fornecedores de Locação Financeira

26.3 - Sindicatos 

Cauções (21.7 + 22.2 + 26.1.3.1) 

26.8.1.2 – Credores das Administrações Públicas

26.8.4 – Credores transferências das Autarquias Locais

26.8.5 – Outros Credores de operações

26.8.7 – Outros Credores por recibos pagos duplamente

26.8.9 – Outros Credores Diversos 

 

 

 

 

Calculo da divida total apresentada segundo o modelo da DGAL: 

Dívida Total 

Contribuição 
SM/AM/SEL/E

nt.Part 
Dívida Total 

Dívida Total 
Excluindo Não 
Orçamentais, 

capital 
excecionado e 

FAM 

Montante em 
Excesso  

(3) (4) = (2) + (3) (5) (6) = (5)-(1), se (5) > (1) 

01/01/2019 

658.551 17.679.541 16.285.871  

31/12/2019 

544.483 15.964.330 14.477.448  

Variação da Dívida % 

Variação do Excesso da Dívida % 

Margem Disponível por utilizador 

Comparativamente aos últimos dois anos, o valor total da divida a terceiros, calculado com os valores de 

os valores identificados no quadro seguinte: 

Quadro n.º 17 - Dívida do Município  

Saldo a 
31/12/2017 

Saldo a 
31/12/2018

5.239.427,81 € 5.357.663,45 

Fornecedores faturas em receção e conferência  149.093,24 € 189.451,71 

9.955.022,95 € 8.398.982,68 

Estado e Outos Entes Públicos (24.2 + 24.5 + 24.5) 89.213,40 € 88.853,81 

Credores Execução do Orçamento 0,00 € 

Fornecedores de imobilizado 2.197.585,87 € 1.081.112,79 

Fornecedores de imobilizado c/Factoring 278.799,31 € 355.813,79 

Fornecedores de Locação Financeira 139.195,62 € 77.074,13 

567,74 € 

823.331,87 € 1.147.713,16 

Credores das Administrações Públicas 559.795,33 € 104.961,75 

Credores transferências das Autarquias Locais 0,00 € 167.032,83 

Outros Credores de operações não orçamentais 37.379,51 € 35.864,95 

Outros Credores por recibos pagos duplamente 515,80 € 

15.858,67 € 15.368,95 

19.485.787,12 € 17.020.989,85 
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Margem 
Absoluta 

Margem 
Utilizável 

(7) = (1) - (5), se (5) < (1) (8) = (7) * 20% 

12.346.823 2.469.365 

14.155.247 2.831.049 

-11.10% 

 

4.278.533 

 

calculado com os valores de 

Saldo a 
31/12/2018 

Saldo a 
31/12/2019 

5.357.663,45 € 5.938.190,18 € 

189.451,71 € 121.802,36 € 

8.398.982,68 € 7.069.733,67 € 

88.853,81 € 87.883,69 € 

0,00 € 0,00 € 

1.081.112,79 € 518.927,16 € 

355.813,79 € 179.744,64 € 

77.074,13 € 14.325,25 € 

580,05 € 568,90 € 

1.147.713,16 € 1.310.966,83 € 

104.961,75 € 34.987,25 € 

167.032,83 € 91.108,83 € 

35.864,95 € 35.855,30 € 

515,80 € 515,80 € 

15.368,95 € 15.237,61 € 

17.020.989,85 € 15.419.847,47 € 
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Salienta-se que, a 31 de dezembro de 2019, o valor da dívida total encontra

abaixo de 1,5 vezes da média da re

dívida total de 14.477.448€, gerando uma 

De acordo com a alínea b), do nº. 3, do art.º 52º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os municípios podem 

aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20% da margem disponível no iní

exercício, pelo que, no final de 2019, o Município de Mirandela, cumpre, claramente, com o limite legal 

imposto, dispondo ainda de uma margem disp

que, mesmo com as alterações legislat

cumprimento da dívida municipal.

Um dos fatores que permitiu o Município solicitar a suspensão do programa de Saneamento Financeiro, 

deve-se à dívida total (14.477.448

anos (19.088.463€), tendo neste

receitas correntes dos últimos três anos

Em forma de balanço do ano económico de 2019, o Município conseguiu ter um

económico-financeiro, permitindo reduzir a sua dívida total de 16.285.871

uma redução absoluta de 1.808.423

 

5 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos do ponto 2.7.3. - Resultado 

A/99, de 22 de fevereiro: 

“2.7.3.1 - A aplicação do resultado líquido do exercício é aprovada pelo órgão deliberativo mediante 

proposta fundamentada do órgão executivo.

2.7.3.2 - No início de cada exercício, o resultado do exercício anterior é transferido para a conta 59 

“Resultados transitados”. 

2.7.3.3 - Quando houver saldo positivo na conta 59 “Resultados transitados”, o seu montante pode ser 

repartido da seguinte forma: 

a) Reforço do património; 

b) Constituição ou reforço de reservas.

2.7.3.4 - É obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da conta 51 “Património” 

corresponda a 20% do ativo líquido.

2.7.3.5 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, deve constituir

“Reservas legais”, no valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício.”

se que, a 31 de dezembro de 2019, o valor da dívida total encontra-se dentro dos limites leg

da receita corrente líquida cobrada, sendo o seu limite de 28.632.69

€, gerando uma margem absoluta de 14.155.247€ até ao limite do endividamento.

De acordo com a alínea b), do nº. 3, do art.º 52º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os municípios podem 

aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20% da margem disponível no iní

exercício, pelo que, no final de 2019, o Município de Mirandela, cumpre, claramente, com o limite legal 

imposto, dispondo ainda de uma margem disponível por utilizar de 4.278.533€, demonstrando mais uma vez 

que, mesmo com as alterações legislativas sobre esta matéria, mantêm um desempenho notável no 

cumprimento da dívida municipal. 

Um dos fatores que permitiu o Município solicitar a suspensão do programa de Saneamento Financeiro, 

477.448€) encontrar-se abaixo da média das receitas correntes dos últimos três 

€), tendo neste momento uma margem de 4.611.015€ entre a dívida total e a média das 

receitas correntes dos últimos três anos. 

Em forma de balanço do ano económico de 2019, o Município conseguiu ter um

financeiro, permitindo reduzir a sua dívida total de 16.285.871€ para 

8.423€ (-11,10%). 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

Resultado líquido do exercício do POCAL, aprovado pelo Decreto

A aplicação do resultado líquido do exercício é aprovada pelo órgão deliberativo mediante 

proposta fundamentada do órgão executivo. 

cada exercício, o resultado do exercício anterior é transferido para a conta 59 

Quando houver saldo positivo na conta 59 “Resultados transitados”, o seu montante pode ser 

b) Constituição ou reforço de reservas. 

É obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da conta 51 “Património” 

corresponda a 20% do ativo líquido. 

Sem prejuízo do disposto no número anterior, deve constituir-se o reforço anual da conta 571 

“Reservas legais”, no valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício.” 
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se dentro dos limites legais, 

sendo o seu limite de 28.632.695€ e a 

€ até ao limite do endividamento. 

De acordo com a alínea b), do nº. 3, do art.º 52º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os municípios podem 

aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20% da margem disponível no início de cada 

exercício, pelo que, no final de 2019, o Município de Mirandela, cumpre, claramente, com o limite legal 

€, demonstrando mais uma vez 

ivas sobre esta matéria, mantêm um desempenho notável no 

Um dos fatores que permitiu o Município solicitar a suspensão do programa de Saneamento Financeiro, 

das receitas correntes dos últimos três 

€ entre a dívida total e a média das 

Em forma de balanço do ano económico de 2019, o Município conseguiu ter um bom desempenho a nível 

€ para 14.477.448€, significado 

do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-

A aplicação do resultado líquido do exercício é aprovada pelo órgão deliberativo mediante 

cada exercício, o resultado do exercício anterior é transferido para a conta 59 

Quando houver saldo positivo na conta 59 “Resultados transitados”, o seu montante pode ser 

É obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da conta 51 “Património” 

se o reforço anual da conta 571 
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De acordo com as Demonstraçõe

1.581.519,92€, valor que se encon

No cumprimento do ponto 2.7.3 do

o valor do Património já atingiu o

2.7.3.4 do POCAL, o Órgão Execu

• Reserva Legal:   

• Resultados Transitados: 

 

  

trações Financeiras do ano de 2019, o resultado líqu

encontra evidenciado tanto no balanço como na demon

.7.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias L

ngiu o limite mínimo de 20% do Ativo Líquido, confor

 Executivo propõe a seguinte distribuição de resultados

 79.075,00€ (5% do resultado líquido do exe

ados:  1.502.443,92€. 
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do líquido do exercício totaliza 

emonstração de resultados. 

quias Locais e considerando que 

conforme estabelecido no ponto 

ltados:  

 do exercício); 
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6 – PLANO DE SANEAMENTO

 

A Lei n.º 73/2013, de 03 de sete

Municipal possa propor à Assem

Financeiro, se após a aprovação 

cumpre, a 31 de dezembro do ano

RFALEI (1,5 da média da receita c

Nestes termos, a Assembleia Mun

deliberou a suspensão o PSF, que 

da deliberação, acompanhada de 

art.º 52.º, que ocorreu em 23 de o

referido limite. 

De acordo, com os dados constant

o Município continua a cumprir o

endividamento por utilizar de 4.27

Para além de que, as condições 

Financeiro, se encontram supera

equilíbrio económico-financeiro do

Assim, decorridos seis anos de vi

restrições impostas ao nível da

implementadas e os objetivos nela

No global as medidas executada

Mirandela, ao nível da eficiência o

O relatório final que abrange a a

suspensão (1º semestre de 2019) 

continua em análise até á sua liqui

 

 

 

 

 

 

ENTO FINANCEIRO 

de setembro, na sua atual redação prevê no n.º 9, do

 Assembleia Municipal a suspensão da aplicação d

vação dos documentos de prestação de contas, se v

ano a que esta diz respeito, o limite da divida tota

ceita corrente dos últimos três anos).  

ia Municipal na sua sessão ordinária realizada no dia

que produziu efeitos a partir da data da receção, pela

a de uma demonstração do cumprimento do limite d

3 de outubro de 2019, voltando o plano a vigorar em c

nstantes na ficha do município referente ao 4.º trimestr

prir o limite do endividamento, e ainda possui no fina

4.278.532,85€. 

ições obrigatórias e ou facultativas que motivaram 

uperadas, tendo sido feito um esforço de recuperaç

eiro do Município de Mirandela. 

 de vigência do Plano de Saneamento Financeiro (PS

el da despesa, verifica-se que a maior parte das

s nelas previstas, alcançados na sua grande maioria. 

cutadas no PSF melhoraram o desempenho e perfo

ncia organizacional, economia e redução da despesa e 

ge a análise das medidas desde a implementação do

 consta em anexo ao presente documento. Apenas

a liquidação total. 
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 9, do art.º 58.º que a Câmara 

ção do Plano de Saneamento 

, se verificar que o Município 

da total prevista no art.º 52.º da 

no dia 27 de setembro de 2019 

o, pela DGAL, da comunicação 

mite da dívida total previsto no 

em caso de incumprimento do 

imestre de 2019, verifica-se que 

no final do ano uma margem de 

aram a adesão ao Saneamento 

uperação da sustentabilidade e 

iro (PSF), com as consequentes 

te das medidas se encontram 

 performance do Município de 

esa e aumento da receita. 

ção do plano até ao pedido de 

enas a execução do empréstimo 
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6.1 - O Empréstimo 

O empréstimo de saneamento fina

bancárias, a Caixa Geral de Depós

(CCA), no valor de 2.400.000,00

se encontra por liquidar o valor tot

 

 

 

 

 

 

Caixa Geral de Depósitos 5.200

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 2.400

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

to financeiro foi contratualizado para o prazo de 12 a

 Depósitos, no montante de 5.200.000,00 € e a Caixa d

,00 €, perfazendo o total de 7.600.000,00 €. A 31 de

total de 3.850.051,56€, cuja execução se apresenta 

2013 2014 2015 2016

5.200.000,00 € 4.955.998,00 € 4.570.920,80 € 4.120.895,79 € 3.652

2.400.000,00 € 2.287.383,65 € 2.108.813,72 € 1.900.682,14 € 1.684

Empréstimo do PSF
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e 12 anos com duas instituições 

aixa de Crédito Agrícola Mútuo 

 31 de dezembro de 2019, ainda 

senta no gráfico seguinte: 

 

2017 2018 2019

3.652.474,99 € 3.175.790,75 € 2.609.020,25 €

1.684.632,29 € 1.464.771,09 € 1.241.031,31 €
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II – Documento de prestação de contas 

7 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 

 

As notas que a seguir se apresentam, seguem e respeitam a numeração definida no ponto 8.2 do POCAL, no 

art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 54-A/99 e na Resolução n.º 4/2001 do Tribunal de Contas e visam facultar um 

entendimento das demonstrações financeiras apresentadas com os documentos de Prestação de Contas.  

 

8.2.1. – Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais devidamente 

fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derrogadas e dos respetivos 

efeitos no Balanço e Demonstrações de Resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma 

imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da Autarquia Local. 

Os mapas financeiros (balanço e demonstrações de resultados), foram elaborados de acordo com os 

princípios contabilísticos definidos no ponto 3.2 do POCAL. 

De salientar, que relativamente aos bens de domínio público e respetivo valor patrimonial, amortizações 

e valor atual, o património do domínio público não reflete o seu valor total, pois existem bens de 

domínio público que não se encontram ainda inventariados. O imobilizado em curso, quer seja do 

domínio público ou privado, encontra-se subavaliado.  

No entanto o Município está a elaborar trabalho de análise dos saldos existentes de forma a proceder à 

sua regularização tento em vista a entrada em vigor do Snc-Ap. 

8.2.2. - Indicação e comentário das contas do Balanço e da Demonstração de Resultados cujos 

conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 

Até 2017 apenas foram constituídas provisões para os processos judiciais em curso para os quais a 

probabilidade de perder a ação era elevada, ou seja em que existia uma forte probabilidade de uma 

obrigação futura para o Município. Desde 2018, para além das provisões referidas, foram ainda 

constituídas para as situações em que existe um risco médio de condenação e consequente encargo 

futuro, nestas situações a provisão foi registada em 50% do valor do eventual encargo futuro. Também, 

desde 2018 foram constituídas provisões para cobranças duvidosas. 

Tendo como objetivo, não só a correção de situações reportadas a exercícios económicos anteriores, 

bem como a alteração de metodologias de contabilização que melhor se conformem com as 

características qualitativas da informação financeira, efetuaram-se em 2019 os ajustamentos que a 

propósito se mostraram necessários, concretamente correções relativas a exercícios anteriores, 

imobilizado e amortizações acumuladas e provisões do exercício. 

São, no entanto, comparáveis as contas de 2019 com as de 2018. 
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8.2.3. – Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do Balanço e da 

Demonstração de Resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, 

designadamente amortizações e provisões. 

Os critérios valorimétricos usados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de 

resultados foram os seguintes: 

O ativo imobilizado foi valorizado ao custo de aquisição. Em relação a ativos do imobilizado obtidos a 

título gratuito, foi considerado o valor resultante de avaliação ou o valor patrimonial definido nos 

termos legais ou, caso não exista disposição aplicável, o valor resultante da avaliação seguindo critérios 

técnicos de acordo com a natureza dos bens.  

As existências, segundo o ponto 4.2 do POCAL, a “valorização das existências faz- se ao custo de 

aquisição ou de produção...”, são compostas por mercadorias, matérias-primas, matérias subsidiárias e 

materiais de consumo, encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. São movimentadas através do 

sistema de inventário permanente, sendo o método de custeio das saídas de armazém o custo médio 

ponderado.  

As amortizações, o método adotado para o cálculo das amortizações do exercício é o método das quotas 

constantes, de acordo com a aplicação das taxas fixadas no classificador CIBE - Cadastro e Inventário 

dos Bens do Estado, aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril. 

Os investimentos financeiros, encontram-se valorizados de acordo com o respetivo custo de aquisição, 

sendo os lucros ou proveitos a que haja lugar, contabilizados nos períodos a que se referem.  

As provisões são constituídas para fazer face a riscos e encargos de natureza provável. As principais 

situações que geram a necessidade de registo de provisão são os processos judiciais em curso e as 

provisões para cobranças duvidosas. 

As provisões para processos judiciais são registadas com base na estimativa de grau de risco associado 

individualmente a cada processo e da seguinte forma 50 % para os processos em que existe uma 

probabilidade média de condenação; 100% para as situações em que a expectativa de encargo futuro é 

elevada. 

As dívidas de cobrança duvidosa correspondem a valores sobre os quais existe incerteza de cobrança 

efetiva, sendo provisionadas de acordo com o estipulado pelo POCAL. Neste seguimento, o montante de 

provisão para cobertura das dívidas de terceiros referidas foi determinado de acordo com as seguintes 

percentagens: 50% para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses e 100% para dívidas em 

mora há mais de 12 meses.  

8.2.4. – Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das operações registadas em contas 

incluídas no Balanço e na Demonstração de Resultados originariamente expressas em moeda 

estrangeira. 

Não se aplica, em virtude de não se ter efetuado qualquer operação em moeda estrangeira. 
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8.2.5. – Situações em que o resultado do exercício foi afetado: 

- Por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 4 - “Critérios de valorimetria”: 

Não aplicável. 

- Por amortizações do ativo imobilizado superiores às adequadas: 

Não aplicável. 

- Por provisões extraordinárias respeitantes ao ativo: 

Não aplicável. 

8.2.6 - Comentário às contas 431 – “Despesas de instalação”, 432 – “Despesas de investigação e de 

desenvolvimento e 43.3 – “Propriedade Industrial e outros direitos”. 

Não aplicável.  

8.2.7. – Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do Balanço e nas 

respetivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros do Ativo Bruto e das Amortizações e 

Provisões. 

Durante o ano 2019, os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e 

nas respetivas amortizações, assim como as provisões, foram, de acordo com os seguintes quadros: 

 

Mapa de Amortizações a 31/12/2019:  
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Mapa de Ativo Bruto a 31/12/2019: 

 

 

8.2.8. Descrição do Ativo Imobilizado, respetivos valores, amortizações de exercício e acumuladas, 

aumentos, alienações, transferências e abates, de acordo com os mapas seguintes: 

A aplicação informática permite a desagregação das rubricas indicadas neste ponto, que constam do 

inventário do Município aprovado pelos órgãos autárquicos.  

A informação pormenorizada de todos os bens é uma lista extensa e devido ao seu volume são enviadas 

num documento autónomo e encontram-se disponíveis para consulta na Subunidade Orgânica de 

Expediente, Património e Arquivo. 

8.2.9. – Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para 

financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período. 

Não aplicável. 
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8.2.10. – Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do 

imobilizado. 

Não aplicável. 

8.2.11. – Quadro discriminativo das reavaliações. 

Não aplicável. 

8.2.12. – Relativamente às imobilizações corpóreas e em curso deve indicar-se o valor global, para cada 

uma das contas: 

• Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos por contrato de 

concessão, em conformidade com o estabelecido no presente diploma: 

Designação Valor Inicial Valor Atual 

Snack-bar do Parque do Império 40.402,63 € 6.501,12 € 

Quiosque da Av.ª 25 de Abril 17.777,16 € 0,00 € 

Café Restaurante do Parque Dr. José Gama 276.355,69 € 635.879,62 € 

Edifício Bar – Praia Fluvial de Frechas 45.486,67 € 39.797,13 € 
 

• Imobilizações implantadas em propriedade alheia: 

Não aplicável. 

• Imobilizações reversíveis: 

Não aplicável. 

• Discriminação dos custos financeiros nelas capitalizados, respeitantes ao exercício e acumulados: 

Não aplicável. 

8.2.13. - Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respetivos 

valores contabilísticos. 

O Município de Mirandela, possui um contrato de locação financeira, destinado à aquisição de uma 

máquina varredora Ravo 5iseries Cd- Aspiradora Urbana com a matrícula 94-SA-39, cujo o valor de 

aquisição foi no montante 190.650,00€ e valor patrimonial no final de 2019 é o valor de 163.470,36€. 

8.2.14. - Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões 

dessa impossibilidade. 

A relação de bens do imobilizado que não foi possível valorizar, são apenas os bens de domínio público 

não se encontram totalmente valorizados, o que se deve, à complexidade e às dificuldades inerentes à sua 

própria natureza e à afetação de alguns desses bens. 
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8.2.15. - Identificações dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das 

respetivas razões. 

De acordo com as disposições legais constantes no disposto na alínea g), n.º 1, do art.º 36.º da Portaria 

n.º 671/2000, publicada na II Série do Diário da República do dia 17 de abril de 2000, que regulamenta 

Cadastro e Inventário de Bens do Estado (CIBE), os terrenos não estão sujeitos ao regime de 

amortizações, pelo que não são objeto de amortização.  

8.2.16. – Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida bem como dos 

capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com 

menção desse exercício. 

As participações societárias detidas pelo Município de Mirandela, em 31 de dezembro de 2019, são as 

seguintes:  

Entidades Societárias Sede 
Capital Social / 

Património 
Participação 

Resultados do 

Exercício 
Exercício 

Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do 
Tua – Associação ADRVT 

Mirandela 160.218,83 € 10,00% 3.023,15  2018 

Agência de Energia de Trás-os-Montes Chaves 0,00 € 6,66% 6.759,00 € 2018 

Agroindustrial do Nordeste, Lda. 
Cachão - 

Mirandela 
2.080.000,00 € 49,10% 101.936,50 € 2018 

Águas do Norte S.A. Vila Real 111.061.732,00 € 0,557% 5.208.556,62 € 2019 

Associação de Municípios da Terra Quente 
Transmontana  

Mirandela 3.452.715,55 € 28,00% -358.332,72 € 2018 

Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-
Montes (CIM-TT) 

Bragança 83.761,29 € 0,00% 145.874,91 € 2018 

Desteque – Associação para o Desenvolvimento da 
Terra Quente 

Mirandela 0,00 € 25,00% 2.668,30 € 2018 

Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular Porto 1.209.248,22 € 4,90% 162.946,58 € 2018 

Fundação Museu do Douro Régua 1.087.034,20 € 0,76% 28.503,31 € 2019 

Hospital Terra Quente S.A. Mirandela 3.000.000,00 € 10,00% 254.662,28 € 2018 

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A. Mirandela 125.000,00 € 90,00% -111,78 € 2019 

Resíduos do Nordeste S.A. Mirandela 50.000,00 € 16,92% 386.683,68 € 2018 

Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER 
Viana do 
Castelo 

2.284.950,37 € 1,16% 2.020.489,91 € 2018 

 

8.2.17. - Relativamente aos elementos incluídos nas contas “Títulos Negociáveis” e “Outras Aplicações 

de Tesouraria”, indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades e valores de balanço. 

Não aplicável. 

8.2.18. - Discriminação da conta “Outras Aplicações Financeiras” com indicação, quando aplicável, da 

natureza, entidades, quantidades e valores de Balanço. 

Não aplicável. 
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8.2.19. - Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os 

custos de elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos 

adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado. 

Não aplicável, uma vez que não existem diferenças materialmente relevantes, entre os custos de 

elementos do ativo circulante adquiridos no exercício, calculados de acordo com os critérios 

valorimétricos adotados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado. 

8.2.20. - Fundamentação das circunstâncias especiais que justificam a atribuição a elementos do ativo 

circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado. 

Não aplicável. 

8.2.21. - Indicação E justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo 

circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas 

estáveis provenientes de flutuações de valor. 

Não aplicável. 

8.2.22. – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas 

de terceiros constantes do Balanço. 

As dívidas brutas de cobrança duvidosa constantes da conta 21.8 - Clientes, contribuintes e utentes de 

cobrança duvidosa do Balanço, totalizam o montante de 538.023,57€. 

8.2.23. – Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da Autarquia Local. 

Não aplicável, inexistência de dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local. 

8.2.24. – Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com 

indicação dos direitos que conferem. 

Não aplicável, não existe obrigações ou outros títulos emitidos pela entidade. 

8.2.25. – Discriminação das dívidas incluídas na conta “Estado e Outros Entes Públicos” em situação 

de mora. 

Não aplicável, a 31 de dezembro de 2019 não existem dívidas em situação de mora perante o Estado ou 

quaisquer outros entes públicos. 

8.2.26. – Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos 

para cobrança de acordo com o mapa das Contas de Ordem. 

As contas de ordem traduzem os movimentos ocorridos em rubricas extra orçamentais e extra 

patrimoniais, ou seja, que não tenham implicações quer ao nível do orçamento quer do património. 

São constituídas por garantias efetuadas por fornecedores, fornecedores de imobilizado e credores 

diversos em bancos ou seguradoras, bem como pelos recibos em cobrança, conforme mapa que se segue: 
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As retenções efetuadas no momento do pagamento por reforço de garantia ou outros, são lançadas como 

Operações de Tesouraria na conta 26.1.3. - Fornecedores de imobilizado c/ caução. 

 

8.2.27. – Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no 

exercício, de acordo com o mapa das Provisões. 

Os movimentos ocorridos no exercício de 2019, com o desdobramento da conta 29.1 – Provisões para 

Cobranças Duvidosas e 29.2 – Provisões para Riscos e Encargos, estão representados no quadro 

seguinte: 
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Código das 

contas 
Descrição Saldo inicial Aumento Redução Saldo final 

291 Provisões para cobranças duvidosas     

29.1.1 6 a 12 meses – 50% 14.097,29  5.386,10 8.711,19 

29.1.2 Mais de 12 meses – 100% 465.761,75 35.391,48  501.153,23 

292 Para riscos e encargos     

29.2.1 Processos judiciais em curso 2.699.861,59 1.301.455,63 782 844,07 3.218.473,15 
 

O saldo final das provisões no exercício de 2019 ascendeu a 3.728.337,57 €, tendo ocorrido um 

aumento de cerca de 17% relativamente ao ano de 2018.  

Na conta provisões para cobrança duvidosa, as dívidas de 6 a 12 meses, registaram uma ligeira 

diminuição, já as dívidas com mais de 12 meses aumentaram, consequência da dificuldade de cobrança 

dos recibos de água.  

As provisões para riscos e encargos durante o ano 2019, sofreram um aumento no montante de 

1.301.455,63€, face à comunicação dos mandatários judiciais sobre novos processos judiciais e do 

andamento de processos que ainda estão a decorrer e uma redução de 782 844,07€ que se refere, 

inclusive a processos judiciais que foram resolvidos totalizando 3.218.473,15€ 

8.2.28. - Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da 

classe 5 – “Fundo Patrimonial”, constantes do balanço. 

As notas que se seguem têm como objetivo justificar com mais detalhe os movimentos ocorridos nas 

contas da classe 5 - “Fundo Patrimonial”: 

Na conta 57.1 – Reservas Legais, verifica-se um aumento de 112.084,65€, que se refere unicamente à 

aplicação do resultado líquido do ano 2018, conforme deliberações do órgão executivo e deliberativo. 

Na conta 57.6 – Doações, durante o exercício económico de 2019 não foram contabilizados quaisquer 

valores que respeitem a doações. 

Na conta 59 - Resultados Transitados, de acordo com o POCAL destina-se à transferência de parte do 

resultado líquido do exercício anterior, no ano 2019 foi movimentada a crédito pelo montante de 

2.129.608,39€ conforme deliberações do órgão executivo (ata n.º 9/2019 de 11 de abril, no ponto 3) e 

deliberativo (ata n.º 3/2019 de 26 de abril). E foi movimentada a débito por regularizações de 

amortizações e de correções de saldos. 

 

 

 

 

 

 



 

43 
PG.02_PROC.07_IMP.05 

8.2.29. - Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas está exposto no seguinte mapa: 

Movimentos 
Matérias-Primas, Subsidiárias e 

de Consumo 

Existências iniciais 199.949,91 

Compras (+) 576.469,05 

Regularização de existências (+) 0,00 

Existências finais (-) 179.154,61 

Custos do exercício 597.264,35 
 

8.2.30. – Demonstração da Variação da Produção. 

Não aplicável.  

8.2.31. – Demonstração de Resultados Financeiros. 

Os Resultados Financeiros apresentam um valor negativo de 110.680,26€, como se pode verificar no 

seguinte mapa:  

 

Apesar de continuarem negativos, o que é facilmente entendível uma vez que, por um lado, o Município 

tem encargos associados aos empréstimos e por outro lado as taxas de juro dos depósitos são neste 

momento historicamente baixas, o facto é que os resultados financeiros apresentaram em 2019 uma 

evolução francamente positiva, passando de (-) 277.971,96€ em 2018, para (-) 110.680,26€ em 2019.  

O montante de juros suportados resulta maioritariamente dos empréstimos contratados pelo Município 

de Mirandela, a sua diminuição deve-se essencialmente ao términus de um empréstimo e à contínua 

descida das taxas de juros. 

No que se refere aos juros obtidos, estes resultam do depósito a prazo de que Município de Mirandela é 

titular.  

Assistiu-se a uma ligeira diminuição de outros custos e perdas financeiros e dos outros proveitos e 

ganhos financeiros. 
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8.2.32 - Demonstração de Resultados Extraordinários. 

Os Resultados Extraordinários apresentam um valor positivo de 463.351,35€, como se pode verificar no 

seguinte mapa: 

8.2.32 - Demonstração de Resultados Extraordinários. 

 

No exercício em análise, o Município de Mirandela obteve um resultado extraordinário positivo de 

463.351,35€, com uma variação positiva relativamente a 2018.  

As transferências de capital resultam dos valores concedidos às freguesias e a diversas instituições que 

totalizaram o valor de 174.196,89€, refletindo a política adotada de cooperação entre as diversas 

entidades do concelho e o Município de Mirandela. 

Verificou-se também um ligeiro aumento comparativamente ao ano anterior na rubrica de correções 

relativa a exercícios anteriores, no ano de 2019. 

No lado dos proveitos, verificou-se um aumento na rubrica reduções de amortizações e de provisões, 

explica-se pelas anulações de provisão referentes a processos judiciais em curso que já se encontram 

findos, designadamente o Processo 314/12 BEMDL – Manuel António Inácio e o Processo 355/17.8 

BEMDL - Construela.  

Para o resultado dos Resultados Extraordinários continua a contribuir, significativamente a 

contabilização dos subsídios para Investimentos referentes ás obras financiadas, de acordo com as 

regularizações de fim do exercício, em que os montantes são creditados à medida que forem 

contabilizadas as amortizações dos elementos do Imobilizado. 

8.2.33. – Outras informações consideradas relevantes 

Em relação a eventos subsequentes, tenhamos presente que em Março de 2020 foi declarado pela 

Organização Mundial de Saúde uma Pandemia à escala global denominada por COVID-19. O Mundo 

como o conhecíamos mudou radicalmente, sofrendo em termos de vidas humanas e de 

constrangimentos nunca vistos na atividade económica. A generalidade das fronteiras foram 

restabelecidas, com a exceção para a circulação de trabalhadores transfronteiriços e mercadorias. 

Embora existisse a possibilidade de circulação de mercadorias, houve um impacto significativo na 
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circulação de bens, o que irremediavelmente irá afetar o comércio em medida e extensão que neste 

momento ainda não são quantificáveis. 

Salientamos que tais factos poderão ter, provavelmente, um efeito negativo sobre a atividade e a 

rentabilidade do Município de Mirandela, durante o exercício económico de 2020, não sendo, neste 

momento, possível fazer a quantificação dos seus efeitos nas demonstrações financeiras daquele 

exercício que está dependente, entre outros, da dimensão temporal e profundidade desta pandemia, 

assim como da obtenção dos meios financeiros necessários para ultrapassar a fase mais critica da 

situação. 
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CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE 

1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

1.1 ENDEREÇO POSTAL 

 
Morada Praça do Município          5370-288 Mirandela 

 
Telefone - Telex/Telefax 278 200200 

 
N.º Identificação Fiscal 506 881 784 

 

1.2 NÚMERO DE ELEITORES 

 
Município de Mirandela 

Até 10.000  

 
Mais de 10.000 e menos de 40.000  

 
Igual ou superior a 40.000  

 
FONTE: 

 

2 LEGISLAÇÃO 8.1.2 

 
Data de Constituição Publicada do Diário da República de 

 
_______________________________ _______________________________ 

 

3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 8.1.3 
 

3.1 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 

 
A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados? Sim  Não  

 
 

 

 
______________________________________________________________ 

 

3.2 EMPRESAS MUNICIPALIZADAS 

 
A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados? Sim  Não  

 
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respetivos grupos: 

 
AIN - AGRO-INDUSTRIAL DO NORDESTE, EIM - SA 

 
MLM - METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA, EM - SA 

 

3.3 ÓRGÃOS 

 
Tem órgãos de natureza consultiva? Sim  Não  

 
Tem órgãos de fiscalização? Sim  Não  

 

3.4 ORGANOGRAMA 

 
Deverá anexar o organograma e o diploma que o aprovou 

 

4 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 8.1.4 

 
Prossecução de múltiplas atividades de interesse público para benefício da população 

 

5 RECURSOS HUMANOS 8.1.5 
 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 
Presidente Pelouro 

 
Júlia M.Lima de Almeida e Sequeira 

Rodrigues 

Gabinete de Apoio às Freguesias, Agricultura, Floresta, Caça e Pesca, 
Diplomacia Económica e Emprego, Proteção Civil, Serviço de 
Veterinária, Gabinete Jurídico, Qualidade, Obras Públicas e 
Transportes e Mobilidade. 

 
Vereadores Pelouro 

 
Orlando Ferreira Pires 

Educação, Formação e Qualificação, Tempos Livres, Desporto e 
Juventude, Informática e Telecomunicações, Ação Social, 
Ordenamento do Território e Urbanismo 

 
Vera Cristina Quintela Pires Preto Saúde, Turismo, Cultura, Património Histórico, Gabinete de 
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Comunicação e Eventos 

 
José Miguel Romão Cunha 

Administração Financeira, Gestão Administrativa, Recursos 
Humanos, Ambiente e Água e Saneamento. 

 

5.2 NÚMERO DE VEREADORES 

 
Em regime de permanência (01-01-2019 a 31-12-2019) 4 

 
A meio tempo 0 

 
Restantes vereadores (01-01-2019 a 31-12-2019) 3 

 

6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA 8.1.6 

 1 - Descrição das caraterísticas do sistema informativo 
Medidata UNIX DISAM 

 
   

 
2 - Demonstrações financeiras intervalares 

 
Documentadas Sim  Não  

 
Periocidade Trimestral  Semestral  

 
3 - Descentralização contabilística Sim  Não  

 
Em caso afirmativo descreva ___________________________________________________________ 

 
Outras informações: 

 

7 OUTRA INFORMAÇÃO 8.1.7 

7.1 REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

  
Datas 

  
Aprovação Alteração 

  
Órgão Órgão 

  
Executivo Deliberativo Executivo Deliberativo 

 
Inventário 11-04-2019 26-04-2019   

 
Normas de controlo interno 11-01-2016  12-06-2017  

 

7.2 ACÇÕES INSPETIVAS 

 
Entidade ANOS DE INCIDÊNCIA 

  
N N-1 N-2 N-3 

 
Inspeção Geral das Finanças     

 
Inspeção Geral da Administração do Território    X 

 

7.3 DOCUMENTOS DE GESTÃO 

  
Data de 

aprovação 
Data de 

aprovação 
Observações 

 
Grandes Opções do Plano 05-12-2019 20-12-2019  

 
Orçamento 05-12-2019 20-12-2019  

 
 
 

7.4 FUNDOS MUNICIPAIS 

  
Montante 

 
Fundo de Equilíbrio Financeiro 9.639.469,00 € 

 
Fundo Social Municipal 510.594,00 € 

 
Participação no IRS 571.447,00 € 

 

8 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 
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Síntese das Reconciliações Bancárias Ano 2019 

 

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 

 

ENTIDADE BANCÁRIA N.º de Conta Saldo a 31-12-2019 Saldo Contabilístico Obs. 

Caixa Geral de Depósitos 00001339030 282.063,47 € 163.027,42 € a) 

Caixa Geral de Depósitos 00002420130 82.560,51 € 82.556,32 € a) 

Caixa Geral de Depósitos 00039175130 655.098,24 € 655.098,24 €   

Millennium – BCP 00800049921 407,20 € 407,20 €   

Montepio Geral 99100019341 240,17 € 284,15 € a) 

Montepio Geral 99100033433 442,11 € 441,13 € a) 

Montepio Geral 99100036840 6.226,76 € 4.671,34 € a) 

Montepio Geral 99100037301 20.281,64 € 20.285,64 € a) 

Montepio Geral 99100037632 247,16 € 247,16 €   

Montepio Geral 15004217-7 500.000,00 € 500.000,00 €   

Santander Totta 000318562546020 50.893,01 € 58.351,75 € a) 

Santander Totta 51365062020 200.000,00 € 200.000,00 €   

Novo Banco 00029860009 1.378,21 € 1.378,21 €   

Banco Português de Investimentos  15438640101 1.139,41 € 2.091,80 € a) 

Caixa de Crédito Agrícola 40248095361 855,78 € 1.129,38 € a) 

 
TOTAL 1.801.833,67 € 1.689.969,74 € 

 
a) Reconciliação efetuada e justificada a divergência 

 

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira 

Assinatura: 

O Membro do Executivo responsável pela área Financeira 

Assinatura: 
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Mapa de Fundo de Maneio Ano 2019 

 

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 

 

Titular do Fundo de Maneio Gab. Presidente 

 

Dotação Orçamental 11.400,00 € 

 

Valor do Fundo 950,00 € 

 

Data da Constituição 2019 

 

Ordem de Pagamento 

N.º Data Valor 

1523 24 de abril de 2019 7,10 € 

1598 10 de maio de 2019  62,00 € 

1599 10 de maio de 2019  85,15 € 

1905 14 de junho de 2019  211,40 € 

1906 14 de junho de 2019  55,16 € 

2552 07 de agosto de 2019  38,15 € 

3284 26 de setembro de 2019 75,60 € 

3285 26 de setembro de 2019  183,48 € 

4039 06 de dezembro de 2019  194,99 € 

4040 06 de dezembro de 2019  209,00 € 

4042 06 de dezembro de 2019  157,00 € 

4369 27 de dezembro de 2019  60,39 € 

Total 1.339,42 € 

 

 

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira 

Assinatura: 

O Membro do Executivo responsável pela área Financeira 

Assinatura: 
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Mapa de Fundo de Maneio Ano 2019 

 

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 

 

Titular do Fundo de Maneio DAG 

 

Dotação Orçamental 6.000,00 € 

 

Valor do Fundo 500,00 € 

 

Data da Constituição 2019 

 

Ordem de Pagamento 

N.º Data Valor 

591 11 de fevereiro de 2019 15,00 € 

841 19 de março de 2019  61,88 € 

1592 09 de maio de 2019 20,00 € 

1881 12 de junho de 2019  47,00 € 

2468 24 de julho de 2019 54,17 € 

3197 23 de setembro de 2019  60,90 € 

3381 15 de outubro de 2019 121,65 € 

3820 14 de novembro de 2019  87,98 € 

4043 06 de dezembro de 2019 

Total 478,57 € 

 

 

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira 

Assinatura: 

O Membro do Executivo responsável pela área Financeira 

Assinatura: 
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Mapa de Fundo de Maneio Ano 2019 

 

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 

 

Titular do Fundo de Maneio DASO 

 

Dotação Orçamental 6.000,00 € 

 

Valor do Fundo 500,00 € 

 

Data da Constituição 2019 

 

Ordem de Pagamento 

N.º Data Valor 

590 11 de fevereiro de 2019 114,62 € 

764 06 de março de 2019  240,60 € 

1162 10 de abril de 2019  221,83 € 

1593 09 de maio de 2019 188,33 € 

1890 13 de junho de 2019  160,25 € 

2273 15 de julho de 2019 227,26 € 

2603 13 de agosto de 2019 350,14 € 

3199 23 de setembro de 2019  248,35 € 

3315 03 de outubro de 2019 232,11 € 

3811 14 de novembro de 2019  199,16 € 

4045 06 de dezembro de 2019  124,88 € 

Total  2.307,53 € 

 

 

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira 

Assinatura: 

O Membro do Executivo responsável pela área Financeira 

Assinatura: 
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Mapa de Fundo de Maneio Ano 2019 

 

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 

 

Titular do Fundo de Maneio DEASDJ 

 

Dotação Orçamental 6.000,00 € 

 

Valor do Fundo 500,00 € 

 

Data da Constituição 2019 

 

Ordem de Pagamento 

N.º Data Valor 

583 08 de fevereiro de 2019  94,56 € 

802 13 de março de 2019  94,85 € 

1163 10 de abril de 2019  111,03 € 

1591 09 de maio de 2019  242,44 € 

1875 07 de junho de 2019  189,15 € 

2275 15 de julho de 2019  55,37 € 

2559 08 de agosto de 2019 63,87 € 

3198 23 de setembro de 2019  25,50 € 

3345 09 de outubro de 2019  287,16 € 

3810 14 de novembro de 2019  130,90 € 

Total  1.294,83 € 

 

 

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira 

Assinatura: 

O Membro do Executivo responsável pela área Financeira 

Assinatura: 
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Mapa de Fundo de Maneio Ano 2019 

 

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 

 

Titular do Fundo de Maneio DDCTS 

 

Dotação Orçamental 6.000,00 € 

 

Valor do Fundo 500,00 € 

 

Data da Constituição 2019 

 

Ordem de Pagamento 

N.º Data Valor 

681 19 de fevereiro de 2019  5,50 € 

1083 29 de março de 2019  4,43 € 

1650 16 de maio de 2019 83,69 € 

1752 20 de maio de 2019  56,38 € 

2276 15 de julho de 2019  159,75 € 

2277 15 de julho de 2019  117,09 € 

3306 01 de outubro de 2019  10,58 € 

3307 01 de outubro de 2019 12,77 € 

3383 15 de outubro de 2019  182,53 € 

3853 15 de novembro de 2019  95,54 € 

Total  728,26 € 

 

 

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira 

Assinatura: 

O Membro do Executivo responsável pela área Financeira 

Assinatura: 
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Mapa de Fundo de Maneio Ano 2019 

 

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 

 

Titular do Fundo de Maneio CPCJ 

 

Dotação Orçamental 1.228,20 € 

 

Valor do Fundo 102,35 € 

 

Data da Constituição 2019 

 

Ordem de Pagamento 

N.º Data Valor 

803 13 de março de 2019 73,90 € 

1164 10 de abril de 2019  71,00 € 

1594 09 de maio de 2019  52,08 € 

3814 14 de novembro de 2019  30,98 € 

Total 227,96 € 

 

 

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira 

Assinatura: 

O Membro do Executivo responsável pela área Financeira 

Assinatura: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

132 
PG.02_PROC.07_IMP.05 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

133 
PG.02_PROC.07_IMP.05 

 

 



 

134 
PG.02_PROC.07_IMP.05 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 
PG.02_PROC.07_IMP.05 

 

 
 



 

136 
PG.02_PROC.07_IMP.05 

 

 
 

 

 

 

 



 

137 
PG.02_PROC.07_IMP.05 

 

 

Mirandela, 21 de maio de 2020. 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

 

_____________________________ 

Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues 

 

 

O Vereador em Regime de Tempo Inteiro; 

 

_____________________________ 

Orlando Ferreira Pires 

 

 

A Vereadora em Regime de Tempo Inteiro; 

 

_____________________________ 

Vera Cristina Quintela Pires Preto 

 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal; 

 

_____________________________ 

José Miguel Romão Cunha 

 

 

A Vereadora em Regime de Não Permanência; 

 

_____________________________ 

Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo 

 

 

O Vereador em Regime de Não Permanência; 

 

_____________________________ 

Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

 

 

O Vereador em Regime de Não Permanência; 

 

_____________________________ 

Sílvio António dos Santos 
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1. INTRODUÇÃO 

O Plano de Saneamento Financeiro (PSF) do Município de Mirandela, obteve Visto do Tribunal de 

Contas em 11 de março de 2013, do qual resultou a contratação de dois empréstimos de médio 

longo prazo no montante total de 7.600.000€, bem como o respetivo Plano integrador das medidas 

que objetivam a recuperação financeira do Município. 

 

Com a entrada em vigor, em 1 de janeiro de 2014, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 

aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, foram 

revogadas a Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro (LFL) e o Decreto-Lei n.º 38/2008, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho, e introduzidas alterações nas regras que se aplicam aos 

Municípios em situação de saneamento financeiro e de recuperação financeira. 

No entanto, o artigo 86.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, determina que “para os contratos de 

saneamento e reequilíbrio existentes à data de entrada em vigor da presente lei, bem como, para os 

planos de ajustamento previstos na Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, aplicam-se as disposições 

constantes da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro e do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho”. 

 

O presente relatório visa a análise do Plano de Saneamento Financeiro desde a sua implementação 

até ao final do primeiro semestre de 2019, analisando a evolução ou grau de execução, tendo por 

objetivo avaliar as condições para a suspensão do Plano de Saneamento Financeiro, previsto no 

termo do n.º 9, do artigo 58º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais (RFALEI). 
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2. O Empréstimo 

O empréstimo de saneamento financeiro foi contratualizado para o prazo de 12 anos com duas 

instituições bancárias, a Caixa Geral de Depósitos, no montante de 5.200.000 € e a Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo (CCA), no valor de 2.400.000 €, perfazendo o total de 7.600.000 €.  

Decorridos seis anos após a adesão ao PSF, foi amortizado o valor de 3.338.824,23 €, em resultado 

do cumprimento do pagamento dos empréstimos. 

 

A seguir apresenta-se, a execução de cada um dos empréstimos até 30 de junho de 2019: 

 

EMPRÉSTIMO - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 

DATA JUROS AMORTIZAÇÃO VALOR EM DÍVIDA 

13-03-2013   5.200.000,00 € 

31/12/2013 211.852,16 € 0,00 € 5.200.000,00 € 

31/12/2014 350.868,41 € 244.002,00 € 4.955.998,00 € 

31/12/2015 229.990,00 € 385.077,20 € 4.570.920,80 € 

31/12/2016 98.067,91 € 450.025,01 € 4.120.895,79 € 

31/12/2017 68.370,40 € 468.420,80 € 3.652.474,99 € 

31/12/2018 60.115,96 € 476.683,94 € 3.175.790,75 € 

30/06/2019 26.909,23 € 241.486,37 € 2.934.304,38 € 

 

EMPRÉSTIMO - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO 

DATA JUROS AMORTIZAÇÃO VALOR EM DÍVIDA 

13-03-2013   2.400.000,00 € 

31/12/2013 125.688,00 € 0,00 € 2.400.000,00 € 

31/12/2014 161.911,55 € 112.616,35 € 2.287.383,65 € 

31/12/2015 128.438,12 € 205.089,19 € 2.108.813,72 € 

31/12/2016 44.021,98 € 208.131,58 € 1.900.682,14 € 

31/12/2017 31.534,51 € 216.049,85 € 1.684.632,29 € 

31/12/2018 27.723,16 € 219.861,120€ 1.464.771,09 € 

30/06/2019 12.411,36 € 111.380,82 € 1.353.390,27 € 



 
 

 

 
PG.02_PROC.07_IMP.04 

Praça do Município – 5370 - 288 Mirandela  NIF – 506 881 784  Telefone - 278 200 200 
Página 5 de 22 

e-mail – geral@cm-mirandela.pt www.cm-mirandela.pt  Fax - 278 265 753 

 

 

3. Medidas do Plano de Saneamento Financeiro 

A Câmara Municipal de Mirandela com o objetivo de recuperar a sustentabilidade e o equilíbrio 

financeiro aderiu no ano de 2012 a um Plano de Sustentabilidade Financeira que teve na sua base 

um conjunto de medidas, no âmbito de uma intervenção financeira que permitisse, pela via do 

reajustamento, o equilíbrio financeiro do Município de Mirandela. 

O quadro das medidas que têm vindo a ser implementadas consubstancia-se em três eixos de 

intervenção: eficiência organizacional (medidas 1 a 7), economia e redução da despesa (medidas 

8 a 15) e aumento da receita (medidas 16 a 23). A medida 24 é inerente ao empréstimo de 

saneamento financeiro. 
 

 

3.1. Eficiência Organizacional  

As medidas de eficiência e eficácia organizacional previstas no Plano de Saneamento Financeiro 

encontram-se na sua maioria implementadas, ainda que continuem a ser aperfeiçoadas, com vista à 

melhoria da eficiência e eficácia organizacional do município. 

 

MEDIDA N.º 1 
DESCRIÇÃO 

Reorganização dos serviços municipais, com especial enfoque na 
eficiência e eficácia organizacional operando uma efetiva 
segregação de competências instrumentais e operativas. 

Objetivo Redução de duas Unidades Orgânicas dotadas durante o primeiro 
semestre de 2012. 

 

A estrutura orgânica do município tem sofrido alterações ao longo do período, de execução do PSF, 

no entanto a mais significativa e que permitiu a superação do objetivo da medida, entrou em vigor 

no dia 01 de março de 2018 composta por seis unidades orgânicas flexíveis de 2.º grau (Chefes de 

Divisão). A estrutura aprovada determinou consequentemente a extinção do departamento de 

Coordenação Geral, e das dez unidades orgânicas flexíveis de direção intermédia de 3.º grau que 

foram providas em outubro de 2016.  

A Câmara Municipal de Mirandela tem provido nos lugares, apenas seis dirigentes (Chefes de 

Divisão), em oposição à anterior estrutura que comportava na totalidade quinze dirigentes (um 

Diretor de Departamento, quatro Chefes de Divisão e dez Dirigentes Intermédios de 3º grau). 
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MEDIDA N.º 2 
DESCRIÇÃO Reorganização do grupo municipal (por extinção ou cisão de 

entidades), reapreciação das participações financeiras. 

Objetivo Redução dos passivos com as empresas participadas. 
 

 

Tem vindo a ser adotado pelo município, uma reorganização do grupo municipal, com vista à 

redução de passivos. Seguindo esta ótica, em 31 de dezembro de 2011 verificou-se a fusão dos 

Serviços Municipalizados de Água de Mirandela, e em abril de 2012, a extinta da parceria público-

privada Mirandela XXI. 

Atualmente está em curso a realização do procedimento concursal para a alienação da participação 

no capital social do Hospital Terra Quente, S.A., já aprovada em 12 de outubro de 2018 na 

Assembleia Municipal. 

Perspetiva-se ainda a extinção da participação do Município no Metropolitano Ligeiro de 

Mirandela, S.A., com o arranque do Sistema de Mobilidade do Tua a cargo da Agência de 

Desenvolvimento Regional do Vale de Tua e da Infraestruturas de Portugal, SA. (I.P.) e a 

internalização por fusão do Matadouro Industrial do Cachão (MIC), na AIN - Agro-Industrial do 

Nordeste. 

 

MEDIDA N.º 3 

DESCRIÇÃO 
Implementação, no biénio 2012/2013, das Funções Planeamento, 
Aprovisionamento (concentração da Função Compras numa 
unidade instrumental), auditoria interna e controlo de gestão. 

Objetivos 

Criação de uma unidade instrumental para empreitadas de obras 
públicas e aquisição de serviços. Planeamento das intervenções por 
administração direta. Implementação da função de auditoria e 
controlo de gestão 

 

A atual estrutura orgânica contempla a Subunidade Orgânica de Contratação Pública que centraliza 

todos os procedimentos de aquisição de bens e serviços bem como, a organização e 

acompanhamento de todos os processos de empreitadas de obras públicas. 

No ano de 2013 foi criado o serviço de Sistema de Gestão da Qualidade que desde então faz o 

acompanhamento de todos os serviços, assim como auditorias internas, garantindo a eficiência dos 

procedimentos internos como forma a aumentar a satisfação de todos os munícipes. 

Encontra-se em funcionamento a aplicação informática de Gestão de Atividades que permite o 

registo de todos os meios humanos e materiais afetos a cada intervenção realizada pelos serviços 

municipais. 
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MEDIDA N.º 4 
DESCRIÇÃO 

Reforçar, no biénio 2012/2013, a simplificação de políticas e 
procedimentos, quer pela eliminação de redundâncias quer pela 
reavaliação dos mesmos, combatendo atuações burocráticas e 
circuitos de decisão complexos, reduzindo os custos de contexto 
internos e encurtando os prazos de resposta aos munícipes. 

Objetivos Informatização de circuitos por processos. Processo de certificação 
da qualidade. Prestação de serviços numa ótica multicanal. 

 

Os processos internos são tratados informaticamente através do sistema sigmaflow, o que permite o 

controlo just in time de qualquer processo. 

A certificação da qualidade abrange todos os serviços da Autarquia e as sucessivas auditorias 

externas, têm mantido a certificação contribuindo sempre para uma melhoria constante. 

Quanto à prestação de serviços numa ótica multicanal, o Município dispõe de plataformas 

informáticas nas suas vertentes de aplicação para dispositivos móveis e web-browser para prestação 

de serviços on line, permitindo também aos munícipes reportar ocorrências. 

A descentralização do atendimento aos munícipes tem sido também uma prioridade, através da 

criação de Mini-GAM’s em diferentes pontos do concelho, encontrando-se em pleno 

funcionamento, na vila de Torre de Dona Chama e Avidagos. Como intuito de chegar a todas as 

aldeias do concelho, entrou em funcionamento em 01 de Agosto de 2019 o balcão móvel. Trata-se 

de uma viatura elétrica devidamente equipada com material informático e acesso à internet, que tem 

como objetivo proporcionar aos munícipes um atendimento de serviços públicos com maior 

proximidade, disponibilizando cerca de 240 serviços de 18 entidades da administração central 

prestados por técnicos especializados do município. 

 

MEDIDA N.º 5 

DESCRIÇÃO Implementação do sistema de Contabilidade Analítica. 

Objetivo Planeamento e controlo da atividade autárquica e redução de custos. 

 

O processo de implementação da contabilidade de custos foi iniciado no ano de 2014 e constituiu 

um processo complexo, porque abrange todos os serviços e atividades municipais, e na presente 

data ainda carece de melhorias. 
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MEDIDA N.º 6 
DESCRIÇÃO 

Implementação de um Orçamento de base zero, caso se 
encontrem reunidas as condições mínimas necessárias à sua 
implementação. 

Objetivo Elaboração do Orçamento Municipal para 2013 obedecendo ao 
processo de orçamentação de base zero. 

 

Esta medida não foi ainda implementada por não se encontrarem reunidas as condições necessárias, 

nem se prestativa a curto prazo a sua implementação. 

 

MEDIDA N.º 7 
DESCRIÇÃO 

Implementar a regra orçamental de que as receitas de capital, 
inerentes à alienação de bens de investimento, só́ deverão ocorrer 
para o financiamento de despesas de investimento quando exista 
uma forte presunção da sua concretização. 

Objetivo Aproximar o grau de execução do orçamento da receita e da despesa, 
condicionando a execução da despesa ao orçamento da receita. 

 

Na altura da preparação do Plano de Saneamento Financeiro, o primordial objetivo desta medida era 

não permitir o aumento da dívida do Município, uma vez que a rubrica de alienação de bens de 

investimento era dotada com montantes elevados que muitas vezes, por vicissitudes várias, não 

eram executados. No entanto, a previsão destas receitas tem como contrapartida o proporcional 

aumento das despesas permitindo o aumento na assunção de compromissos. 

Pela análise do gráfico seguinte, verifica-se que a taxa de execução orçamental tem sofrido algumas 

oscilações. Tendo alcançado a melhor performance nos anos 2013, 2016 e 2018 em que as taxas de 

execução da receita e da despesa rondaram os 75% e os 79%. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.º Semestre   

2019

Receita 59% 79% 62% 71% 78% 59% 76% 30%

Despesa 58% 78% 62% 72% 77% 57% 75% 28%
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3.2. Economia e Redução da Despesa  

 

MEDIDA N.º 8 
DESCRIÇÃO 

Redução e racionalização de despesas de funcionamento, com 
definição de limites para as despesas em outsourcing, com 
estudos, pareceres, projetos e consultoria. 

Objetivo Promover e rentabilizar os recursos internos disponíveis, reduzindo a 
dependência de entidades terceiras.  

 

Desde que o Plano de Saneamento Financeiro está em vigor o valor pago da rubrica “Estudos, 

Pareceres, projetos e Consultadoria”, registou sempre valores inferiores aos limites anuais 

previstos. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.º Sem.   

2019

Limite 54.000 51.300 48.735 48.735 48.735 48.735 48.735 48.735

Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria 3.075 39.655 15.450 13.512 4.938 3.592 39.378 5.535

Evolução das Despesas com Estudos Pareceres, Projetos e Consultoria

 
 

MEDIDA N.º 9 

DESCRIÇÃO 
Redução e racionalização de despesas de funcionamento, através 
da agregação de necessidades operada pelo agrupamento de 
entidades adjudicantes. 

Objetivo 
Identificar os bens e serviços passíveis de agregação e propor à 
AMTQT e à CIM-TTM a concretização dos procedimentos 
concursais.  

 

Ao logo dos vários anos e no que diz respeito a esta medida foram efetuadas diversas aquisições de 

bens e serviços através da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT) e 

da Comunidade Intermunicipal – Terras Trás-os-Montes (CIM-TTM), podendo assim usufruir da 

compra em escala de serviços comuns aos municípios aí representados. 
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MEDIDA N.º 10 
DESCRIÇÃO Redução e racionalização de autoconsumos municipais. 

Objetivo Redução de 10% da despesa com comunicações fixas e móveis, 
combustível, gás e energia elétrica (com referência a 2012). 

 

O Plano de Saneamento Financeiro impôs à Câmara Municipal Mirandela uma política de redução 

das despesas com os auto-consumos.  

A despesa paga ao longo dos anos está refletida no gráfico que se segue: 
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Combustíveis Comunicações Encargos com Insta lações

2012 209.555 209.769 742.241

2013 196.072 207.767 702.203

2014 177.926 171.008 739.185

2015 166.675 140.187 732.628

2016 146.795 163.564 678.313

2017 166.485 152.998 755.009

2018 176.404 157.635 812.092

1.º Sem.   2019 66.243 74.678 364.734

Auto-Consumos

 

 

 

Embora se tenha verificado resultados positivos na diminuição da despesa com os autoconsumos, 

desde a implementação do PSF, existem variáveis que não é possível controlar. As oscilações de 

preços de mercado, o aumento do número de infraestruturas, destacando-se em 2017 a entrada em 

funcionamento do Museu da Oliveira e Azeite, entre outros equipamentos. 

No segundo semestre de 2018, deu-se início ao registo dos auto-consumos de água e saneamento. 

No gráfico seguinte apresentam-se os dados desde o início da sua contabilização, sem que seja 

ainda possível retirar uma avaliação comparativa com o período homólogo. 
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MEDIDA N.º 11 
DESCRIÇÃO Implementação do Plano de Eficiência Energética da Iluminação 

Pública. 

Objetivo Redução da despesa com iluminação pública 

 
O Plano de Eficiência Energética da Iluminação Pública, instituído por esta medida, foi 

implementado no ano 2014, desde essa data têm-se verificado uma oscilação do valor pago 

referente ao consumo de iluminação pública. 

O projeto “PDCT - Reabilitação e Eficiência Energética na Iluminação Pública na Cidade de 

Mirandela” já adjudicado e em curso, prevê uma redução maior destes custos a partir do ano de 

2019. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.º Sem.   

2019
Iluminação Pública 685.628 715.149 686.308 747.362 682.871 747.596 727.781 371.333

Iluminação Pública
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MEDIDA N.º 12 
DESCRIÇÃO 

Decréscimo dos subsídios e transferências em numerário 
atribuídos a terceiros até ao ano de 2017, mantendo-se 
congelados a partir de 2018. 

Objetivo O valor limite de transferências e subsídios para o ano 2019 foi 
fixado em 2.319.255 €. 

 

Esta medida visa o acompanhamento da atribuição de subsídios às diversas instituições, freguesias e 

famílias carenciadas do concelho. O gráfico a seguir apresentado reflete a forma como os montantes 

foram distribuídos desde o início do Plano de Saneamento Financeiro. 

 

Instituições sem fins 
lucrativos

Freguesias Apoio a familias carênciadas

2012 1.747.048,97 139.809,15 41.144,40

2013 1.148.839,11 95.007,50 45.376,01

2014 933.461,54 135.383,00 41.827,24

2015 984.131,00 199.660,20 36.315,36

2016 782.157,23 187.900,00 30.133,97

2017 1.013.233,17 184.667,00 45.963,37

2018 878.057,23 222.759,44 29.137,25

1.º Sem.   2019 382.653,65 331.965,37 45.289,16
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Para 2019 prevê-se um aumento da despesa com as transferências para as Juntas de Freguesia na 

sequência da assinatura de protocolos, permitindo no âmbito das suas competências uma maior 

cooperação entre as Juntas de Freguesia e o Município, traduzindo-se numa maior equidade e 

transparência na atribuição dos apoios financeiros. Perspetiva-se que o aumento desta despesa não 

comprometa o limite estabelecido no objetivo para a medida. 

 



 
 

 

 
PG.02_PROC.07_IMP.04 

Praça do Município – 5370 - 288 Mirandela  NIF – 506 881 784  Telefone - 278 200 200 
Página 13 de 22 

e-mail – geral@cm-mirandela.pt www.cm-mirandela.pt  Fax - 278 265 753 

 

 

MEDIDA N.º 13 

DESCRIÇÃO 
Otimização do desempenho da frota e da função transporte no 
Município, através da otimização dos recursos, racionalização de 
custos de manutenção preventiva e corretiva. 

Objetivo 

Implementação de uma política de execução e manutenção 
preventiva e corretiva (sempre que possível) por administração 
direta. Substituição de veículos antigos e obsoletos e centralização do 
acesso às viaturas, criando uma dinâmica de eficiência e 
rentabilidade.  

 
Desde que o Município de Mirandela se encontra no PSF foram adquiridas quatro viaturas no ano 

de 2016 e uma no ano 2017. Encontrando-se atualmente em análise uma solução mais vantajosa, 

para a renovação da frota automóvel do Município, que se encontra em avançado estado de uso das 

viaturas, de forma a reduzir os respetivos custos de manutenção, e adequar a frota às atuais 

necessidades do Município. 

 

MEDIDA N.º 14 
DESCRIÇÃO 

Redução do número de trabalhadores no Município, através da 
não entrada de novos colaboradores para compensar as saídas 
por aposentação ou outra forma de desvinculação. 

Objetivo Uma admissão por cada três saídas, com um número máximo de 
trabalhadores para 2019 de 413 e uma poupança anual de 82.110,00€ 

 
O PSF impôs um número específico de trabalhadores para o final de cada ano. Atualmente, o 

número de trabalhadores situa-se nos 298 trabalhadores, muito inferior ao limite de 413 previsto 

para 2019. Embora tivesse havido um aumento do n.º de trabalhadores em 2018 no decurso do 

Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública 

(PREVPAP). 
 

 

Descrição 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.º 

Semestre 

de 2019 

N.º de colaboradores 
previstos no PSF 

478 473 470 464 455 432 420 413 

N.º de Colaboradores 393 386 308 302 295 294 290 298 
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Remunerações
Abonos Variáves e 

Eventuais
Encargos com 
Remunerações

2012 5.282.492,05 146.485,69 982.521,36

2013 5.311.904,14 187.208,75 1.231.376,22

2014 4.942.866,99 106.736,68 1.332.962,86

2015 4.342.844,47 288.880,22 1.284.460,63

2016 4.367.323,41 112.263,26 1.159.044,03

2017 4.399.875,56 134.838,64 1.166.525,94

2018 4.572.291,35 170.912,35 1.174.441,23

1.º Sem. 2019 2.403.273,35 102.070,85 560.695,31

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

Despesas com Pessoal

 

 

MEDIDA N.º 15 
DESCRIÇÃO 

Redução do nível de despesa nas rúbricas de horas 
extraordinárias e ajudas de custo em 5% em 2011 e 2,5% nos 
anos seguintes. 

Objetivo Despesa com horas extraordinárias inferior a 31.680 € e despesa com 
ajudas de custo inferior a 32.404 €. 

 
A medida em apreço recomenda uma redução do nível de despesa das rubricas horas extraordinárias 

e ajudas de custo, deste modo salienta-se o decréscimo nas ajudas de custo.  

O custo com “Horas Extraordinárias” tem-se situado acima dos limites estipulados no PSF, 

prevendo-se uma situação idêntica no final do ano 2019, conforme se pode observar no gráfico 

seguinte, o valor pago com este tipo de despesas aumentou quase em todos os anos. 

É oportuno lembrar que face á redução de efetivos, o Município têm vindo a socorrer-se deste 

mecanismo para suprir a falta de recursos humanos, sendo que o aumento da despesa em 2018 

resulta da reposição do regime suplementar previsto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, doravante LTFP, no que respeita aos 

acréscimos ao valor da retribuição horária, previsto no Orçamento de Estado para 2018. 
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1.º Sem. 

2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.º Sem. 2019

Horas Extraordinárias 58.530,66 62.606,01 49.438,87 56.905,33 50.600,34 61.650,52 79.651,69 53.763,28

Ajudas de Custo 37.774,06 24.857,72 17.418,20 25.626,14 19.141,77 23.124,73 17.598,47 8.592,97

Horas Extraordinárias e Ajudas de Custo

 
 
 

3.3. Aumento da Receita 
 

MEDIDA N.º 16 
DESCRIÇÃO Elaboração de um plano de rentabilização do património 

municipal. 

Objetivo Alienação de imobilizados no montante de 515.000 €. 

 

Prevê-se a elaboração de um plano de inventariação, que permita apoiar na implementação do SNC-

AP, para o ano 2020. 

 

MEDIDA N.º 17 

DESCRIÇÃO Aumento na eficiência e eficácia da liquidação e cobrança de 
receitas. 

Objetivo 
O objetivo mínimo de receitas a cobrar de impostos indiretos e taxas 
para 2019 é de 98.175 € e de 493.185 €, respetivamente e um 
incremento anual de 79.360 €. 

 

O aumento da arrecadação de receita impõe uma otimização de todo o processo de liquidação, 

cobrança e fiscalização. No global a receita arrecadada com os impostos indiretos e taxas, ao longo 

do período em análise tem sido positivo, tendo superado as prospeções do PSF. 
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Impostos Indiretos Taxas

2012 74.626,20 775.513,34

2013 49.730,77 598.082,45

2014 174.321,35 723.270,92

2015 101.105,04 879.287,89

2016 128.172,74 853.869,65

2017 49.530,46 1.078.194,10

2018 133.164,66 976.436,81

1.º Sem. 2019 24.668,37 420.888,20

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

Impostos Indiretos e Taxas

 
 

MEDIDA N.º 18 
DESCRIÇÃO 

Revisão das taxas municipais suportada em fundamentação 
económica e financeira aproximando-as progressivamente do 
custo da atividade pública local. 

Objetivo Revisão da Tabela de Taxas e adaptação da mesma às alterações 
legislativas. 

 

Com vista a aproximar os custos da atividade do município, com as receitas arrecadada foi 

implementada em 2014 uma nova tabela de taxas. 

 

MEDIDA N.º 19 
DESCRIÇÃO Implementação do regulamento do estacionamento tarifado de 

curta duração. 

Objetivo Implementação do estacionamento tarifado prevendo-se um volume 
de receitas até 2023 de 144.768 €/ano. 

 

O estacionamento tarifado foi implementado na cidade no ano de 2014, a receita tem vindo a 

aumentar, devido ao alargamento das zonas tarifadas no entanto, estando muito próximo de se 

atingirem os valores previstos no PSF. 
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MEDIDA N.º 20 
DESCRIÇÃO 

Liquidação retroativa (2007 a 2011) das taxas devidas pela 
ocupação de subsolo de domínio público e liquidação recorrente 
a partir do exercício de 2012 e seguintes. 

Objetivo Proceder à liquidação retroativa de 750.00 € em 2011, liquidando 
500.000 € anualmente entre 2012 e 2023. 

 
No seguimento da liquidação retroativa da taxa de ocupação do solo e subsolo, algumas entidades 

intentaram contra o Município processos judiciais no sentido de não pagarem os montantes que lhes 

tinham sido imputados sendo que, durante o ano de 2016 o Tribunal proferiu algumas sentenças 

favoráveis a essas entidades, obrigando a Autarquia a anular essas liquidações. Sobre este assunto 

não houve desenvolvimentos durante os últimos anos. 
 

MEDIDA N.º 21 
DESCRIÇÃO Reestruturação da matriz tributária. 

Objetivo Plano de revisão da matriz tributária. 

 

No que respeita a esta medida, o Município mantém a política de não implementar o imposto 

relativo à Derrama. 

MEDIDA N.º 22 
DESCRIÇÃO 

Fixação das taxas do IMI para 2011 em 0,3% para prédios 
urbanos já avaliados nos termos do Código do IMI e em 0,6% 
para os restantes prédios urbanos. Manutenção da taxa de 0,8% 
para os prédios rústicos. 

Objetivo A receita estimada para o ano de 2019 foi de 1.592.890 €. 

 

Esta é uma das medidas que contribuiu para o sucesso do PSF, a folga atingida na sua execução 

permitiu compensar medidas que não foram ainda implementadas nomeadamente, a venda de 

imóveis (515.000 €). 

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
1.º Sem. 

2019

0,00
0,00

18.337,07

90.506,90

117.643,30
113.500,92 120.715,66

56.115,00

Estacionamento Tarifado
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2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
1.º Sem. 

2019

1.599.440,93
1.784.004,52

2.007.679,94

2.756.840,78

2.507.103,05 2.616.510,21 2.628.615,31

1.245.198,16

Imposto Municipal sobre Imóveis

A taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no início do PSF situava-se nos 0,400%,, 

procurando corrigir esta situação, foi fixada para 2018, uma redução para 0,375% para os Prédios 

Urbanos Avaliados nos termos do CIMI, mantendo-se a taxa dos Prédios Rústicos em 0,80%. 

Estando previsto uma redução anual de 0,025%, até se atingir a taxa de 0,300%, que deverá ocorrer 

em 2021. 

A receita arrecadada por via da aplicação da taxa de IMI tem vindo a aumentar comparando com 

anos anteriores apesar da redução da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA N.º 23 

DESCRIÇÃO 

Revisão dos preços municipais (abastecimento de água, 
saneamento de águas residuais e resíduos sólidos urbanos) 
suportada em fundamentação económico-financeira 
aproximando-os progressivamente do preço de sustentabilidade. 

Objetivo 
Revisão dos preços dos serviços identificados permitindo arrecadar o 
montante de 2.445.912 € em abastecimento de água, 1.537.563 € de 
saneamento de águas residuais 863.531€ de resíduos sólidos urbanos. 

 

O Município de Mirandela procurou manter os preços estabelecidos desde o ano de 2015, para não 

sobrecarregar os agregados familiares.  

Salienta-se que têm havido um contínuo esforço de arrecadação de receita proveniente da faturação 

de água, saneamento e resíduos que com maior impacto nos dois últimos anos (2017 e 2018). 
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Abastecimento deÁgua Resíduos Sólidos Saneamento

2012 1.705.544,30 422.378,83 355.708,16

2013 1.586.064,77 419.053,60 347.432,99

2014 1.634.349,68 537.354,61 504.086,76

2015 1.668.120,97 622.695,92 586.377,83

2016 1.497.272,65 679.707,76 598.138,41

2017 1.744.537,03 759.181,85 724.492,22

2018 1.743.629,45 744.577,63 682.391,43

1.º Sem. 2019 708.952,53 323.746,29 274.731,48
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400.000,00
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800.000,00
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Água, Saneamento e Resíduos
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3. Endividamento 

 
Os Planos de Saneamento Financeiro aprovados antes da entrada em vigor da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, mantêm as disposições previstas na Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, e do Decreto-Lei 

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

efeitos de monitorização dos Limites ao Endividamento aplicam-se as disposições previstas na Lei 

n.º 2/2007, de 15 de janeiro. No entanto o município após a entrada da RFALEI passou a ser 

monitorizado pela Direção Geral da Administração Local (DGAL), com base nos critérios 

estabelecidos na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 

Nesta ótica, apresenta-se de seguida um gráfico do  Endividamento do Município referente aos anos 

de execução do PSF, tendo em conta a divida a terceiros, excecionada a divida não orçamental, 

Fundo de Apoio Municipal (FAM) e das entidades participadas, por forma a serem utilizados 

critérios idênticos ao longo dos 6 anos. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dívida Município 27.460.928 24.687.410 22.168.899 19.846.438 18.303.667 17.959.314 15.627.321 14.327.223 

- €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

30.000.000 €

Dívida Município

 

 

Em 2012 o Município apresentava uma dívida a terceiros na ordem dos 27.460.927€, e encontrava-

se em situação de desequilíbrio financeiro estrutural, com a adesão em 2013 ao Plano Saneamento 

de Financeiro, verifica-se uma inversão da curva com a liquidação de divida a fornecedores de curto 

prazo, e a projeção da divida para médio longo prazo através da contração dos dois empréstimos 

bancários. As medidas impostas pelo PSF e o cumprimento da liquidação das prestações do plano 

de pagamento dos empréstimos permitiram, que a divida fosse diminuindo, verificando-se no final 

do primeiro semestre de 2019 uma redução acumulada de -43,09% do valor da divida de 2012, 

correspondente a 13.133.704€. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Margem de Endividamento -4.727.782 € -4.090.442 € -732.218 € 4.129.021 € 7.563.480 € 8.415.435 € 11.518.956 13.741.831 

-10.000.000 €

-5.000.000 €

- €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

Margem de Endividamento

 
 
Uma analise aos limites da divida permitem verificar que nos anos de 2012 e 2013, o 

endividamento líquida excedia a margem em mais de 4.000.000€, e que só com a contração dos 

empréstimos no âmbito do planeamento financeiro foi possível reverter a curva ascendente do 

endividamento. Sendo que no final do primeiro semestre a margem absoluta de endividamento se 

encontra em 13.741.831€, e a margem disponível por utilizar a 3.864.373€.  
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CONCLUSÃO 

 

Decorridos seis anos de vigência do Plano de Saneamento Financeiro, com as consequentes 

restrições impostas ao nível da despesa, verifica-se que a maior parte das medidas se encontram 

implementadas e os objetivos nelas previstas, alcançados na sua grande maioria. 

No global as medidas executadas no PSF melhoraram o desempenho e performance do Município 

de Mirandela, ao nível da eficiência organizacional, economia e redução da despesa e aumento da 

receita. 

A medida 24, referente ao empréstimo de saneamento financeiro, foi cumprida escrupulosamente 

conforme o previsto e sem qualquer atraso no pagamento. Tendo sido até ao final do primeiro 

semestre de 2019, amortizado o valor de 3.338.824,23 €. 

A Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, na sua atual redação prevê no n.º 9, do artigo 58º que a 

Câmara Municipal possa propor à Assembleia Municipal a suspensão da aplicação do Plano de 

Saneamento Financeiro, se após a aprovação dos documentos de prestação de contas, se verificar 

que o Município cumpre, a 31 de dezembro ano a que esta diz respeito, o limite da divida total 

prevista no artigo 52º da RFALEI (1,5 da média da receita corrente dos últimos três anos).  

 

Em caso de aprovação pela Assembleia Municipal da proposta referida, a suspensão do plano 

produz efeitos a partir da data da receção, pela DGAL, da comunicação da deliberação, 

acompanhada de uma demonstração do cumprimento do limite da dívida total previsto no artigo 

52.º, voltando o plano a vigorar em caso de incumprimento do referido limite. 

De acordo, com os dados da Ficha do Município referente à prestação de contas de 2018, que se 

anexa, verifica-se que o Município cumpre em 31 de dezembro de 2018 o limite do endividamento, 

e ainda possui no final do ano uma margem de endividamento de 11.518.956€. 

Para além de que, as condições obrigatórias e ou facultativas que motivaram a adesão ao 

Saneamento Financeiro, se encontram superadas, tendo sido feito um esforço de recuperação da 

sustentabilidade e equilíbrio económico-financeiro do Município de Mirandela. 

 




