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1. Nota Introdutória 

 

 

O presente relatório espelha a execução do Orçamento do Município de Condeixa-a-Nova 

para 2014, tendo este relatório sido elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 

de fevereiro, cumprindo o preceituado no n.º 13 do POCAL e apresenta em documento 

autónomo os mapas de Prestação de Contas, de modo a habilitar os Senhores Vereadores e os 

Senhores Membros da Assembleia Municipal a melhor avaliar a execução, pelo Executivo 

Municipal, do Plano e do Orçamento deste ano de 2014. 

 

Os grandes objetivos estratégicos definidos para o mandato de 2014/2017 estão definidos em 

três eixos: 

� Eixo 1: Condeixa de Proximidade 

� Eixo 2: Condeixa Civitas de Inclusão 

� Eixo 3: Condeixa Competitiva 

 

Cada eixo estratégico está definido em função de objetivos principais. Estes objetivos 

estratégicos compõem a carta política que está a orientar a ação do Executivo e que constitui a 

matriz de referência para o mandato de 2014/2017. 

 

Pretendemos igualmente apresentar alguns indicadores de gestão que nos permita, por 

monitorizações de benchmarking, avaliar a sustentabilidade do Município. 

 

Tendo em atenção o programa eleitoral apresentado em setembro de 2013, este executivo terá 

como missão trabalhar para garantir as melhores condições e qualidade de vida, com 

particular atenção aos pormenores e situações que influenciam o dia-a-dia dos Condeixenses. 

Promoverá a defesa dos Direitos dos Cidadãos, na sua vertente social, garantindo políticas de 

solidariedade social e respeito inter-geracional, bem como incentivar a uma crescente 

participação cívica. Pretende igualmente promover a criação de redes de Parcerias para o 

Desenvolvimento Local, valorizando a actuação dos agentes locais quer na área económica 

quer na área associativa e institucional. 
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A Câmara Municipal está e estará atenta ao cenário regional em que insere a sua ação política, 

e trabalhará integrada em redes de cidades ou em organizações regionais, tais como a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, Terras de Sicó - Associação de 

Desenvolvimento, Rede de Cidades Educativas e Rede de Cidades Saudáveis ou Turismo do 

Centro.
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 1.1. Enquadramento Macroeconómico 

 

Em 2013, a implementação das medidas de consolidação orçamental incluídas no Orçamento de 

Estado de 2013 contribuíram para uma quebra significativa do rendimento e da procura interna. A 

contração da atividade económica foi mitigada pela evolução relativamente favorável das 

exportações, num contexto de crescimento virtualmente nulo da procura externa (à semelhança do 

observado em 2012). 

 

No final de 2013, as projeções para a economia portuguesa apontavam para uma recuperação 

moderada da actividade no período 2014-2015, após uma contração acumulada de cerca de 6 por 

cento no período 2011-2013, num contexto de um processo de correção dos desequilíbrios 

macroeconómicos acumulados ao longo das últimas décadas. 

 

Em maio de 2014, Portugal concluiu o Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), 

apesar disso, permanecem vulnerabilidades na economia portuguesa que podem amplificar os efeitos 

inerentes à materialização de riscos sobre a estabilidade financeira. Entre essas vulnerabilidades 

destaca-se o reduzido crescimento potencial da economia portuguesa. Apesar da recente recuperação 

da atividade económica e da melhoria das condições do mercado de trabalho, as baixas taxas de 

crescimento observadas e previstas para o futuro próximo, a par de níveis reduzidos de inflação, 

representam um desafio para a atividade e para a rendibilidade do setor financeiro. Ao contexto de 

baixo crescimento económico acrescem os ainda elevados níveis de endividamento dos setores 

privado e público, que constituem, por sua vez, uma restrição ao crescimento económico. Garantir um 

processo de ajustamento que promova a desalavancagem nos vários setores da economia portuguesa 

e, simultaneamente, crescimento económico, assente em investimento em setores com níveis de 

produtividade elevados e que beneficiem de uma procura sustentável, é claramente um dos maiores 

desafios na atualidade.  

 

O setor bancário deverá ter um papel fundamental na reafetação de recursos aos referidos setores, 

condição indispensável para o sucesso do referido processo de ajustamento da economia portuguesa 

 

Uma consolidação orçamental sustentada não pode deixar de assentar numa alteração substantiva do 

conjunto de regras associadas ao processo orçamental. Estas regras passam, sem dúvida, pela 

elaboração de orçamentos credíveis numa base plurianual vinculativa, assim como pelo pleno 

comprometimento de todos os níveis da Administração Pública com os objectivos assumidos. Estes 

procedimentos orçamentais devem fixar limites nominais à despesa pública em diversas áreas, 

nomeadamente na Administração Central, seguindo as melhores práticas internacionais.  
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O cenário em que as Autarquias se movem continua a ser muito preocupante, de que são exemplo: os 

cortes nas Transferências do Orçamento do Estado promovida pelo atual Governo, a criação do Fundo 

de Apoio Municipal, que coloca os munícipes de Autarquias cumpridoras, do ponto de vista 

financeiro, a contribuir para a recuperação financeira de outras Autarquias, numa clara substituição do 

que devia ser uma competência da administração central - pois só a administração central poderia ter 

controlado e fiscalizada os gastos excessivos dessas autarquias - bem como o aumento da despesa 

relacionada com a prestação de serviços essenciais, designadamente a que se refere à aquisição de 

água e ao tratamento de esgotos. 

 

Cumulativamente, continua em vigor a Lei dos Compromissos que estrangula a capacidade de 

investimento e decisão dos gestores autárquicos, quando diferencia o modo de tratamento entre 

previsão da receita e o compromisso da despesa, nomeadamente no que diz respeito às empreitadas de 

obras públicas, cujos fundos comunitários só podem ser previstos após a validação da despesas pelas 

Autoridades de Gestão e a despesa municipal tem que ser comprometida pela totalidade no momento 

da adjudicação. Simultaneamente, o corte brutal do investimento público retirou liquidez às economias 

locais, liquidou empresas e contribuiu de forma abrupta para o aumento do desemprego e consequente 

assunção pelas Câmaras Municipais de responsabilidades socias que deviam estar na esfera da 

administração central. 

 

Além disto, continua a existir uma tentativa persistente de retirar cada vez mais autonomia às 

Autárquicas, muitas vezes com violação de contratos assumidos. Referimo-nos, por exemplo, à 

legislação sobre o regime tarifário das águas de abastecimento público de gestão municipal, à fusão 

dos sistemas multimunicipais e a privatização da Empresa Geral de Fomento detentora maioritária da 

ERSUC ou ainda à promiscuidade de competências entre freguesias, municípios e comunidades 

intermunicipais que poderá retirar ao Municipalismo muito da sua capacidade política. 

 

Este cenário macroeconómico condiciona a política autárquica no nosso futuro de curto e médio prazo. 

 

Por último, sublinhe-se a grande confusão que tem sido o arranque do novo ciclo de Fundos 

Comunitários, em que ainda não estão totalmente esclarecidas as regras de acesso aos possíveis 

Programas Operacionais Regionais e em que a fatia disponível para projetos municipais se advinha 

diminuta. 

 

Conceber, com grande criatividade, um novo paradigma para as políticas públicas é o desafio que se 

coloca aos novos Autarcas e aos diversos atores do desenvolvimento local e regional. Mais do que 

nunca importa rasgar cenários pré-concebidos e construir uma Visão para o território assente na 

partilha coletiva, responsável, das opções de Política. 
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2. Objectivos | 2014-2017 

 

O Plano Plurianual de Investimentos para o mandato de 2014/2017 foi elaborado sob o signo 

da crise económica e financeira que o País vive, com especial e persistente incidência na 

paralisia do sector imobiliário, importante fonte de financiamento autárquico. Este facto, 

como todos bem sabemos, tem repercussão imediata nas receitas correntes de um modo muito 

relevante. 

 

Não houve e nem há assim grandes hipóteses de prosseguir uma lógica de investimento 

público em grandes equipamentos ou infra-estruturas, sendo a nossa principal preocupação, a 

captação de investimento e, consequente reforço da competitividade do Concelho, através da 

aposta nos chamados fatores dinâmicos de competitividade, dos quais se destaca, entre outras, 

a aposta no Turismo, com um conjunto de ações previstas que totalizam cerca de 15% do 

valor das GOP para 2014, como mola impulsionadora da competitividade, sem esquecer o 

apoio social às famílias, com a duplicação da verba para o programa de emergência social e a 

sustentabilidade do território em termos de ordenamento, transportes, água, saneamento, 

resíduos e protecção ambiental, despesas que representam cerca de 60% das GOP. 

 

Por outro lado, o alargamento das competências municipais e a qualidade dos serviços 

prestados gera despesas fixas muito elevadas em montantes muito superiores às 

correspondentes transferências financeiras da Administração Central, que aliás tem vindo 

progressivamente a diminuir desde 2011, tendo as transferências do Orçamento de Estado 

diminuído cerca de 112.000 € em comparação com o ano transato. 

 

Não sendo possível a realização de grandes investimentos públicos as nossas principais 

preocupações residem na melhoria da gestão dos equipamentos e infra-estruturas existentes, 

optimizando recursos, eliminando défices de exploração e melhorando a qualidade dos 

serviços prestados. 

 

Contudo, não desistimos de prosseguir políticas de desenvolvimento, tendo como Visão a 

afirmação do Concelho de Condeixa-a-Nova como comunidade sustentável e sustentada, 
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ancorada no equilíbrio entre a Coesão Social, Qualidade Ambiental e Desenvolvimento 

Económico. 

 

Neste sentido, em finais de 2013 foi apresentado um orçamento ambicioso para o ano de 

2014, que apesar de ter diminuído em termos globais 791.715€, apresentou margem suficiente 

para a Câmara Municipal ter conseguido usufruir de co-financiamento comunitário de 

algumas obras, em concreto, no que concerne a 2º fase da empreitada do “PO.ROS” e à obra 

relativa ao saneamento na Ega - EN 342 e simultaneamente abrir rubricas orçamentais para 

incluir as linhas programáticas apresentadas ao sufrágio eleitoral.  

 

Os Eixos Estratégicos definidos para o mandato 2014-2017 foram os seguintes: 

 

 

Eixos Estratégicos 

 

Objectivos Estratégicos 

EIXO 1 | Condeixa de Proximidade  Serviços Municipais de Qualidade; 

 Um Território de Freguesias; 

 Um Território Sustentável;  

 Pessoas e Cidadania; 
 

EIXO 2 | Condeixa Civitas de Inclusão  Educação e Apoio à Família; 

 Direitos de Cidadania; 

 Cultura, Desporto e Lazer; 

 Saúde e Bem-Estar; 
 

EIXO 3 | Condeixa Competitiva  Um Comércio Local Forte; 

 Turismo Caminho de Futuro; 

 Aposta nos Produtos Endógenos; 

 Captação de Empresas e Empreendedorismo; 

 Proteção Civil e Luta contra Incêndios; 

 Transferência para Instituições. 
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3. Destaques | 2014 

Taxas de Execução das Grandes Opções do Plano (GOP) 

 

As prioridades do Município, em 2014, continuaram a manter-se fiéis ao programa eleitoral sufragado 

pelos munícipes em 2013 e agregam-se em 3 eixos estratégicos: Condeixa de Proximidade, Condeixa 

Civitas de Inclusão e Condeixa Competitiva. 

 

As Grandes Opções do Plano (GOP) incorporam estes objectivos que, por sua vez, desdobram-se em 

programas, projectos e ações das intervenções setoriais. As GOP agregam as despesas do Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI) e as despesas provenientes das Actividades mais Relevantes 

(AMR). 

 

As atividades desenvolvidas pelas direções municipais são imputáveis às áreas de intervenção, de 

acordo com a classificação funcional da despesa. 

 

Quadro 1: Classificação Funcional da Despesa 

Funções/Subfunções 

PPI 
Atividades Mais 

Relevantes 
Total 

Montantes Realizados % 

01 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE QUALIDADE           790.759,79 €           1.397.014,12 €       2.187.773,91 €  8,2% 
01 
001 Administração Geral           790.759,79 €           1.397.014,12 €       2.187.773,91 €  8,2% 

02 UM TERRITÓRIO DE FREGUESIAS                       -   €              644.937,73 €          644.937,73 €  2,4% 
02 
001 Transferência para as Freguesias                       -   €              644.937,73 €          644.937,73 €  2,4% 

03 UM TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL        5.222.064,83 €           7.619.306,97 €     12.841.371,80 €  48,3% 
03 
001 Ordenamento do Território           767.254,35 €              101.465,65 €          868.720,00 €  3,3% 
03 
002 Transportes Rodoviários        2.566.791,76 €                          -   €       2.566.791,76 €  9,7% 
03 
003 Água           755.397,40 €           2.024.824,76 €       2.780.222,16 €  10,5% 
03 
004 Saneamento           251.815,36 €           2.307.455,01 €       2.559.270,37 €  9,6% 
03 
005 Resíduos Sólidos           324.531,55 €           1.427.037,81 €       1.751.569,36 €  6,6% 
03 
006 Proteção do Meio Ambiente           216.161,84 €              431.768,91 €          647.930,75 €  2,4% 
03 
007 Agricultura e Floresta              6.109,80 €                    414,61 €             6.524,41 €  0,0% 
03 
008 Energia           334.002,77 €           1.326.340,22 €       1.660.342,99 €  6,2% 

04 PESSOAS E CIDADANIA                       -   €               50.551,35 €           50.551,35 €  0,2% 
04 
001 Pessoas e Cidadania                       -   €               50.551,35 €           50.551,35 €  0,2% 

05 EDUCAÇÃO E APOIO À FAMILIA           235.155,73 €           1.653.633,25 €       1.888.788,98 €  7,1% 
05 
001 Educação            235.155,73 €           1.653.633,25 €       1.888.788,98 €  7,1% 

06 DIREITOS DE CIDADANIA                       -   €              154.539,86 €          154.539,86 €  0,6% 
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Funções/Subfunções 

PPI 
Atividades Mais 

Relevantes 
Total 

Montantes Realizados % 

06 
001 Acção Social                       -   €              154.539,86 €          154.539,86 €  0,6% 

07 CULTURA, DESPORTO E LAZER        2.327.077,92 €           2.857.746,59 €       5.184.824,51 €  19,5% 
07 
001 Cultura              28.944,35 €              822.951,77 €          851.896,12 €  3,2% 
07 
002 Desporto, Recreio e Lazer        2.298.133,57 €           2.034.794,82 €       4.332.928,39 €  16,3% 

08 SAÚDE E BEM-ESTAR                       -   €                          -   €                      -   €  0,0% 
08 
001 Saúde e Bem-Estar                       -   €                          -   €                      -   €  0,0% 

09 UM COMÉRCIO LOCAL FORTE                       -   €                          -   €                      -   €  0,0% 
09 
001 Um Comércio Local Forte                       -   €                          -   €                      -   €  0,0% 

10 TURISMO CAMINHO DE FUTURO        2.441.807,13 €              174.572,02 €       2.616.379,15 €  9,8% 
10 
001 Promoção Turistica        2.441.807,13 €              174.572,02 €       2.616.379,15 €  9,8% 

11 APOSTA NOS PRODUTOS ENDÓGENOS             32.674,57 €                    715,50 €           33.390,07 €  0,1% 
11 
001 Mercados e Feiras             32.674,57 €                    715,50 €           33.390,07 €  0,1% 

12 CAPTAÇÃO DE EMPRESAS E EMPREENDEDORISMO           180.682,90 €                          -   €          180.682,90 €  0,7% 
12 
001 Desenvolvimento Económico           180.682,90 €                          -   €          180.682,90 €  0,7% 

13 PROTECÇÃO CÍVIL E LUTA CONTRA INCÊNCIOS             24.511,60 €              592.412,64 €          616.924,24 €  2,3% 
13 
001 Serviço Municipal Protecção Cívil             24.511,60 €              592.412,64 €          616.924,24 €  2,3% 

14 TRANSFERÊNCIA PARA INSTITUIÇÕES                       -   €              180.753,42 €          180.753,42 €  0,7% 
14 
001 Transferências para Instituições                       -   €              180.753,42 €          180.753,42 €  0,7% 

  TOTAL       11.254.734,47 €         15.326.183,45 €     26.580.917,92 €  100,0% 

 

A aplicação dos recursos financeiros do Município de Condeixa-a-Nova, agrupados de acordo com a 

classificação funcional, permite concluir que os montantes realizados por parte da autarquia destacam 

as áreas de intervenção em serviços que atendem aos eixos estratégicos “Condeixa de Proximidade” e 

“Condeixa Civitas de Inclusão”. Verifica-se que as atividades estratégicas relacionadas com “Um 

Território Sustentável” têm um peso de 48,3% no total dos montantes realizados/pagos por parte da 

autarquia. Nestas atividades destacam-se as despesas relacionadas com o serviço de abastecimento de 

água, os serviços de saneamento, tratamento dos resíduos sólidos, transportes rodoviários e gastos com 

a energia. A “Cultura, Desporto e Lazer” apresentam um peso de 19,5%, os “Serviços Municipais de 

Qualidade” apresentam um peso de 8,2% e a Educação e Apoio à Família apresenta um peso de 7,1% 

no total dos montantes realizados pela autarquia. 

 

A análise dos objectivos foi efetuada na óptica da despesa realizada, no entanto, chama-se a atenção 

que para calcular as taxas de execução de cada eixo estratégico foram apenas considerados os valores 

extraídos do mapa das Grandes Opções do Plano (GOP). 
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Quadro 2: Despesas por Objetivos em 2014 

 

Eixos Estratégicos Valor Executado % 

Eixo 1 - Condeixa de Proximidade 15.724.634,79 59,16% 

Eixo 2 - Condeixa Civitas de Inclusão 7.228.153,35 27,19% 

Eixo 3 - Condeixa Competitiva 3.628.129,78 13,65% 

Total 26.580.917,92 € 100,00% 

 

Tendo em atenção a análise efetuada anteriormente, verificamos que de entre as principais prioridades, 

os Eixos Estratégicos “Condeixa de Proximidade” e “Condeixa Civitas de Inclusão” continuam a ser 

os vetores estratégicos mais importantes com um peso de 59,16% e 27,19%, respetivamente, no total 

dos objetivos estratégicos da autarquia.  

 

 

 

Gráfico 1: Eixos Estratégicos
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4. Análise Orçamental 

4.1. Principais destaques 

  

Em relação à análise orçamental, começamos por apresentar um quadro com os principais indicadores 

da situação financeira e orçamental do Município: 

 

Quadro 3: Indicadores 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

Receita           

Receita Total (Efectiva) 12.977.748,00 € 13.455.633,08 € 12.468.806,40 € 12.717.031,32 € 10.627.843,67 € 

Crescimento da Receita Total -10,1% 3,7% -7,3% 2,0% -16,4% 

Receitas Correntes          8.931.899,17 €         8.711.687,61 €  9.202.559,06 €       9.426.790,82 €       9.473.110,37 €  

Crescimento das Receitas Correntes 3,1% -2,5% 5,6% 2,4% 0,5% 

Receitas Correntes/Receitas Totais 68,8% 64,7% 73,8% 74,1% 89,1% 

Receitas de Capital          3.645.848,93 €         4.287.292,47 €          2.584.707,34 €        1.940.240,00 €       1.154.733,30 €  

Crescimento das Receitas de Capital -11,6% 17,6% -39,7% -24,9% -40,5% 

Receitas Fiscais 2.285.798,38 € 2.183.215,78 € 2.669.770,77 € 2.222.840,85 € 2.086.846,76 € 

Receitas Fiscais/Receitas Correntes 25,59% 25,06% 29,01% 23,58% 22,03% 

Receitas Correntes Executadas 8.931.899,17 € 8.711.687,61 € 9.202.559,06 € 9.426.790,82 € 9.473.110,37 € 

Receitas Correntes Orçadas 8.655.371,00 € 8.716.987,00 € 9.323.660,00 € 9.647.500,00 € 9.643.098,00 € 

Receitas Correntes Executadas/Receitas 
Correntes Orçadas 103,2% 99,9% 98,7% 97,7% 98,2% 

Receita Total (Efectiva) 12.977.748,00 € 13.455.633,08 € 12.468.806,40 € 12.717.031,32 € 10.627.843,67 € 

Receita Total Prevista 21.876.960,00 € 18.040.000,00 € 15.794.400,00 € 15.139.700,00 € 14.347.895,00 € 

Execução Orçamental (Receita Total 
Efectiva/Receita Total Prevista) 59,3% 74,6% 78,9% 84,0% 74,1% 

Despesas           

Despesa Total 12.669.079,09 € 12.832.643,36 € 11.229.575,83 € 11.729.805,17 € 10.963.943,92 € 

Crescimento da Despesa Total -10,3% 1,3% -12,5% 4,5% -6,5% 

Despesas Correntes 7.041.859,89 € 7.388.424,65 € 7.840.443,40 € 7.940.097,49 € 8.294.068,40 € 

Despesas Correntes/Despesa Total 55,6% 57,6% 69,8% 67,7% 75,6% 

Crescimento das Despesas Correntes -3,2% 4,9% 6,1% 1,3% 4,5% 

Despesas Com Pessoal 10.216,15 € 3.266.084,46 € 2.962.367,49 € 3.314.387,33 € 3.463.391,73 € 

Despesas com Pessoal/Despesas Correntes 0,1% 44,2% 37,8% 41,7% 41,8% 

Despesas Correntes Executadas 7.041.859,89 € 7.388.424,65 € 7.840.443,40 € 7.940.097,00 € 8.294.068,40 € 

Despesas Correntes Orçadas 10.106.100,00 € 9.166.360,00 € 9.605.200,00 € 9.647.500,00 € 9.490.025,00 € 

Despesas Correntes Executadas/Despesas 
Correntes Orçadas 69,7% 80,6% 81,6% 82,3% 87,4% 

Equilíbrio Orçamental e Dívida           

Saldo Corrente 1.890.039,28 € 1.323.262,96 € 1.362.115,66 € 1.486.693,33 € 1.179.041,97 € 

Saldo Corrente/Receitas Correntes 21,2% 15,2% 14,8% 15,8% 12,4% 

Serviço da Dívida (MLP) 836.470,91 € 776.579,37 € 809.962,30 €          801.108,15 €          572.164,75 €  

Serviço da Dívida/Receitas Correntes 9,4% 8,9% 8,8% 8,5% 6,0% 
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Os rácios orçamentais voltam a registar, em 2014, valores que demonstram que se continuou a manter 

um efetivo controlo do orçamento. Apesar de existir uma quebra na receita total efetiva, verificou-se 

igualmente uma quebra na despesa total. A receita total efetiva ascendeu, em 2014, a 10.627.843,67 €, 

o que representa um decréscimo de 16,4% em relação a 2013 e a despesa total foi de 10.963.943,92 €, 

em 2014, o que representa um igual decréscimo de 6,5 % em relação a 2013.  

 

A taxa de execução orçamental, que é dada pelo rácio Receita Total / Receita Prevista, atingiu a taxa 

de 74,1%, ou seja, um decréscimo de cerca de 10% em relação a 2013. 
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4.2. Equilíbrio Orçamental 

 4.2.1. Equilíbrio corrente 
 

A nova Lei das Finanças Locais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro, prevê no artigo 40º e 83º quais as 

regras a cumprir na elaboração dos documentos previsionais, bem como na execução orçamental, 

relativamente ao equilíbrio orçamental. 

 

Assim, as despesas correntes (pagas) + AME ≤ Receita cobradas brutas. 

Despesas correntes = 8.294.068,40€ 

AME – Amortizações médias de empréstimos = 554.223,59€ 

Total: DC + AME = 8.848.291,99€ 

Receita cobrada Bruta = 9.624.718,47€ 

 

Deste modo o município cumpre a regra do equilíbrio orçamental. 

 

Quadro 4: Poupança Corrente do Exercício 

 

Designação 2014 2013 
Variação (%)         

2013-2014 
2012 

Variação (%)         
2012-2013 

Receita Corrente Executada 9.473.110,37 € 9.426.790,82 € 0,49%  9.202.559,06 €  2,4% 

Despesa Corrente Executada 8.294.068,40 € 7.940.097,49 € 4,46%  7.840.443,40 €  1,3% 

Poupança Corrente Executada 1.179.041,97 € 1.486.693,33 € -20,69%  1.362.115,66 €  9,1% 

 

 

A poupança corrente bruta executada no Município de Condeixa-a-Nova em 2014 foi de : 

1.179.041,97 €, ou seja, - 20,69% face a 2013 (1.486.693,33 €). 

 

A evolução da poupança corrente do exercício ao longo dos últimos anos permite verificar o 

estável desempenho financeiro do Município. Verificou-se um ligeiro decréscimo na 

libertação de meios para aplicar em investimento e para amortizar a dívida do passado. Em 

2012 verificou-se uma ligeira retoma, embora em 2014 se apresente um ligeiro decréscimo. 

Contudo, os valores apresentados ao longo do tempo expressam e corroboram o equilíbrio e o 

controlo orçamental apresentado pelo Município de Condeixa. 



 

 

 20 

4.3. Análise da Despesa 

4.3.1. Execução Orçamental da Despesa 

 

A execução orçamental da despesa por classificação económica apresentada no quadro em baixo, 

Quadro 5, permite-nos verificar que os graus de execução de cada rubrica apresentam-se 

heterogéneos, sendo que tendencialmente, os agregados correntes apresentam taxas de concretização 

superiores aos de capital. 

 

Quadro 5: Diferentes fases da despesa por classificação económica  

Capítulos 

Despesa 
Corrigida 

Despesa 
Comprometida 

Despesa 
Realizada 

Despesa Paga Desvio 
Taxa de 

Execução 
Realizada e não 

Paga 

1 2 3 4 5=4-1 6=4/1 7=3-4 

01-Despesas com Pessoal 3.575.466,00 € 3.494.380,02 € 3.467.940,42 € 3.463.391,73 € -112.074,27 € 96,9%          4.548,69 €  

02-Aquis. Bens e Serv. 5.078.949,00 € 4.709.734,65 € 4.273.853,07 € 4.102.373,89 € -976.575,11 € 80,8%       171.479,18 €  

03-Juros e Outros Encarg. 46.400,00 € 43.984,17 € 43.984,17 € 43.984,17 € -2.415,83 € 94,8%                   -   €  

04-Transf. Correntes 480.360,00 € 439.263,43 € 420.691,31 € 420.691,31 € -59.668,69 € 87,6%                   -   €  

06-Outras Desp. Correntes 308.850,00 € 263.770,61 € 263.700,61 € 263.627,30 € -45.222,70 € 85,4%              73,31 €  

Despesas Correntes 9.490.025,00 € 8.951.132,88 € 8.470.169,58 € 8.294.068,40 € -1.195.956,60 € 87,4%       176.101,18 €  

07-Aquis. Bens de Capital 2.337.970,00 € 1.806.408,22 € 1.582.488,45 € 1.545.388,23 € -792.581,77 € 66,1%        37.100,22 €  

08-Transf. de Capital 137.990,00 € 137.694,64 € 95.445,25 € 95.445,25 € -42.544,75 € 69,2%                   -   €  

09-Activos Financeiros 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -100,00 € 0,0%                   -   €  

10-Passivos Financeiros 1.030.000,00 € 1.029.042,04 € 1.029.042,04 € 1.029.042,04 € -957,96 € 99,9%                   -   €  

11-Outras Desp. Capital 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -100,00 € 0,0%                   -   €  

Despesas de Capital 3.506.160,00 € 2.973.144,90 € 2.706.975,74 € 2.669.875,52 € -836.284,48 € 76,1%        37.100,22 €  

TOTAL 12.996.185,00 € 11.924.277,78 € 11.177.145,32 € 10.963.943,92 € -2.032.241,08 € 84,4%       213.201,40 €  

 

 

O orçamento de 2014 previa um valor de 14,3 milhões de euros de despesas totais (despesas correntes 

e despesas de capital), no final do ano a taxa de execução das despesas correntes foi de 87,4% e das 

despesas de capital foi de 76,1%. A taxa de execução da despesa total foi de 84,4%.  

 

Nas despesas correntes são as despesas com a aquisição de bens e serviços e as despesas com pessoal 

que têm maior peso, no montante de 4.273.853,07 € e 3.467.940,42 € respetivamente em cada uma. As 

aquisições de bens e serviços são as despesas correntes que, em termos absolutos, apresentam o maior 

desvio relativamente ao valor orçado.  

 

No ano de 2014 a despesa (paga) com aquisição de bens e serviços teve uma redução de valor em 

relação ao ano de 2013 de 134.744,12 €, nomeadamente, ao nível das despesas com a aquisição de 

combustível (gasóleo), encargos de instalações, comunicações, electricidade e gás. 
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As despesas de capital registam uma taxa de execução de 76,1%, sendo o desvio mais significativo na 

rubrica de aquisição de bens de capital e transferências de capital, no montante de - 792.581,77 € e de 

- 42.544,75 €, respetivamente. 

 

A rubrica de aquisição de bens de capital teve uma taxa de execução de 66,1%. 

 

A despesa de capital está bem controlada uma vez que quase todos os novos investimentos têm 

comparticipação de fundos comunitários e houve claramente uma redução em novos compromissos. 

Verificou-se um esforço no sentido de controlar a despesas com pessoal, pese embora que, para isso, 

muito concorre o congelamento salarial imposto pelo Orçamento do Estado e os cortes salariais 

impostos pelo Governo. 
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4.4. Análise da Receita 

4.4.1. Execução Orçamental da Receita 

 

A taxa de execução orçamental da receita foi de 81,78%, tendo verificado uma maior taxa de execução 

ao nível das receitas correntes (98,24%) e uma menor taxa de execução ao nível das receitas de capital 

(34,44%), devido à baixa execução do QREN. 

 

A receita liquidada a terceiros e não cobrada, em 2014, ascende a € 279.634,85. 

 

Quadro 6: Receita Liquidada e Não Cobrada 

 

Descrição 2014 2013 Variação Variação % 

(1) Receita corrigida 12.996.185,00 €         15.139.700,00 €  -     654.700,00 €  -4,15% 

(2) Receita Liquidada do Exercício 10.889.732,32 €         12.971.698,05 €         355.252,30 €  2,82% 

(3) Receita Executada do Exercício 10.610.097,47 €         12.790.012,07 €         208.841,32 €  1,66% 

(4) Receita Liquidada e não Cobrada do Exercício (2)-(3)         279.634,85 €           181.685,98 €         146.410,98 €    

 

 

Em 2014 verificou-se uma evolução favorável das receitas correntes em +0,5% e uma evolução 

desfavorável de -40,5% ao nível das receitas de capital, tal como é apresentado no quadro em baixo 

(Quadro 7). 

 

Quadro 7: Evolução da Receita Global 

 

Designação 

2014 
Variação 

2013-2014 

2013  

Valor (€) 
Peso 
(%) 

Valor (€) 
Peso 
(%) 

 

Impostos Directos                1.862.294,22    14,6% -7,05%      2.003.634,72    15,8% 
 

Impostos Indirectos                   152.450,91    1,2% 83,42%          83.117,46    0,7% 
 

Taxas, Multas e Outras Penalidades                     72.101,63    0,6% -42,57%         125.553,71    1,0% 
 

Rendimentos de Propriedade                   422.830,82    3,3% 0,09%         422.439,52    3,3% 
 

Transferências Correntes                4.142.292,69    32,6% 6,87%      3.875.965,24    30,5% 
 

Venda de Bens e Serviços Correntes                2.745.884,97    21,6% -4,56%      2.877.011,14    22,6% 
 

Outras Receitas Correntes                     75.255,13    0,6% 92,62%          39.069,03    0,3% 
 

Total da Receita Corrente                9.473.110,37    89,1% 0,49%      9.426.790,82    74,1% 
 

Venda de Bens de Investimento                      3.794,70    0,0% 12754,67%                29,52    0,0% 
 

Transferências de Capital                   536.451,67    4,2% -68,60%      1.708.677,27    13,4% 
 

Activos Financeiros                     23.176,66    0,2% 1050,73%            2.014,09    0,0% 
 

Passivos Financeiros                   590.000,00    4,6% 182,97%         208.500,00    1,6% 
 

Outras Receitas de Capital                      1.310,27    0,0% -93,77%          21.019,62    0,2% 
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Designação 

2014 
Variação 

2013-2014 

2013  

Valor (€) 
Peso 
(%) 

Valor (€) 
Peso 
(%) 

 

Total da Receita de Capital                1.154.733,30    10,9% -40,49%      1.940.240,50    15,3% 
 

Total das receitas sem Reposições 10.627.843,67 100,0% -6,50% 11.367.031,32 89,4% 
 

Reposições não abatidas nos 
Pagamentos   0,0% -100,00% 1540,00 0,0% 

 

Total das Receitas com Reposição 10.627.843,67 100,0% -6,52% 11.368.571,32 89,4% 
 

Saldo da Gerência Anterior   0,0% -100,00%      1.350.000,00    10,6% 
 

TOTAL               10.627.843,67    100,0% -16,44%    12.718.571,32    100,0% 
 

 

 

As receitas fiscais, englobando os impostos directos, os impostos indirectos e as taxas, multas e outras 

penalidades, diminuíram em – 6,12% em 2014 face ao ano anterior. 

 

Entre as receitas fiscais destacam-se os impostos indirectos cujo valor arrecadado (152.450,91 €) foi 

muito superior ao arrecadado em 2013 (83.117,46 €), tendo apresentado uma taxa de crescimento de 

83,42% relativamente ao ano transacto. Este aumento verifica-se especialmente ao nível da rubrica 

“Loteamentos e Obras”, cujo valor executado (arrecadado) foi muito superior ao previsto (orçado). 

 

 

Quadro 8: Evolução da Estrutura da Receita Fiscal 

Designação 

2014 

2013 
Variação 
2013/2014 Valor Orçado 

Valor 
Executado 

Desvio 
Taxa de 

Execução 

Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)    1.271.982,00 €   1.447.595,06 €      175.613,06 €  113,8%   1.412.174,66 €  2,51% 

Imposto Único de Circulação (IUC)       343.390,00 €     353.009,79 €          9.619,79 €  102,8%      393.787,09 €  -10,36% 

Imposto Municipal sobre Transm. Onerosas 
Imóveis (IMT) 

      335.126,00 €       61.689,37 €  -   273.436,63 €  18,4%      197.672,97 €  -68,79% 

Impostos Abolidos             300,00 €                  -   €  -         300,00 €  0,0%                  -   €  - 

Impostos Diretos    1.950.798,00 €   1.862.294,22 €  -     88.503,78 €  95,5%   2.003.634,72 €  -7,05% 

Loteamentos e Obras             245,00 €       94.667,74 €        94.422,74 €  38639,9%            751,29 €  12500,69% 

Ocupação da Via Pública       170.170,00 €       52.967,10 €  -   117.202,90 €  31,1%       68.726,87 €  -22,93% 

Publicidade         12.197,00 €         1.958,40 €  -     10.238,60 €  16,1%       12.026,66 €  -83,72% 

Outros          2.433,00 €         2.857,67 €            424,67 €  117,5%         1.612,64 €  77,20% 

Impostos Indiretos       185.045,00 €     152.450,91 €  -     32.594,09 €  82,4%       83.117,46 €  83,42% 

Mercados e Feiras          1.992,00 €         1.669,43 €  -         322,57 €  83,8%         2.032,82 €  -17,88% 

Loteamentos e Obras       114.298,00 €       45.470,60 €  -     68.827,40 €  39,8%      110.085,03 €  -58,70% 

Ocupação da Via Pública             101,00 €           548,76 €            447,76 €  543,3%         5.267,48 €  -89,58% 

Caça, uso e porte de arma             124,00 €           124,58 €                0,58 €  100,5%             82,81 €  50,44% 

Outras Taxas          5.959,00 €         1.273,55 €  -       4.685,45 €  21,4%         4.855,83 €  -73,77% 

Multas e outras penalidades         13.079,00 €       23.014,71 €          9.935,71 €  176,0%       13.764,70 €  67,20% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades       135.553,00 €       72.101,63 €  -     63.451,37 €  53,2%      136.088,67 €  -47,02% 

TOTAL    2.271.396,00 €   2.086.846,76 €  -   184.549,24 €  91,9%   2.222.840,85 €  -6,12% 



 

 

 24 

 

Nos impostos diretos tem especial relevância o IMI, que apresentou uma taxa de variação positiva de 

2,51%, relativamente a 2013 (Quadro 9). 

 

 

Quadro 9: Taxa de crescimento de IMI 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taxa de Crescimento de IMI 9,10% 10,00% 4,60% 6,40% -4,14% 2,51% 

 

 

A taxa de crescimento do IMI apresentou uma grande quebra em 2013 mas apresenta em 2014 uma 

recuperação de +2,51% face ao ano anterior, tal como se pode observar no gráfico seguinte. 

 

 

Gráfico 2: Taxa de crescimento do IMI 
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4.5. Movimentos de Tesouraria 

 

O valor das importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no exercício, quer 

se reportem à execução orçamental, quer a operações de tesouraria, acrescido dos correspondentes 

saldos da gerência anterior, permitem obter o valor do saldo a transitar para a gerência seguinte. 

  

Quadro 10: Resumo da Conta de Gerência do ano de 2014 

 

Designação 
Operações 

Orçamentais Operações de Tesouraria  
(Não Orçamentais) 

TOTAL 

 (1) Saldo transitado de 2013 a)            1.064.171,76 €                           273.467,25 €                     1.337.639,01 €  

 (2) Receitas Arrecadadas          10.779.451,77 €                           695.497,38 €                   11.474.949,15 €  

 (3) Despesas Pagas          10.963.943,92 €                           734.339,13 €                   11.698.283,05 €  

Saldo Transitado para 2015 (1+2-3)             879.679,61 €                           234.625,50 €                     1.114.305,11 €  

 a) incorporado em 2013  

    

 

Esta informação é complementada com os fluxos de caixa que, através de mapa constante dos 

documentos de Prestação de Contas, discrimina a natureza e a origem e aplicação de fundos. 
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5. Situação Económico-Financeira 

5.1. Análise do Balanço 

  

 

O Balanço e o Sistema Contabilístico adequam-se ao previsto no Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), espelhando a situação patrimonial da Autarquia a 31 de Dezembro de 

2014. 

 

Quadro 11: Balanço Sintético 

Descrição 

2014 2013 

Desvio (€) 
Variação 
2013/2014 Valor (€) 

Peso 
(%) 

Valor (€) 
Peso 
(%) 

Imobilizado 104.501.347,42 € 92,7% 107.525.778,32 € 95,4% 
-3.024.430,90 

€ -2,8% 

Investimentos Financeiros 3.895.670,63 € 3,5% 3.435.729,65 € 3,0% 459.940,98 € 13,4% 

Existências 163.188,01 € 0,1% 168.806,73 € 0,1% -5.618,72 € -3,3% 

Dívidas de Terceiros - médio e longo prazo                           -   €  0,0%                        -   €  0,0% 0,00 € 
                -   
€  

Dívidas de Terceiros - curto prazo 38.922,72 € 0,0% 297.793,22 € 0,3% -258.870,50 € -86,9% 

Disponibilidades 1.114.305,11 € 1,0% 1.337.639,01 € 1,2% -223.333,90 € -16,7% 

Acréscimos e Diferimentos 2.455.352,13 € 2,2% 985,56 € 0,0% 2.454.366,57 € 249032,7% 

Activo Líquido 112.168.786,02 € 100,0% 112.766.732,49 € 100,0% -597.946,47 € -0,5% 

Património 98.637.211,40 € 105,2% 98.637.211,40 € 105,2% 0,00 € 0,0% 

Ajustamentos em partes de capital                           -   €  0,0%                        -   €  0,0% 0,00 € 
                -   
€  

Reservas 49.865,96 € 0,1% 49.865,96 € 0,1% 0,00 € 0,0% 

Doações 4.573.203,41 € 4,9% 4.573.203,41 € 4,9% 0,00 € 0,0% 

Resultados transitados -7.817.622,19 € -8,3% -9.001.536,78 € -9,6% 1.183.914,59 € -13,2% 

Resultado Líquido do Exercício -2.067.629,77 € -2,2% -466.932,35 € -0,5% 
-1.600.697,42 

€ 342,8% 

Fundos Próprios 93.375.028,81 € 100,0% 93.791.811,64 € 100,0% -416.782,83 € -0,4% 

Provisões para Riscs e Encargos            235.681,04 €  1,2%                        -   €  0,0% 235.681,04 € 
                -   
€  

Dívidas a Terceiros - médio e longo prazo 2.648.105,62 € 14,0% 2.608.456,68 € 13,7% 39.648,94 € 1,5% 

Dívidas a Terceiros - curto prazo 992.812,14 € 5,2% 1.277.102,91 € 6,7% -284.290,77 € -22,3% 

Acréscimos e Diferimentos 14.917.158,41 € 78,6% 15.089.361,26 € 79,5% -172.202,85 € -1,1% 

Passivo 18.793.757,21 € 100,0% 18.974.920,85 € 100,0% -181.163,64 € -1,0% 

Fundos Próprios e Passivo 112.168.786,02 €   112.766.732,49 €   -597.946,47 € -0,5% 

 

O decréscimo de 0,5% do ativo líquido deve-se, entre outros, aos efeitos conjugados do decréscimo do 

imobilizado líquido (-2,8%), das existências (-3,3%), das dívidas de terceiros de curto prazo (-86,9%) 

e das disponibilidades (-16,7%), embora se tenha verificado um grande crescimento no montante dos 

acréscimos e diferimentos. Do total de saldo da rubrica acréscimos de proveitos evidenciamos o valor 

de 1.455.411,00 € referente à estimativa do IMI e o valor de 731.621,00 € relativo à participação do 

IRS. Estes montantes referem-se a valores do ano de 2014, que só irão ser recebidos em 2015, 
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cumprindo-se assim o princípio da especialização do exercício previsto no POCAL. No tocante aos 

custos diferidos destacamos a especialização dos seguros. 

 

Do valor evidenciado em acréscimos de custos, salientamos o montante de 319.510,56 € referente à 

estimativa de custos com a remuneração de férias e subsídio de férias e o montante de 73.303,00 € 

relativo aos encargos com férias e subsídio de férias, vencidos em 2014 e a liquidar em 2015. Foram 

igualmente contabilizados como acréscimo de custos os juros dos empréstimos referentes a 2014 e que 

só irão ser pagos em 2015. 

 

Em relação aos proveitos diferidos salientamos o montante de 12.777.337,71 € referente aos subsídios 

recebidos. Realçamos ainda o valor de 1.689.970,28 € relativo ao contrato de concessão com as Àguas 

do Mondego. 

 

O valor total do passivo da autarquia diminuiu em 1% muito por força da diminuição que ocorreu nas 

dívidas a terceiros de curto prazo. 

 

 

Quadro 12: Indicadores do Balanço 

 

Indicadores 2013 2014 
Variação 

2013/2014 

Estrutura do Ativo       

Ativo Fixo / Ativo Total 95,35% 93,16% -2,29% 

Ativo Circulante / Ativo Total 4,65% 4,65% 0,00% 

Estrutura do Passivo     
 Passivo Longo Prazo / Passivo Exigível 13,75% 14,09% 2,50% 

Passivo Curto Prazo / Passivo Exigível 6,73% 5,28% -21,51% 

Passivo Curto Prazo / Passivo Longo Prazo 48,96% 37,49% -23,42% 

Análise do Passivo Exigível     
 Endividamento    

Passivo Exigível/Ativo Líquido 16,83% 16,75% -0,07% 

Índice de Endividamento     
 Passivo Exigível / Fundos Próprios 20,23% 20,13% -0,51% 

Índice de Endividamento a Curto Prazo     
 Exigível a Curto Prazo / Fundos Próprios 1,36% 1,06% -21,91% 

Índice de Endividamento a Longo Prazo     
 Exigível a ML Prazo / Fundos Próprios 2,78% 2,84% 1,97% 

Índice de Liquidez Reduzida     
 (Ativo Circulante – Existências) / Exigível de Curto 

Prazo 128,06% 116,16% -11,90% 

Índice de Liquidez Imediata     
 Disponibilidade / Exigível a Curto Prazo 104,74% 112,24% 7,16% 
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Indicadores 2013 2014 
Variação 

2013/2014 

Índice de Liquidez Geral     
 Activo Circulante / Exigível a Curto Prazo 141,28% 132,59% -6,15% 

Índice de Solvência       

Dívidas a Terceiros / Activo Total 3,45% 3,25% -5,80% 

Índice de Autonomia       

Fundos Próprios / Activo Total 83,17% 83,25% 0,09% 

 

 

Os indicadores económico-financeiros, para o ano de 2014, evidenciam uma evolução positiva face a 

2013, continuam a apresentar uma evolução positiva ao nível do equilíbrio de curto prazo e um 

desempenho financeiro estável e positivo ao nível do equilíbrio de médio e longo prazo do Município 

de Condeixa-a-Nova. Verifica-se uma variação crescente e positiva ao nível dos índices de liquidez 

imediata e dos índices de autonomia financeira, e uma diminuição favorável ao nível dos índices de 

endividamento. 

 

A estrutura do ativo mantém-se praticamente inalterada relativamente a 2013, registando-se uma 

ligeira diminuição na representatividade do ativo fixo no ativo total. 

 

O Município de Condeixa-a-Nova apresenta uma diminuição do passivo exigível comparativamente 

com o ano de 2013, resultando da diminuição do valor das dívidas a terceiros de curto prazo. 

 

A capacidade do Município de financiar o seu ativo através de capitais próprios sem ter que recorrer a 

empréstimos de médio e longo prazo, medida através do grau de autonomia, evidencia um 

desempenho estável, com um ligeiro crescimento em 2014, face ao ano anterior, dado que passa de 

83,17%  para 83,25%. No fundo, a autarquia apresenta níveis elevados de autonomia financeira, de 

cobertura do imobilizado e bons níveis de solvabilidade, o que nos permite concluir que o Município 

de Condeixa-a-Nova encontra-se em equilíbrio de médio e longo prazo. 
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5.2. Análise da Demonstração de Resultados 

 

 

A Demonstração de Resultados por natureza adequa-se ao previsto no Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais (POCAL), apresentando os resultados das operações económicas (custos e 

proveitos) da Autarquia durante o ano de 2014.  

 

Quadro 13: Demonstração dos Resultados por Natureza 

Descrição 

2014 2013 

Desvio (€) 
Variação 
2013/2014 Valor (€) 

Peso 
(%) 

Valor (€) 
Peso 
(%) 

Custos e Perdas             
Custos Merc. Vend. e das Mat. 
Consumidas         661.211,93    5,2%         221.000,81    1,7%       440.211,12    199,2% 

Fornecimentos e Serviços Externos      3.349.174,19    26,2%      3.926.630,55    30,7% -     577.456,36    -14,7% 

Pessoal      3.546.793,65    27,8%      3.230.904,16    25,3%       315.889,49    9,8% 
Transf. e Subsídios Correntes 
Concedidos         343.741,96    2,7%         480.945,87    3,8% -     137.203,91    -28,5% 

Amortizações do Exercício      4.312.473,14    33,7%      4.454.175,35    34,8% -     141.702,21    -3,2% 

Provisões do Exercício         566.081,81    4,4%                        -      0,0%       566.081,81    
 

Outros custos e perdas operacionais           16.774,26    0,1%           50.902,99    0,4% -       34.128,73    -67,0% 

Custos e Perdas Financeiros           56.994,74    0,4%           52.540,99    0,4%           4.453,75    8,5% 

Custos e Perdas Extraordinárias         190.880,64    1,5%         364.053,68    2,8% -     173.173,04    -47,6% 

TOTAL    13.044.126,32    102,1%    12.781.154,40    100,0%       262.971,92    2,1% 

Proveitos e Ganhos                              -        

Vendas e Prestações de Serviços      2.823.482,70    22,9%      3.004.290,28    24,4% -     180.807,58    -6,0% 

Impostos e Taxas      2.107.961,46    17,1%      2.106.524,46    17,1%           1.437,00    0,1% 

Variação da Produção                        -      0,0%                        -      0,0%                      -      
 

Transferências e Subsídios Correntes      4.723.880,96    38,4%      5.067.046,10    41,1% -     343.165,14    -6,8% 

Proveitos Financeiros         556.554,06    4,5%         325.737,09    2,6%       230.816,97    70,9% 

Proveitos e Ganhos Extraordinários         764.617,37    6,2%      1.810.624,12    14,7% -  1.046.006,75    -57,8% 

TOTAL    10.976.496,55    89,1%    12.314.222,05    100,0% -  1.337.725,50    -10,9% 

Resultado Líquido do Exercício -    2.067.629,77      -       466.932,35      -  1.600.697,42    342,8% 

 

 

Os custos e perdas reconhecidos no exercício de 2014 apresentam, no seu conjunto, uma variação 

positiva relativamente ao ano anterior.  

 

As principais rubricas de custos são os custos com o pessoal (27,19%), os fornecimentos e serviços 

externos (25,68%) e as amortizações do exercício (33,06%). Face ao verificado no período homólogo 

os custos com o pessoal aumentaram em 9,8%, as amortizações do exercício diminuíram em 3,18%, os 

fornecimentos e serviços externos reduziram-se em 14,71%, os outros custos e perdas operacionais e 

os custos e perdas extraordinários também registaram uma diminuição face ao ano de 2013. 
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O aumento da rubrica de custos com pessoal está relacionado com a entrada de mais um vereador, com 

a admissão de pessoal ao abrigo de Programas Ocupacionais (estágios profissionais e contratos de 

emprego e inserção), e com um aumento dos outros custos com o pessoal (ADSE, retenção SNS, 

formação e indemnizações por cessação de funções). 

 

Saliente-se que os custos financeiros sofreram um acréscimo, face ao ano anterior, devido 

essencialmente à constituição de provisões para clientes de cobrança duvidosa, relacionados 

especialmente com dívidas de água por parte dos munícipes, no valor de 330.400,77 €, e para riscos e 

encargos associados a processos judiciais em curso, no valor de 235.681,04 €.  

 

Conforme decorre do ponto 2.7.1. do POCAL “a constituição de provisões deve respeitar apenas a 

situações que estejam associados riscos e em que não se trate de uma simples estimativa de um 

passivo certo, não devendo a importância ser superior às necessidades (…) são consideradas situações 

a que estejam associados riscos as que se referem, nomeadamente (…) a obrigações e encargos 

derivados de processos judiciais em cursos e dívidas de clientes em cobrança duvidosa”. 

 

Atendendo à natureza específica do risco, considera-se que esta responsabilidade em termos de riscos 

e encargos e dívidas de clientes de cobrança duvidosa é susceptível de, no futuro, se traduzir numa 

obrigação para o município, pelo que se considerou conveniente a relevação deste valor, no montante 

de 566.081,81 €, nas demonstrações financeiras do período em análise.  

 

Em 2014, verificou-se uma ligeira diminuição nos proveitos e ganhos em -10,9%, esta situação deve-

se essencialmente à variação ocorrida nas vendas e prestações de serviços, transferências e subsídios 

correntes, proveitos e ganhos extraordinários. 

 

A principal rubrica de proveitos são as transferências e subsídios obtidos, que face ao período 

homólogo diminuíram em 6,77%. 

 

De registar uma diminuição de cerca de 180.807 € nas vendas e prestações de serviços, o que 

representa uma diminuição de 6,02% face ao verificado no ano anterior. 

 

Os proveitos e ganhos extraordinários diminuíram em 57,70%. 

 

Face ao ano anterior, o resultado líquido do exercício e os resultados operacionais aumentaram 

negativamente, os resultados extraordinários diminuíram e os resultados financeiros apresentaram 

melhorias. 
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Do balanceamento entre os custos e proveitos resulta um resultado líquido do exercício negativo no 

montante de 2.067.629,77 €. 

 

Para uma melhor análise dos custos e dos gastos do exercício de 2014 nos quadros seguintes, quadro 

14 a quadro 19, apresenta-se uma análise mais detalhada da evolução e da decomposição das 

principais rubricas de custos e gastos.  

 

Quadro 14: Evolução e decomposição da conta de “Fornecimentos e Serviços Externos” 

FSE 
2013 2014 

Rúbrica Valor Valor 

Outros Fornecimentos e Serviços 1.333.882,42 1.287.904,11 

Eletricidade 624.356,89 602.418,48 

Trabalhos Especializados 564.523,37 492.019,63 

Conservação e Reparação 202.006,82 203.431,67 

Comunicação 133.025,36 133.038,39 

Combustíveis 131.828,55 105.040,12 

Limpeza higiene e conforto 61.770,19 72.322,96 

Encargos Cobrança 74.693,89 70.101,10 

Rendas e Alugueres 17.431,17 69.699,91 

Transportes Escolares 66.137,43 67.027,59 

Seguros 81.338,70 61.431,14 

Publicidade e Propaganda 43.764,81 56.898,62 

Livros e Documentação técnica 6.967,14 32.459,80 

Transportes Urbanos 0,00 20.084,90 

Contencioso e notariado 14.687,84 17.580,92 

Vigilância e Segurança 11.938,07 14.095,75 

Despesas de Representação 15.171,82 10.463,82 

Honorários 8.643,90 8.314,50 

Ferramentas e utensilios de desgaste rápido 9.635,16 7.688,26 

Artigos oferta 9.705,01 7.365,37 

Material de escritório 4.232,33 5.599,12 

Deslocações Estadas 323,00 2.440,13 

Manuais Escolares 0,00 1.058,62 

Outros Fluídos 0,00 511,26 

Transportes de Mercadorias 0,00 144,53 

Comissões 8,50 33,49 

Água 510.558,18 0,00 

      

      

Total FSE 3.926.630,55 3.349.174,19 € 

      

Total FSE sem a “Aquisição de água” 3.416.072,37   

 

 

Da análise do quadro 14 verificamos que os gastos com os “Fornecimentos e Serviços Externos” no 

ano de 2014 foram inferiores ao do ano de 2013, não só porque procedemos a um maior controlo dos 
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consumos ao nível da electricidade, trabalhos especializados, comunicações e combustíveis, mas 

também porque por indicação do ERSAR os valores referentes aos gastos com o consumo de “Água” 

deixaram de ser contabilizados como “Fornecimentos e Serviços Externos” e passaram a ser 

contabilizados como “Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas”. 

 

No quadro seguinte, Quadro 15, apresenta-se uma evolução e decomposição da conta de gastos com 

“Eletricidade” atendendo aos consumos pelos diferentes edifícios municipais. 

 

Quadro 15: Evolução e decomposição da conta de “Gastos com Eletricidade” por Edifícios 

Municipais 

Edifícios 2013 2014 Evolução 

Iluminação Pública 304.558,04 338.595,03 34.036,99 € 

Piscinas 78.997,22 53.540,77 -25.456,45 € 

Águas 74.285,57 48.886,47 -25.399,10 € 

Instalações da Câmara 56.434,70 56.173,67 -261,03 € 

Escolas 33.906,94 35.465,54 1.558,60 € 

Centro Educativo 17.009,70 10.503,61 -6.506,09 € 

Biblioteca 11.449,82 10.158,82 -1.291,00 € 

Parque de Estacionamento 11.070,46 7.536,47 -3.533,99 € 

Pavilhão 10.497,84 9.564,92 -932,92 € 

Semáforos 9.181,40 7.132,38 -2.049,02 € 

Esgotos 7.128,96 10.124,09 2.995,13 € 

Estádio 7.336,83 5.624,36 -1.712,47 € 

Outros 2.499,41 9.112,35 6.612,94 € 

    

 
   624.356,89 €       602.418,48 €  

  

Da leitura do quadro 15 verifica-se que os gastos com a “Eletricidade” diminuíram em 2014 face a 

2013, tendo-se verificado uma diminuição significativa dos consumos nos seguintes edifícios 

municipais: Piscinas, Instalações de Captação de Água, Instalações da Câmara Municipal, Centro 

Educativo, Biblioteca Municipal, Parque de Estacionamento, Pavilhão, Semáforos e Estádio. Esta 

diminuição de consumos insere-se numa política de Eficiéncia Energética que este Executivo está a 

desenvolver e a executar. Contudo, verificou-se um aumento ao nível da Iluminação Pública uma vez 

que se verificou uma expansão da rede eléctrica no concelho e por outro lado, verificou-se uma subida 

dos preços de referência.  
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Quadro 16: Evolução e decomposição da conta de Gastos com “Trabalhos Especializados” 

Trabalhos Especializados  2013 2014 Evolução 

Trabalhos Especializados – Outros 210.972,57 207.945,22 -3.027,35 € 

Serviços nas Piscinas - Docência/Gestão 173.601,90 133.696,93 -39.904,97 € 

Contratos de Manutenção e Assistência Técnica 38.117,10 34.609,09 -3.508,01 € 

Serviços nas Piscinas – Recepção 30.442,50 29.950,50 -492,00 € 

Serviços nas Piscinas - Higiene/Limpeza 29.224,80 28.634,40 -590,40 € 

Serviço nas Piscinas - OP Máquina/Tratamento de 
Água 

30.645,45 
25.147,35 -5.498,10 € 

Serviços Ensaios Análises Técnicas 7.484,81 8.806,26 1.321,45 € 

Ensino Inglês 0,00 6.848,64 6.848,64 € 

Serviços Jurídicos 0,00 4.612,43 4.612,43 € 

Trabalhos de Impressão 0,00 4.218,80 4.218,80 € 

Serviços Arquitectura e Engenharia 40.836,24 3.403,02 -37.433,22 € 

Fotografia e Video 0,00 2.916,99 2.916,99 € 

Estudos e Consultadorias 3.198,00 1.230,00 -1.968,00 € 

    

 
                564.523,37 €                  492.019,63 €  

  

De acordo com o quadro 16 também se verifica uma diminuição ao nível dos gastos com “Trabalhos 

Especializados”, nomeadamente, dos gastos com os “Serviços nas Piscinas” (docência e gestão, 

recepção, higiene e limpeza, tratamento de águas), ao nível dos gastos com “Contratos de Manutenção 

e Assistência Técnica”, fruto de um trabalho de revisão dos preços dos atuais contratos em vigor, e ao 

nível dos gastos com “Serviços de Arquitectura e Engenharia”, uma vez que se passou a utilizar cada 

vez mais os serviços internos, e verificou-se também, uma diminuição ao nível dos gastos com 

“Estudos e Consultorias”.  

 

 
Quadro 17: Evolução e decomposição da conta de Gastos com “Conservação e Reparação” 

  2012 2013 2014 

Espaços Verdes       58.238,69 €        56.735,36 €        58.209,66 €  

Edifício e Outras Construções       54.624,89 €        41.293,97 €        21.559,19 €  

Equipamentos de Transporte       73.274,59 €        60.356,64 €        50.746,51 €  

Equipamentos       32.628,85 €        14.493,78 €        72.794,00 €  

Outros         1.263,63 €        29.127,07 €              122,31 €  

Total    220.030,65 €     202.006,82 €     203.431,67 €  

 
Os custos referentes à rubrica “Conservação e Reparação” mantiveram-se mais ou menos constantes 

ao longo do período entre 2012 e 2014, contudo, destaque-se uma diminuição ao nível das despesas de 

conservação e reparação em “Edifícios e Outras Construções” e em “Equipamentos de Transporte”. 
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Gráfico 3: Despesas de conservação e reparação para o ano de 2014 

 

 

 
Quadro 18: Evolução e decomposição da conta de Gastos com “Comunicações” 

Comunicações 2013 2014 Evolução 

Fixas 39.215,59 € 30.188,14 € -9.027,45 € 

Móveis 19.376,58 € 18.570,37 € -806,21 € 

Internet 23.719,92 € 23.025,88 € -694,04 € 

Outras 
Comunicações 300,00 € 300,00 € 0,00 € 

Serviços postais 50.413,27 € 60.954,00 € 10.540,73 € 

Total 133.025,36 € 133.038,39 € 13,03 € 

 

De acordo com o quadro 18 a evolução dos gastos com “Comunicações” também se apresentou mais 

ou menos constante entre 2013 e 2014, contudo, saliente-se que no final de 2014 procedeu-se à revisão 

do contrato de Telecomunicações existente e espera-se obter melhorias significativas no ano de 2015, 

nomeadamente uma diminuição significativa ao nível dos custos de comunicações. 

 

Por fim, no quadro 19 apresenta-se a evolução e a decomposição da conta de custos referentes ao 

consumo de “Gás” e verifica-se que os valores diminuíram significativamente em 2014 em 

praticamente todos os edifícios municipais: Piscinas, Centro Educativo, Edifício Municipal, Jardins de 

Infância e Escolas Primárias, Pavilhão e Estádio. Refira-se que a diminuição destes gastos refere-se à 

política de Eficiência Energética que está a ser executada pelo atual executivo da Câmara Municipal. 
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Quadro 19: Evolução e decomposição da conta de Gastos com “Gás” 

Gás 2013 2014 Evolução 

Piscinas           85.712,53 €            64.706,21 €  -         21.006,32 €  

Centro Educativo           10.666,60 €               8.997,01 €  -           1.669,59 €  

Edifício Municipal              6.085,23 €               3.520,28 €  -           2.564,95 €  

JI/Escolas           17.795,11 €            16.408,31 €  -           1.386,80 €  

Pavilhão              2.273,65 €               1.846,61 €  -               427,04 €  

Estádio              1.465,95 €               1.167,37 €  -               298,58 €  

Edifício Rua Alfredo 
Pires Miranda                 185,91 €                  298,24 €                  112,33 €  

Outros                 257,00 €                  286,81 €                     29,81 €  

 
        124.441,98 €            97.230,84 €  -         27.211,14 €  

 

 

 
Gráfico 4: Consumo de Gás por Edifícios Municipais 
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5.3. Endividamento 

 

O endividamento de longo prazo continua a descer de forma acentuada (-16,8% face a 2013), como se 

pode observar no quadro 20. 

Quadro 20: Execução do Endividamento 

  2012 
Variação 
2011/2012 

2013 
Variação 
2012/2013 

2014 
Variação 
2013/2014 

Dívida Longo Prazo**  3.306.953,84 €  -14,1%  2.608.456,68 €  -21,1%  2.169.414,64 €  -16,8% 

Dívida Curto Prazo *     896.439,37 €  -46,0%  1.001.110,16 €  11,7%     641.794,79 €  -35,9% 

Empreiteiros     124.297,02 €  -62,7%       98.141,16 €  -21,0%     105.361,74 €  7,4% 

Fornecedores     772.142,35 €  -41,8%     902.969,00 €  16,9%     536.433,05 €  -40,6% 

Dívida Total  4.203.393,21 €  -23,7%  3.609.566,84 €  -14,1%  2.811.209,43 €  -22,1% 

Dívida Curto Prazo / Receita Total 7,2% -41,7% 7,87% 9,5% 6,04% -23,3% 

       * Empreiteiros e Fornecedores 

      **Banca 

       
 

Verificamos que a dívida de curto prazo diminuiu substancialmente (-35,9% face a 2013). A dívida de 

longo prazo também apresenta uma tendência descendente, ou seja, uma variação negativa de 16,8% 

face a 2013. 

 

Quadro 21: Serviço da Dívida 

 

Serviço da Dívida (MLP) 2012 
Variação 
2011/2012 

2013 
Variação 
2012/2013 

2014 Variação 2013/2014 

Juros           68.688,22 €  -9,3%        42.610,99 €  -38,0%           43.122,71 €  1,2% 

Amortização         741.274,08 €  5,8%      758.497,16 €  2,3%         529.042,04 €  -30,3% 

TOTAL         809.962,30 €  4,3%      801.108,15 €  3,2%         572.164,75 €  -28,58% 

 

 

 
De acordo com o quadro 21 verificamos uma diminuição em – 28,58% face a 2013 dos custos 

associados ao serviço da dívida de médio e longo prazo, devido a um grande aumento de 30,3% na 

amortização de capital face ao ano anterior. 
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5.3.1. Limites do endividamento  

 

 

Como se pode observar no quadro seguinte (Quadro 22), o Município tem uma capacidade de 

endividamento confortável e está manifestamente fora da zona de risco, em termos de cumprimento da 

Lei das Finanças Locais. 

 
 

 

                                                Quadro 22: Limites Endividamento 

 

    

       1 - Receitas corrente cobrada liquida (Lei 73/2013, de 3 de setembro) 
 

   
Receita corrente 

liquida 2011 
Receita corrente liquida 2012 

Receita corrente 
liquida 2013 

Total   
Média da receita 
corrente líquida 

(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3)   (5)=(4)/3 

8.711.761 9.202.559 9.426.791 27.341.111   9.113.704 
 

 
 

      

2 - Limites da dívida total da autarquia para o corrente ano. (nº 1 do artigo 52º da Lei 73/2013, de 3 de 

 setembro) 

       Limite da Dívida total        13.670.555,50 

 
(1,5 vezes a média da receita cobrada liquida dos últimos 3 anos) 

     
3 - Dívida total da autarquia 

      
         

Limite 

Dívida Total 

Total da 
dívida a 
terceiros 

Contribuição 
SM/AM/SEL/Ent.Part. 

Divida Total 
Dívida não 

orçamentais 

Dívida Total 
Excluindo 

Operações não 
Orçamentais 

Montante 
em Excesso 

Margem 
Absoluta 

Margem 
Utilizável 

(1) 
(2) (3) (4)=(2)+(3)   (5) 

(6)=(5)-(1), 
se (5)>(1) 

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

13.670.555 

01-01-2014 

3.885.560 315 3.885.875 273.467 3.838.420   9.832.284 1.966.457 

31-12-2014 

3.162.227 15.335 3.177.562 234.626 2.942.936   10.727.768 2.145.554 

Variação da Dívida % -18,23% 

Variação do Excesso da Dívida %   

Utilização da Margem Disponível 2.861.941 

 

O limite da dívida é de 13.670.555€, sendo a dívida total excluindo as operações não orçamentais, no 

valor de 2.942.936,00€. 

A margem do município é de 10.743.768,00€, sendo que a margem utilizável é de 20% desse valor, ou 

seja 2.145.554€. 

 



 

 

 38 

A política financeira do Município de Condeixa-a-Nova vai no sentido de uma redução programada e 

gradual da dívida total, incluindo quaisquer formas de endividamento: contratos de locação financeira, 

empréstimos, bem como todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações não 

orçamentais. 

 
Quadro 23: Prazo Médio de Pagamentos 

 
Prazo médio de pagamentos 

Ano Nº dias 

2010 119 

2011 76 

2012 30 

2013 35 

2014 47 

 
Durante o ano de 2014 mantém-se o prazo médio de pagamentos dentro dos valores praticáveis em 

termos de pagamentos a fornecedores. 
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5.4 Proposta de aplicação de resultados 

 

Segundo o ponto 2.7.3.4 do POCAL, o resultado líquido do exercício quando positivo pode ser 

repartido para reforço do património, constituição ou reforço de reservas. É ainda obrigatório reforço 

do património até que o valor contabilístico da conta 51 corresponda a 20% do activo líquido e a 

constituição de reservas legais de, no mínimo, 5%.  

 

De acordo com as contas a 31 de dezembro de 2014 a conta de património evidencia um saldo de 

98.637.211,40 €, o que corresponde a cerca de 88% do ativo. Esta situação encontra-se em 

cumprimento com o previsto no ponto 2.7.3.4. do POCAL, de que é obrigatório o reforço do 

património até que o valor contabilístico da conta 51 corresponda a 20% do ativo. 

 

Tendo em consideração que o resultado líquido é negativo, o órgão deliberativo propõe, de acordo 

com as disposições legais, a transição do resultado líquido para a conta 5908 – Resultados Transitados 

de 2014, no montante de € 2.277.973,28 (negativos). 

 

Saliente-se que o facto do resultado líquido do exercício ser negativo em nada prejudica a análise 

económico-financeira favorável que foi feita da entidade, uma vez que os resultados líquidos do 

exercício resultam do balanceamentos entre os custos e proveitos do exercício e refira-se que uma boa 

parte dos custos registados no exercício de 2014 deve-se à relevação contabilística, pela primeira vez, 

de uma valor elevado de Provisões para Riscos e Encargos e para Clientes de Cobrança Duvidosa, 

como forma de respeitar o Princípio da Prudência, tal como foi devidamente explicado na secção 5.2 

(Análise da Demonstração dos Resultados), e por outro lado, tem sido política deste executivo e de 

executivos anteriores proceder ao cálculo das amortizações do exercício de acordo com as taxas 

máximas prevista na Portaria n.º 671/2000 (II série), de 17 de abril, valores estes que concorrem 

negativamente para formação do Resultado Líquido do Exercício. 
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Relatório de Gestão ‘14 

BALANÇO SOCIAL 
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Introdução 

 

 

O Balanço Social foi elaborado em conformidade com o estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 190/96, 

de 9 de Outubro que determina a elaboração e apresentação do Balanço Social por todos os 

serviços e organismos da administração pública central, regional e local, incluindo os institutos 

públicos que revistam a natureza de serviços personalizados e fundos públicos que, no termo de 

cada ano civil, tenham um mínimo de 50 trabalhadores ao seu serviço, qualquer que seja a relação 

jurídica de emprego. 

 

O Balanço Social é um instrumento de informação, devendo ser elaborado até 31 de Março com 

referência a 31 de Dezembro do ano anterior. 

 

No ano a que se refere este balanço registaram-se 7 admissões e 28 saídas. Estes valores confirmam 

a tendência verificada no ano anterior de diminuição do número de efetivos da Câmara Municipal, 

situando-se a 31-12-2014 em 165 trabalhadores. 

 

Para melhorar esta informação vamos juntar aos mapas representações gráficas que ilustram a 

realidade da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, no que concerne, essencialmente, à 

caraterização e movimentação dos seus trabalhadores ao longo do ano de 2014. 
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Identificação do Organismo 

 

 

 

1. Designação: Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

2. Sede: Condeixa-a-Nova 

 Largo Artur Barreto 

 3150-124 Condeixa-a-Nova 

 

3. Número de Pessoa Coletiva – 501275380 

 

4. Número de Pessoas ao Serviço: Em 31 de dezembro de 2014 = 165 
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1. Caraterização dos trabalhadores  

1.1 Trabalhadores por modalidade de vinculação 

Dos 165 trabalhadores em funções na Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova existentes a 31 de 

dezembro de 2014, verifica-se que cerca de 92,73% (153 trabalhadores) tem Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, encontrando-se em regime de comissão de serviço 

cerca de 3,03 % (5 trabalhadores), 4,24% encontram-se em regime de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas a termo Resolutivo certo (7 trabalhadores). 

 

Distribuição dos trabalhadores segundo a modalidade de vinculação 

Regime jurídico Nº de trabalhadores 

Comissão de Serviço (CS) 5 

CTFP por tempo indeterminado (CTFPI) 153 

CTFP a termo resolutivo certo (CTFPTRC) 7 

TOTAL 165 

 

 

Gráfico 1 
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1.2 Trabalhadores segundo o cargo/carreira e vinculação 

 

Do quadro e gráfico seguinte conclui-se que a carreira de assistente operacional é aquela que 

concentra o maior número de trabalhadores, 103, o que significa 62,42% do total de trabalhadores. 

 

Trabalhadores segundo o cargo/carreira e vínculo 

Cargo/carreira CS CTFPI CTFPTRC TOTAL 
% em relação 

ao total 

Dirigente 3   3 1,82% 

Técnico Superior   21  21 12,73% 

Assistente Técnico  32  32 19,39% 

Assistente Operacional  96 7 103 62,42% 

Informática  1  1 0,61% 

Outros 2 3  5 3,03% 

Total 5 153 7 165 100,00% 

% em relação ao total 3,03% 92,73% 4,24% 100,00%  

 

 

 

 

Gráfico 2 
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1.3 Trabalhadores segundo o sexo e grupo etário 

 

Dos escalões etários é de realçar o 40-44, com 37 trabalhadores e 50- 54, com 32 trabalhadores, o 

que representa 37,09% do efetivo, em que 34 são Homens e 35 são Mulheres. 

Relativamente à taxa de envelhecimento (trabalhadores com mais de 55 anos) no ano de 2013 

situou-se nos 21,51%. 

Para o total de efetivos em 31-12-2013 a idade média situou-se nos 43,98 anos. 

Distribuição de trabalhadores segundo o sexo e grupo etário 

Grupo etário Homens Mulheres TOTAL 

25-29 3 1 4 

30-34 5 7 12 

35-39 12 8 20 

40-44 12 23 35 

45-49 11 11 22 

50-54 21 9 30 

55-59 21 9 30 

60-64 8 3 11 

65-69 0 1 1 

Total 93 72 165 

Nível médio de idades: Homens – 46,29                     Mulheres – 43,33                    

Global – 45 

(Somatório das idades/Total de trabalhadores) 

 

 

Gráfico 3 
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1.4 Trabalhadores por antiguidade  

 

No ano de 2014, a antiguidade média dos trabalhadores foi de 13,61 anos. Em termos globais o 

escalão de antiguidade até 5 anos é aquele que concentra o maior número de trabalhadores com 41. 

Pelo contrário, o escalão de antiguidade dos 35-39, é aquele que possui menos trabalhadores, com 

5. 

É também no escalão de antiguidade até 5 anos que o efetivo feminino tem maior 

representatividade, com 25 trabalhadores, que se deve essencialmente à admissão de trabalhadoras 

para prestar serviço nas escolas e jardins-de-infância do Município. 

Distribuição de Trabalhadores segundo a antiguidade 

Grupo  Homens Mulheres TOTAL 

Até 5 anos 16 25 41 

5-9 15 5 20 

10-14 18 10 28 

15-19 13 19 32 

20-24 8 5 13 

25-29 4 3 7 

30-34 14 5 19 

35-39 5 0 5 

Total 93 72 165 

Nível médio de antiguidade: Homens – 14,89             Mulheres – 11,94                Global – 

13,61 

(Total anos de serviço/Total de trabalhadores) 

 

 

 
Gráfico 4 
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1.5 Trabalhadores por habilitação literária 

No quadro seguinte percebe-se que o número mais elevado é o de trabalhadores com ensino básico 

com uma percentagem de 52,12%. 

 

Distribuição de Trabalhadores segundo a habilitação literária 

Habilitação  Homens Mulheres TOTAL 

Menos de 4 anos 1 0 1 

4 Anos  27 4 31 

6 Anos 19 3 22 

9º Ano 21 11 32 

11º Ano 2 3 5 

12º Ano 12 26 38 

Licenciatura 10 25 35 

Mestrado 1  1 

Total 93 72 165 

 

 
Gráfico 5 

 

Escolaridade Nº trabalhadores Percentagem 

Ensino Básico 86 52,12% 

Ensino Secundário  43 26,06% 

Licenciatura 35 21,21% 

Mestrado 1 0.61% 
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2. Movimentação de Pessoal·   

    

2.1 Trabalhadores admitidos e regressados 

 

 
Técnico 

Superior 

Assistente 

Técnico 

Assistente 

Operacional 
Total 

Procedimento 

Concursal 

0 0 1 1 

Mobilidade 

interna  

2 3 0 5 

Outras 

situações 

1 0 0 1 

Total 3 3 1 7 

 

 

2.2 Saídas de trabalhadores 

 

 
Dirigente 

Intermédio 

Técnico 

Superior 

Assistente 

Técnico 

Assistente 

Operacional 
Total 

Caducidade 0 3 0 11 14 

Cessação 

Comissão  

1 0 0 0 1 

Morte 0 0 1 0 1 

Aposentação 0 0 1 2 3 

Outros 0 2 2 5 9 

Total 1 5 4 18 28 

 

 

3. Postos de trabalho previstos e não ocupados 

 

 

 
Técnico 

Superior 

Assistente 

Técnico 

Assistente 

Operacional 
Total 

Procedimento 

concursal em 

desenvolvimento 

3 0 1 4 

Total 3 0 1 4 
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4. Prestação de trabalho 

 

4.1 Trabalho extraordinário 

 

Durante o ano de 2014, os trabalhadores da Câmara Municipal, efetuaram 8.354,07 de horas de 

trabalho extraordinário. 

Estas horas extras, foram realizadas maioritariamente em trabalho diurno (3.063,62) e dia de 

descanso complementar (2.656,57), por homens. 

Não se registou qualquer hora de trabalho noturno. 

 

 
Gráfico 6 

 

 

5. Alteração do posicionamento remuneratório 

Durante o ano de 2014 não ocorreram alterações do posicionamento remuneratório em virtude de 

estarem proibidas por força do disposto no artigo 35º da Lei 66-B/2012, de 30 de dezembro (Lei do 

OE/2013). 
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6. Absentismo, por cargo/carreira e motivo de ausência 
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%
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Dirigente 

Intermédio 
   255    1    256 13,36% 

Técnico 

Superior 
  7 68    33    108 5,64% 

Assistente 

Técnico 
 30 7 128   10 65    240 12,53% 

Assistente 

Operacional 
  39 1051 40 5 4 107 8 1 45 1300 67,85% 

Informática        3   5 8 0,42% 

Outros        4    4 0,21%                  

Total  30 53 1502 40 5 14 213 8 1 50 1916 100% 

% por motivo  
1,56

% 

2,77

% 

78,39

% 

2,09

% 

0,26

% 

0,73

% 

11,12

% 

0,42

% 

0,05

% 

2,61

% 
100% 

 

Taxa de absentismo – 4,63% 

((Nº de dias de ausência(1916) x 100 /nº dias trabalháveis (251) x  n.º total de trabalhadores (165) 

Nº de dias trabalháveis = 365 - feriados, sábados e domingos 

 

As principais causas de ausência ao trabalho foram as situações de doença e as faltas por conta do 

período de férias.  
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6.1 Distribuição do absentismo por motivo de ausência 

 
 

Gráfico 7 

 

 

6.2 Distribuição do absentismo por cargo/carreira 

As taxas de absentismo mostram que a carreira de assistente operacional aparece com a maior taxa 

de absentismo (66,21%). 

 

 

 
Gráfico 8 
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7. Encargos com pessoal 

 

 

Tipo de encargos Valor % Em relação ao total 

Remunerações base 2.198.032,75 85,98% 

Suplementos remuneratórios 118.585,31 4,64% 

Prestações sociais 187.731,68 7,34% 

Outros encargos 52.013,42 2,04% 

Total 2.556.363,16 100% 

 

 

 
Gráfico 9 

 

 

Apuradas todas as despesas efectuadas com o pessoal, durante o ano em estudo, e representadas no 

gráfico anterior, retira-se que os gastos não integrados na remuneração base equivalem a 14.02% da 

despesa total. Esta percentagem corresponde a uma importância de 358.330,41 €, valor 

significativo que, por isso, merece ser desagregado, no que diz respeito, especialmente, aos 

Suplementos Remuneratórios e Encargos com Prestações sociais, o que se apresenta nos dois 

mapas seguintes. 
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7.1 Suplementos remuneratórios 

 

 

Tipo de suplementos remuneratórios Valor 
% Em relação ao 

total 

Trabalho extraordinário 44.819,01 37,80% 

Trabalho por turnos 24.979,55 21,06% 

Abono para falhas 4.443,83 3,75% 

Ajudas de custo 5.745,00 4,84% 

Representação 38.597,92 32.55% 

Total 118.585,31 100% 

 

 

 

7.2 Prestações sociais 

 

Tipo de prestações sociais Valor 
% Em relação ao 

total 

Abono de família 9.650,41 5,14% 

Subsidio no âmbito da parentalidade 1.237,28 0,66% 

Subsídio de refeição 173.408,97 92,37% 

Subsídio por morte 1.257,66 0,67% 

Outras prestações sociais 2.177,36 1,16% 

Total 187.731,68 100% 
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8. Ações de Formação Profissional  

 

 

8.1 Distribuição por número de Horas 

 

 Menos de 

30 Horas 

De 30 a 

59 Horas 

De 60 a 

119 Horas 

120 Horas 

ou mais 

Total 

Internas 0 0 0 0 0 

Externas 40 6 0 2 48 

Totais 40 6 0 2 48 

 

 

 

 

 

8.2 Participantes em ações de formação por cargo/carreira 

 

 

 

 
Dirigente 

Intermédio 

Técnico 

Superior 

Assistente 

Técnico 

Assistente 

Operacional 
Informática Outros Total 

Internas 0 0 0 0 0 0 0 

Externas 9 47 19 9 2 4 90 

Total 9 47 19 9 2 4 90 

% 10% 52,22% 21,11% 10% 2,22% 4,45% 100% 

 

 

 

.  

 

Gráfico 10 
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8.3 Horas dispendidas em ações de formação por cargo/carreira 

 

 

 

 Dirigente 

Intermédio 

Técnico 

Superior 

Assistente 

Técnico 

Assistente 

Operacional 

Informática Outros Total 

Internas 0 0 0 0 0 0 0 

Externas 533 2099 629 315 28 82 3686 

Total 533 2099 629 315 28 82 3686 

% 14,46% 56,95% 17,06% 8,55% 0,76% 2,22% 100% 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 11 
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9. Resumo 

 

 

Emprego 

 

 

Indicador % 

Masculino (% de trabalhadores sexo 

masculino) 

56,36% 

Feminino (% de trabalhadores sexo feminino) 43,64% 

Pessoal Dirigente 1,82% 

Pessoal Técnico Superior 12,73% 

Pessoal Administrativo 19,39% 

Pessoal Operacional 62,42% 

Informática 0,61% 

Outros 3,03% 

Vinculo * 95,76% 

 Inclui as Comissões de Serviço e CTFPT Indeterminado. 

 

 

 

Formação 

 

 

Indicador % 

Formação Superior 21,82% 

Formação Secundária 26,06% 

Formação Básica 52,12% 

 

 

 

Nível médio etário 

 

 

Indicador Idade 

Geral 46,29 

Masculino 43,33 

Feminino 45 
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Taxa de absentismo  

 

 

Indicador % 

Taxa de absentismo 4,63% 

 

 


