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1.Sumário executivo 
 

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, estabelece o novo regime financeiro das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais, revogando em parte a Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, até a aprovação do decreto-lei 
a que se refere o n.º 12 do artigo 33.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, mantendo-se ainda em vigor o anexo a 
Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro. 

Cabe ao Município nos termos do disposto do n.º 6 do art.º 58 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o 
acompanhamento do plano de saneamento financeiro, o qual permitiu a contratação de um empréstimo de 
4.750.000,00€, através da elaboração de relatórios semestrais sobre a execução do plano financeiro pela 
Câmara Municipal e a sua apreciação pela Assembleia Municipal. 

 O presente relatório, referente ao 1.º semestre de 2014, será elaborado tendo em consideração a 
execução financeira do semestre em apreciação, que será comparada com a execução estimada no plano de 
saneamento financeiro para o mesmo período. 

No que respeita à receita, considerando o saldo de gerência anterior, foi observado um decréscimo de 
16,5%, face à receita esperada no plano de saneamento financeiro, especialmente devido as diminuições 
verificadas no IMT, nas transferências de capital. Estes factos estão associados à diminuição da transação de 
imoveis, à redução de comparticipações no âmbito de programas comunitários, bem como à diminuição das 
transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF). 

Em termos absolutos a receita decresceu no 1.º semestre cerca de 550.346,09€, relativamente ao 
estimado no plano de saneamento financeiro.  

 
Na despesa, foi observado o decréscimo de 9,75%, face ao previsto no plano de saneamento financeiro 

para o 1.º semestre de 2014, devido em parte à diminuição da rubrica de pessoal e de aquisição de bens de 
capital. 

No campo do endividamento, os conceitos foram totalmente alterados pela Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro. Por via disso, este ponto será abordado, tendo em consideração o anterior regime e o novo regime, 
conforme explicado no ponto 4 e 5, deste relatório. 

Nas secções seguintes estes factos são apresentados de forma efetiva, por recurso a mapas de 
comparação entre as estimativas e os indicadores financeiros efetivamente observados pelo município.  
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2.Receita 
 

A receita apresentou um valor observado inferior à receita estimada no plano de saneamento financeiro 
para o 1.º semestre do ano de 2014, em especial devido a diminuição das transferências do Fundo de Equilíbrio 
Municipal, e das comparticipações comunitárias, conforme referido no sumário executivo. 

É de realçar as diferenças no que respeita às rubricas de receita do IMI, IUC e Transferências correntes, 
as quais observaram uma maior cobrança face à estimativa efetuada, respetivamente de 52%, 39% e 19%. No 
âmbito dos impostos diretos apenas o IMT, apresenta valores abaixo do estimado. 

A rubrica das transferências de capital é a que denota um desvio maior entre o valor observado e o 
estimado. Esta variação deve-se à diminuição de receitas do Fundo de Equilíbrio Financeiro, fundos 
comunitários e alteração de pressupostos no ano de 2012, relativamente à distribuição do Fundo de Equilíbrio 
Financeiro, que mudou o peso das da rubrica das transferências de capital de 40% para 20%. 

A Tabela 1, resume a receita observada e estimada para o 1.º semestre do exercício de 2014. 

Tabela 1 - Receitas 

 
Caracterização Observado 2014 Estimado 2014 

IMI 281.016,82 133.500,00 
IUC 54.175.81 33.000,00 
IMT 21.132,83 46.500,00 
CA 0,00 0,00 
Impostos Indiretos 19,22 3.000,00 
Taxas, Multas e outras penalidades 62.355,44 53.000,00 
Rendimentos de propriedade 23.61 1.000,00 
Transferências correntes 2.252.973,36 1.814.500,00 
Vendas bens e serviços correntes 299.110,04 230.500,00 
Outras receitas correntes 504.92 20.000,00 
Vendas bens de investimento 0,00 0,00 
Transferências de capital 229.826,42 1.233.360,00 
Ativos financeiros 0,00 0,00 
Passivos financeiros 0,00 0,00 
Outras receitas de capital 0,00 0,00 
Reposições não abatidas 1.198,02 0,00 
Total de receitas correntes 2.971.312,05 2.335.000,00 

Total receitas capital 231.024,44 1.233.360,00 

Total de receitas 3.202.336,49 3.568.360,00 

Saldo da gerência anterior 127.155,44 310.280,00 

Total global 3.328.293,91 3.878.640,00 

3.Despesa 

A despesa global na sua componente corrente e de capital registou uma diminuição de 9,75% entre o 
valor observado e o valor estimado. Contribuiu para este efeito, em grande parte, à diminuição de valor da 
rubrica de pessoal, aquisição de bens de capital e passivos financeiros. 

A despesa corrente observou no entanto um aumento de 10,19%, face à despesa esperada no plano de 
saneamento financeiro, em especial devido ao aumento das despesas com a aquisição de bens e serviços. 
Para os devidos efeitos, esta componente da despesa, por natureza mais rígida, necessita de ser corrigida até 
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ao fim do presente ano, implicando esta factualidade a redução da despesa, que em termos práticos significa 
ajustar a diminuição da receita à despesa. Em suma, o Município terá claramente de, para que este efeito se 
objetive, no atual quadro, diminuir no consumo corrente, nas transferências e demais atividade, de forma que, 
este indicador possa ser corrigido. 

A despesa de capital, observou um decréscimo de 70%, em especial devido a diminuição da rubrica de 
aquisição de bens de capital.  

A Tabela 2, resume a despesa corrente e de capital observada e estimada para o 1.º semestre do 
exercício de 2014.  

Tabela 2 - Despesas 

Despesa corrente 
Caracterização Observado 2014 Estimado 2014 

01 Pessoal 1.214.398,42 1.322.500,00 
02 Aquisição de bens e serviços 929.553,89 528.000,00 
03 Juros e outros encargos  114.616,77 148.500,00 
04 Transferências correntes 147.995,16 177.000,00 
05 Subsídios 0,00 0,00 
06 Outras despesas 17.577,93 1.000,00 
Total despesa corrente 2.424.142,17 2.177.000,00 

Despesa de capital 
Caracterização Observado 2014 Estimado 2014 

07 Aquisição de bens de capital 212.604,25 750.000,00 
08 Transferências de capital 54.405,02 0,00 
09 Ativos fixos 0,00 0,00 
10 Passivos financeiros 529.075,18 607.200,00 
11 Outras despesas de capital 0,00 0,00 
Total despesa capital 796.084,45 1.357.200,00 

   
Total despesa 3.220.226,62 3.534.200,00 

 

4.Endividamento Liquido e Endividamento de Médio e Longo Prazo 

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, estabelece o novo regime financeiro das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais, revogando o anterior regime da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, exceto o seu anexo, 
conforme referido no ponto do sumário executivo, alterando os conceitos de endividamento líquido e 
endividamento de médio e longo prazos, estabelecendo um novo conceito a vigorar desde 01-01-2014. 

Assim, a nova terminologia que determina o limite de endividamento municipal é designado por “Limite 
da divida total”, conforme o art.º 52.º da Lei n.º 73.º/2014, de 3 de setembro. 

Considerando que o processo e o plano de saneamento financeiro em vigor no Município de Murça, foi 
estruturado e contratualizado no âmbito do quadro legal anterior a 01-01-2014, este ponto, será ainda, analisado 
através da avaliação do conceito do endividamento líquido e endividamento de médio e longo prazo, de forma 
que, o acompanhamento do plano financeiro não seja desvirtuado, atendendo que o novo conceito da divida 
total, tem uma base de calculo diferente. 
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Assim, o endividamento líquido observado a considerar do município é de 7.850.330,36€, superior ao 
limite de endividamento líquido calculado no valor de 5.962.742,78€, cifrando-se o excesso em 1.887.587,59€. 

Analisados e comparados os dados da Tabela 3, verifica-se que o valor observado, revela um desvio 
superior de 1.007.587,59€, relativamente ao valor estimado. 

Tabela 3-Endividamento Liquido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para o cálculo do endividamento líquido não entram as contas 2745 e 2749. 

No entanto, é importante explicar que devido a um fator contabilístico de ordem estimativa relevante, a 
conclusão linear retirada do parágrafo anterior, pode assumir outro valor, como a seguir se explica: - O valor 
estimado no saldo devedor da conta 268 – “Devedores e credores diversos” no valor de 1.000.000,00€, não tem 
correlação direta com o valor observado. Estão abrangidos por esta rubrica as dívidas derivadas de: “Operações 
relacionadas com vendas de imobilizado; subsídios e transferências atribuídos à entidade por disposição legal, 
mas ainda não arrecadadas no respetivo cofre; outras operações relativas a dividas de e a terceiros que não 
sejam de classificar nas restantes subcontas de terceiros”. 

    Atendendo que o município de Murça, neste momento, não observa qualquer valor no saldo devedor, 
na referida conta, por objetivamente não ter qualquer direito ou obrigação a reconhecer, depreende-se, 
tecnicamente que, o valor de 1.000.000,00€, não pode ser relevante para comparar o valor observado com o 
valor estimado.  

Assim, se desconsiderarmos o valor estimado de 1.000.000,00€, concluímos que o excesso de 
endividamento estimado passa de 880.000,00€ para 1.8800,000,00€, muito próximo do valor observado de 
1.887.587,59€. 

Por conseguinte, pode concluir-se que, na matéria relacionada com o excesso de endividamento o 
município esta alinhado com o previsto no plano de saneamento financeiro. 

 Observado 2014 Estimado 2014 

Caracterização Saldo Devedor Saldo credor Saldo Devedor Saldo credor 

1 Disponibilidades 
 11 Caixa 
 12 Depósitos IF´s 

188.499,74 
6.579.76 

181.919,98 
 367.000,00 

  

21 Clientes 49.531.38  54.000,00  
22 Fornecedores  350.917,23  106.000,00 
23 Empréstimos obtidos  8.784.757,65  8.328.000,00 
24 Estado e outros entes públicos 22.673.34 60.932,08  53.000,00 
25 Dev. e Cre. Exec. do orçamento  41.215,00   
26 Outros devedores e credores 
 261 Fornecedores de imobilizado 
263 Sindicatos 
 264 Administração autárquica 
 268 Devedores e credores diversos 

 
 
 
 

0,00 

198.025,02 
185.130,93 

2.078,38 
 

10.815,38 

 
 
 
 

1.000.000,00 

 
106.000,00 

 
54.000,00 
53.000,00 

27 Acréscimos e diferimentos 42.695,22 6.119.903,05 9.000,00 10.915.000,00 
4 Imobilizações     
 41 Investimentos financeiros 133.018,89  250.000,00  
Total 479.113,79 15.555.750,21 1.679.000,00 19.615.000,00 
Total considerado para endiv. Líquido 479.113,79 9.481.114,87 1.679.000,00 8.701.000,00 

 
Total endividamento do Município 9.902.001,08 7.021.000,00 
Empréstimos MLP excecionados 1.151.670,72 924.000,00 
Endividamento liquido a considera 7.633.086.93 6.097.000,00 
Limite de endividamento líquido 5.962.742,78 6.141.000,00 

Excesso de endividamento líquido 1.887.587,59 880.000,00 
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No que respeita ao endividamento de médio e longo prazo, o município de Murça observou a data de 30-
12-2014, um valor superior ao estimado, conforme é possível verificar na Tabela 3. Tratando-se de uma 
avaliação semestral, a comparação do excesso de endividamento só será aferida com rigor no fim do exercício.  

Não obstante, o excesso de endividamento ainda verificado, o município reduziu até 30-06-2014, 9,24% 
e 14,20%, respetivamente para o endividamento liquido e de médio e longo prazo, relativamente aos valores 
verificados a 01-01-2014. 

O Anexo 1, apresenta o detalhe de cálculo do endividamento e dos limites de endividamento, de acordo 
com o anterior regime da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, que serviu de base a elaboração do estudo de 
saneamento financeiro, aprovado pelo tribunal de contas a 07/04/2011. 

5.Limite da divida total 
 

Não obstante, a análise do ponto anterior, o indicador de endividamento a considerar a partir de 01-01-
2014, é o limite da divida total, calculado nos termos do art.º 54.º da Lei n.º 73/2014, de 3 de setembro, que 
refere o seguinte: 

1-A divida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no art.º 54.º 
não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média aritmética da receita corrente liquida 
cobrada nos três exercícios anteriores. 

2- A divida total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos, tal como definidos no 
n.º 1 do art.º 49.º, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa 
dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros decorrentes 
de operações orçamentais. 

3- Sempre que um município: 
a) - Não cumpra o limite previsto no n.º 1, deve reduzir, no exercício subsequente, pelo menos 10% do 

montante em excesso, até que aquele limite seja cumprido, sem prejuízo do previsto na secção III; 
b) – Cumpra o limite previsto no n.º 1, só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 

20% da margem disponível no início de cada um dos exercícios. 
4- Para efeito de responsabilidade financeira, o incumprimento da obrigação prevista no número anterior 

é equiparado à ultrapassagem do limite previsto no n.º 1, nos termos e para os efeitos da Lei de Organização e 
Processo do tribunal de contas, aprovada pela Lei n.º 98/97, de 26 de agosto. 

De acordo com o art.º 97 do Orçamento de estado para 2014 (Lei n.º 83-C/2013, de 34 de dezembro), 
“em 2014, para efeitos da aplicação do n.º 3 do art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a divida total a 
considerar é a existente em 31 de dezembro de 2013. 

Assim, de acordo com os cálculos apresentados no anexo II, e resumidamente na Tabela 4, o limite da 
divida total para o ano de 2014, é de 9.608.620,94€, valor não consolidado, em virtude de algumas entidades, 
conforme consta no anexo citado, não terem enviado a respetiva informação. 
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Tabela 4- Limite da Divida total 

6.Dívidas a Fornecedores por Natureza 

 No que respeita à dívida a fornecedores por natureza, o município não tem pagamentos em atraso, 
cumprindo o disposto na Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de 
compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, sendo que, pagamentos em atraso, são as 
contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento 
acordado ou especificada na fatura, contrato, ou documento equivalente. 

O prazo médio de pagamento (PMP) a fornecedores, conforme ficha do município da Direção Geral das 
Autarquias Locais, referente a prestação de contas de 2013, era de 32 dias. 

Não obstante, os indicadores de endividamento estarem alinhados com os parâmetros definidos no plano 
de saneamento financeiro e com o conceito do limite de divida total, introduzido pela nova lei das finanças locais 
(Lei nº. 73/2014, de 3 de setembro), muito à custa da diminuição da divida de longo prazo, observa-se um 
aumento na divida a fornecedores conta corrente, de curto prazo, superior ao valor recomendado (212.000,00€) 
no plano de saneamento financeiro. Este facto deve-se à conjugação da redução da receita e o aumento da 
despesa corrente observada, que a manter-se irá criar elevados constrangimentos, a nível dos fundos 

disponíveis e de liquidez imediata (tesouraria), podendo implicar o incumprimento do pagamento a fornecedores 

nos 90 dias, seguintes a data de vencimento acordado ou especificado na fatura, contrato, ou documento 
equivalente. 

A tabela 4, resume as dívidas a fornecedores por natureza observadas a 30-06-2014. 

Tabela 4 - Dividas a Fornecedores por Natureza 

Cód Designação <60 > 60  <= 90 > 90 <= 120 > 120 <= 180 > 180 <= 360 > 360 Total 
02 Combustível 12.987,92      12.987,92 
03 Conservação e reparação 14.617,88 60,00     14.677,88 
05 Empreiteiros e obras públicas 85.924,96      85.924,96 
06 Energia 0,00       
07 Equipamento Energético 3.499,01      3499,01 
08 Higiene e limpeza 76.231,90 79.799,29     156.031,19 
10 Licenciamento de software 5.830,20      5.830,20 
14 Mobiliário 1.623,60      1.623,60 
15 Outros bens e serviços 169.276,70 58.399,32     227.676,02 
16 Outros produtos farmacêuticos 4.545,00      4.545,00 
17 Outros trabalhos especializados 2.859,57 315,44     3.175,01 
18 Papel e economato 735,90 60,60     796,50 
19 Preparação de refeições 21.254,99 6.508,73     27.763,72 
22 Seguros 0,00       
24 Serviços de voz e dados fixos 1.430,55      1.430,55 
25 Veículos automóveis e motociclos 379,21      379,21 
26 Vigilância e segurança 1.366,53      1.366,53 
30 Outros investimentos 1.524,24      1.524,24 

 TOTAL (€)  404.088,16 145.143,38            549.231,54 

 

Data do reporte Limites da divida Total Divida verificada Cumprimento Limites Variação da Divida 

01-01-2014 9.608.580,89 9.608.341,75 
- 250.864,75 

 
- 0.027 

 30-06-2014  9.358.641,81 
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7.Conclusão 
 

O Município de Murça deve, nos termos do nº6 do art.º 58º da Lei 73/2013, de 03 de setembro, elaborar 
relatórios semestrais sobre a execução do plano de saneamento financeiro, que remeterá à Assembleia 
Municipal para apreciação. 

Os relatórios semestrais sobre a execução do plano de saneamento, deverão ser remetidos à Direção 
Geral das Autarquias Locais (DGAL), no prazo máximo de 30 dias, a contar do final do trimestre a que reportam, 
conforme alínea c) do n.º 5 do art.º 58º da Lei 73/2013, de 03 de setembro. 

Sem prejuízo do disposto na alínea c) do n.º 5 do art.º 58º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, o 
acompanhamento do plano de saneamento, cabe ao município. 

As análises efetuadas, à evolução da receita, à evolução da despesa, ao endividamento de médio e 
longo prazo, ao endividamento líquido e ao limite da divida total, evidenciam neste momento, enormes 
dificuldades do Município continuar a assumir compromissos ao nível da despesa, sem que a mesma tenha 
qualquer compensação ao nível do aumento da receita.  

Considerando, a receita efetiva do Município de Murça no 1.º semestre de 2014 (3.220.226,62€), 
comparada com a receita efetiva de 2013 (4.476.991,29€), no mesmo período; com 6.356.816,84€ de 
compromissos assumidos no 1.º semestre de 2014, contra 6.131.625,35€ em 2013, e execução da despesa 
respetivamente de 3.220.226,62€ e 3.814.768,31€, pode aferir-se que, a crise vivida em Portugal se agudiza. 

Nesta perspetiva, atendendo, à reduzida elasticidade da receita municipal, e a crescente pressão sobre a 
despesa corrente, antevê-se um período de grandes dificuldades. 
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Anexo 1 – Mapas de Cálculo do Endividamento Líquido e MLP a 30-06-2014 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL 01/01/2014         

   
(€) 

   Receitas 
cobradas 

Reembolsos e Receita 
cobrada 

  

RECEITAS MUNICIPAIS 2013 brutas restituições 
pagos 

líquida Observações 

  (1) (2) (3)=(1)-(2)   

TOTAL DE IMPOSTOS MUNICIPAIS 530.194,84 5.213,62 524.981,22   

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 2013 332.725,59 4.899,80 327.825,79   
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 2012 82.915,16 168,51 82.746,65   
Imposto Único de Circulação (IUC) 2013 114.554,09 145,31 114.408,78   
Contribuição Autárquica 2013       
Imposto Municipal de Sisa 2013     0,00   
DERRAMA     0,00   

TOTAL IMPOSTOS MUNICIPAIS E DERRAMA 530.194,84 5.213,62 524.981,22 (A) 
RECEITAS ARRECADADAS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS - -   (B) 
RESULTADOS DAS ENTIDADES DO SEL         

FEF + IRS (MAPA XIX DO ORÇAMENTO DO ESTADO 2014) * - - 4.245.213,00 (C) 

          

TOTAL DE RECEITAS A CONSIDERAR PARA EFEITOS DE - - 4.770.194,22 (D) = (A) + (B) + 
(C) 

CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO         

     

     
LIMITE AO ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO - - 477.019,42 (E) = 10% × (D) 

          

LIMITE AO ENDIVIDAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS - - 4.770.194,22 (F) =100%X (D) 

     

LIMITE AO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO 
- - 5.962.742,78 (G) = 125%X(D) 

          

     
* Foram consideradas as participações no FEF+IRS previstas no Orçamento de Estado para 2013 de modo a manter a lógica seguida pela DGAL no cálculo do 
Endividamento 
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2. ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS A 30/06/2014           

CONTAS 
Saldo devedor Saldo credor Observações   

 final do 
trimestre 

 final do 
trimestre     

1 DISPONIBILIDADES 188.499,74       

11 Caixa 6.579,76     

12 Depósitos em instituições financeiras 181.919,98    

2 TERCEIROS 114.899,94 15.555.750,21  

21 Clientes, contribuintes e utentes 49.531,38  

211 Clientes, c/c      

212 Contribuintes, c/c    

213 Utentes, c/c 38.107,07    

214 a 216 (...)      

217 Clientes e utentes c/ cauções       

218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 11.424,31   

219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes       

22 Fornecedores 0,00 350.917,23   

221 Fornecedores, c/c   350.917,23   

23 Empréstimos obtidos   8.784.757,65   

2311 De curto prazo   0,00   

2312 De médio e longo prazo   8.784.757,65   

2312.1 Não Excecionados    7.633.086,93   

2312.2 Excecionados  1.151.670,72  

24 Estado e outros entes públicos 22.673,34 60.932,08   

25 Devedores e credores pela execução do orçamento 0,00 41.215,00   

251 Devedores pela execução do orçamento 0,00     

252 Credores pela execução do orçamento   41.215,00   

26 Outros devedores e credores 0,00 198.025,20   

261 Fornecedores de imobilizado 0,00 185.130,93   

2611 Fornecedores de imobilizado, c/c   170.423,81   

2612 a 2617 (...)   14.707,12   

2618 Facturas em recepção e conferência       

2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado       

262 Pessoal       

263 Sindicatos   2.078,88   

264 Administração autárquica 0,00 0,00   

265 e 266 (...)       

267 Consultores, assessores e intermediários       

268 Devedores e credores diversos   10.815,39   

269 Adiantamentos por conta de vendas       

27 Acréscimos e diferimentos 42.695,22 6.119.903,05   

271 Acréscimos de proveitos 38.965,51     

272 Custos diferidos 3.729,71     

273 Acréscimos de custos   45.267,71   

274 Proveitos diferidos        

2741 a 2744 (...)       

2745 Subsídios para investimentos*   6.074.635,34 
* Para o cálculo do 
endividamento 

2748 Diferenças de câmbio favoráveis     líquido não entram as contas 

2749 Outros proveitos diferidos*      2745 e 2749. 

28 Empréstimos concedidos       

4 IMOBILIZAÇÕES 133.018,89     

41 Investimentos financeiros 133.018,89     

411 Partes de capital 133.018,89     

TOTAL 479.113,79 15.555.750,21   

TOTAL CONSIDERADO PARA CÁLCULO DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO 479.113,79 9.481.114,87 (A) 
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3. APURAMENTO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO A 30-06- 2014       

 (€)    
Designação Montante Observações     

          

TOTAL ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO CURTO PRAZO 0,00 (A) = Saldo credor conta 2311   

EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO NÃO AMORTIZADOS ATÉ 31 DE   (B) = Saldo credor conta 2311 em 31 de Dezembro 

DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR         

CAPITAL EM DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS MUNICÍPIO 8.784.757,65 (C) = Saldo credor conta 2312   

TOTAL ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO MUNICÍPIO 9.002.001,08 (D) = Passivos - Activos da linha (A) do Quadro 2. Activos e 

    passivos financeiros     

CONTRIBUIÇÃO AM, SM E SEL PARA O ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO   (E) = Total das contribuições AM, SM e SEL para o  

DE MÉDIO E LONGO PRAZOS   endividamento bancário de médio e longo prazos* 

CONTRIBUIÇÃO AM, SM E SEL PARA O ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO   (F) = Total das contribuições AM, SM e SEL para o  

    Endividamento liquido*    

CAPITAL EM DÍVIDA DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS 1.151.670,72 (G) = Campo A do recapitulativo do Quadro 3. 
Endividamento de médio e longos prazos. 

EXCEPCIONADOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL        

CAPITAL EM DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS A CONSIDERAR 7.633.086,93 (I) = (C) + (E) - (G) + (B)** 

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO A CONSIDERAR 7.850.330,36 (J) = (D) + (F) - (G) - (H) 

Limites endividamento municipal (recapitulativo) 

ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO 477.019,42 (K) = Campo (E) do Quadro 1 

ENDIVIDAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS 4.770.194,22 L) = Campo (F) do Quadro 1 

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO 5.962.742,78 (M) = Campo (G) do Quadro 1 

Situação face aos limites 

Excesso   

(N) = Excesso, se (A) > (K); (N) = Margem, se (A) < (K) ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO   

Margem 477.019,42 

                                              Excesso 2.862.892,71  
ENDIVIDAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS                                                (O) = Excesso, se (I) > (L); (O) = Margem, se (I) < (L) 

Margem   
                                                                                      Excesso 1.887.587,59  

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO                                                                                         P) = Excesso, se (J) > (M); (P) = Margem, se (J) < (M) 
Margem   

     

4. RESUMO DO ENDIVIDAMENTO LIQUIDO E DE MÉDIO E LONGO PRAZO A 30-06- 2014       

  
 

   

Data do 
reporte 

Limites ao Endividamento Endividamento Verificado Cumprimento Limites Variação 

Liquido MLP Liquido MLP 
Excesso Endiv. 

Liquido 
Excesso Endiv. 

MLP Liq. MLP 

01-01-2014 
5.962.742,78 4.770.194,22 

8.042.545,00 8.107.045,00 2.225.765,00 3.453.621,00 
-9,24% -14,20% 

30-06-2014 7.850.330,36 7.633.086,93 1.887.587,59 2.862.892,71 
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Anexo 2 – Divida Total Inicial e Final 
 

Listagem do Endividamento do Município 

Código Designação Tipo Grupo Endividamento 
Valor Inicial Valor Final 

01-01-2014 30-06-2014 
2211 Fornecedores Gerais Curto Prazo Fornecedores (Contas 221 a 228) 137.877,45 € 350.917,23 € 
228 Fornecedores - Faturas em receção e conferência Curto Prazo Fornecedores (Contas 221 a 228) 10.850,44 € 0,00 € 
2312111 Empréstimos não excecionados M. e L. Prazo Empréstimos 8.107.044,75 € 7.633.086,93 € 
2312112 Empréstimos excecionados M. e L. Prazo Empréstimos 1.206.845,64 € 1.151.670,72 € 
252 Credores pela execução do orçamento Curto Prazo Outros 0,00 € 41.215,00 € 
2611 Fornecedores Imobilizado C/C Curto Prazo Fornecedores de imob. (contas 2611 a 2618) 144.115,17 € 170.423,81 € 
268413 Administração Autárquica Curto Prazo Outros 0,00 € 6.588,00 € 
268416 Outros Setores Institucionais Curto Prazo Curto Prazo 0,00 € 2.493,99 € 
2685 Devedores Diversos - Outros Curto Prazo Outros 1.568,25 € 1.733,40 € 
2689 Credores Diversos Curto Prazo Outros 0,00 € 0,00 € 

Total     9.608.301,70 9.358.129,08 € 
 

Listagem do Endividamento das Entidades Relevantes (art.º 54.º da Lei 73/2013, de 3 setembro) 

Entidades Relevantes 
Valor Inicial Valor Final 

01-01-2014 30-06-2014 
  Associação Nacional de Municípios Portugueses 279,19 € 173,68 € 
  Associação de Municípios Portugueses do Vinho 339,12 € 
a) Associação de Municípios do Vale do Douro Norte 
a) Escola Profissional de Murça 
a) Associação Douro Histórico     
a) Fundação Museu do Douro     
        

Total     279,19 512,80 
 

Divida Total 9.608.580,89 9.358.641,88 
a) Não enviou informação. 


