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PLANO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO 

 
INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

 

Esta é a solução de recurso. Antes poderiam ter-se praticado outras duas 

diferentes. 

Teria sido preferível alguma contenção no período 2003/2005 para se evitar o 

resvalar das contas. 

Foi ultrapassado o limite legal de endividamento em 2008 e o Tribunal de 

Contas não homologou as contas. 

Poderia ter sido feito um plano de saneamento em 2008/2009 como os dados 

evidenciavam e a IGF recomendava. 
 

Como isso não foi feito e a estrutura financeira desequilibrou, com a terapia 

definida na legislação de 2008, encontra-se a solução, agora em plano de 

reequilíbrio. Uma solução tardia e por isso a mais difícil. 

Mas a este contexto interno, junta-se a partir de meados de 2008 a grave crise da 

economia, reduzindo-se as receitas municipais directas e as transferidas do 

Estado, bem como o progressivo desaparecimento dos fundos europeus. 

E tudo indica que nos próximos 2 – 3 anos não sairemos deste complexo 

problema de recessão, a pior dos últimos 80 anos, ao que dizem os especialistas. 
 

Faro, pelas estatísticas públicas está no grupo da dezena de Municípios em pior 

situação estrutural, segundo a DGAL e a Ordem dos Técnicos Oficiais de 

Contas. 
 

Sair deste labirinto, perante o clima económico circundante é uma árdua e 

complexa tarefa. Isto quando temos que assegurar o funcionamento de 25 

escolas, bibliotecas, museus, pavilhões e piscinas, conservação da rede viária, 

gestão dos espaços públicos e equipamentos urbanos, bem como uma rede de 
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transportes e com o apelo crescente de apoio social por parte dos 

desfavorecidos. 

Neste contexto, importa fazer de modo prioritário, o seguinte: 

 

1 – Redução progressiva e de modo consolidado de toda a despesa corrente, 

em especial nas despesas de pessoal. 

 

 Com pedidos de reforma e transferências de cerca de 15 – 20 pessoas/ano 

deve-se ir reduzindo despesa, sem novas admissões. 

Apenas a contratação pontual de monitores para as actividades de 

enriquecimento curricular se devem efectuar, ou algum caso excepcional para 

substituição de algumas saídas, cuja solução não seja possível de outro modo. 

As empresas municipais com a fusão perspectivada terão também que fazer 

ajustamentos nas despesas de pessoal e outras despesas correntes. 

 

2 – Subir as receitas de modo justo e criterioso 

 

A alienação de património não essencial, terrenos e edifícios, e os ajustamentos 

nos regulamentos de taxas, tarifas e preços, bem como na incidência dos 

impostos locais (IMI, derrama), além de uma fiscalização proporcional perante 

as ilegalidades de ocupação do espaço público, da publicidade e outras, tem 

que ser a orientação clara e firme. 

 

3 – Aumentar a produtividade dos serviços e de cada um dos colaboradores 

 

Para tanto temos que introduzir permanentemente melhorias nas ferramentas 

informáticas, uma maior relação de controlo das tarefas e uma redução drástica 

das faltas de assiduidade por atestados de encomenda ou consumos de 

aditivos, o que afecta de modo comprovado algumas dezenas de pessoas.No 

espaço de um ano já se aumentou a produtividade em 20%, ou seja faz-se o 

mesmo com menos 200 pessoas entre empregos directos e indirectos. 
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4 – Aproveitar, dentro do possível, os últimos fundos europeus acessíveis 

 

O plano é apresentado com uma estrutura de dificuldades, mas com o 

propósito de agarrar ainda as verbas acessíveis, ainda que com um esforço de 

redução de outras despesas para se assegurarem as contrapartidas por parte  do 

promotor. 

 

5 - Restabelecer relações de confiança com os fornecedores 

 

Durante quase uma década a Câmara Municipal tem tratado mal os seus 

fornecedores. Ainda estão por pagar facturas desde 2001, algumas de pequena 

monta. Só que somadas são dezenas de milhares de euros, mesmo quando de 

per si são valores pequenos. 

As pequenas empresas que pagaram impostos, mercadorias, despesas sociais e 

ao seu pessoal, são elas que têm mantido os serviços municipais abertos e a 

funcionar, facultando tudo o que precisamos e que poucas vezes se tem pago. 

Acabar com esta situação vergonhosa é essencial para ajudar a vencer a crise no 

próprio concelho de Faro e arredores. 

 

 

 

JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE REEQUILÍBRIO 
 

O Município acumula dívidas de facturação corrente, superiores às suas receitas 

totais anuais, o que provoca juros de mora, conflitos judiciais, paragem de 

empreitadas e desconfiança dos fornecedores. 

Não existem receitas próprias que possibilitem gerar um volte face,  nem as 

condições da economia de mercado, em crise o permitem. 
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A única solução é o recurso a um empréstimo de longo prazo (20 anos) diluído 

no tempo para pagamento de facturação, gerando confiança nos fornecedores e 

assegurando as funções essenciais do Município. 

Impõe-se o recurso a um empréstimo de 48 milhões de euros, sendo que a sua 

decomposição principal é a seguinte: 

- 28,7 milhões de euros de facturação vencida; 

- 4,4 milhões de euros para o Mercado Municipal (equilíbrio de contas e taxa de 

acesso); 

- 0,3 milhões de euros para a Ambifaro (equilíbrio de contas); 

- 1,5 milhões de euros para a Associação de Municípios Loulé/Faro (Protocolo 

de Gestão e  Manutenção do Empreendimento Parque das Cidades 2007-2010); 

- 8,7 milhões de euros para os investimentos comparticipados e outros em 2011; 

- 4,4 milhões de euros para provisões judiciais. 

 

 
Faro, 20 de Outubro -de 2010 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

José Macário Correia 
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METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do presente documento, recorremos aos procedimentos 

técnicos habituais nesta matéria, começando por uma breve abordagem à 

caracterização socioeconómica do Município de Faro. Note-se porém que por 

via da indisponibilidade de dados actuais, o nosso trabalho nesta área 

restringiu-se aos censos de 2001. 
 

 

De seguida procedemos à análise histórica da evolução económico-financeiro 

nos últimos cinco anos, recorrendo às demonstrações financeiras e ao controlo 

orçamental da receita e da despesa, que permitiu a elaboração dos mapas 

apresentados. 
 

 

Após esta análise foi efectuado um apuramento exaustivo de toda a despesa 

facturada, obras contabilizadas em rubricas de imobilizado em curso e futuros 

compromissos assumidos, de modo a ter uma visão dos encargos actuais e 

futuros. 
 

 

Ao nível da receita, procedeu-se a uma análise da receita bruta cobrada de 

modo a identificar o potencial de receita que se encontra ainda por explorar. 
 

 

Por fim, foram elaborados os orçamentos e demonstrações financeiras 

previsionais, atendendo aos custos fixos, encargos financeiros actuais e os que 

advém do empréstimo a contrair, bem como os novos investimentos possíveis a 

realizar. No lado da receita, os valores previsionais encontrados, alguns foram 

construídos com base em dados históricos, nomeadamente as rubricas de 

impostos indirectos, vendas de bens e serviços, ao nível das transferências 

correntes e de capital, os valores reflectem as indicações do Orçamento de 



Plano de Reequilíbrio 
 

Município de Faro   9

Estado para o ano de 2011 e a queda acentuada das transferências de Quadros 

Comunitários. 

 

Para assegurar a viabilidade do plano, procedemos ao cálculo da capacidade de 

endividamento do município ao longo dos anos de vigência do mesmo. 

 

Faro, 20 de Outubro de 2010 

 

A Equipa que elaborou o Plano de Reequilíbrio Financeiro, 

 

A Directora do Departamento de Administração e Finanças 

 

 

Maria Antónia Nascimento 

 

 

A Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Financeira 

 

 

Natércia Maria Rodrigues Mendonça Palma 

 

 

A Técnica Superior    A Técnica Superior 

 

 

         Carla Cristina Grade Apolo Carruna  Ana Sofia Fernandes 

 



Plano de Reequilíbrio 
 

Município de Faro   10

DOSSIER TÉCNICO DE PROPOSITURA 

 

1. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DO MUNICÍPIO 

 

O concelho de Faro situa-se a Sul, na zona central da Região do Algarve (NUTS 

II Algarve), junto ao litoral. Numa região banhada a Sul e a Oeste pelo Oceano 

Atlântico, o concelho de Faro tem como concelhos vizinhos: a Norte S. Brás de 

Alportel, a Oeste Loulé, e a Este Olhão. A Sul confina com a Ria Formosa. 

Em termos de acessibilidades o concelho é atravessado por um troço da Via do 

Infante (A22) e pela Estrada Nacional 125, ambas de carácter regional. No 

sentido norte/sul, o concelho é atravessado pela EN2 e pela EN125-10 que faz 

ligação ao aeroporto a partir da EN 125. 

Faro enquanto capital de distrito, concentra funções estruturantes na 

organização do quotidiano de populações, que residem no e para além do seu 

limite administrativo, aglutinando serviços administrativos de âmbito regional 

e até de âmbito supra-regional. 
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Quadro - 1 Mapa de enquadramento do Concelho 

 

 

 

 

1.1. Área e densidade populacional no Concelho de Faro 
 

O Concelho de Faro tem cerca de 201,9 Km2 de área, ocupando 

aproximadamente 4% da área total da região do Algarve, tem uma população 

residente de 58.051(1) habitantes, dos quais 28.069 são residentes masculinos 

(48,35%) e 29.982 femininos (51,65%), representando 14% da população 

residente no Algarve.  

O Concelho de Faro possui um importante volume demográfico, quer residente, 

quer flutuante (deslocações pendulares da população activa) 

                                         
1
 Fonte: Censos 2001 
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Este concelho agrega 6 freguesias, das quais, S. Pedro (Faro), Sé (Faro) e 

Montenegro são consideradas áreas predominantemente urbanas. A freguesia 

da Conceição de Faro engloba áreas medianamente urbanas, Santa Bárbara de 

Nexe e Estoi enquadram-se nas áreas predominantemente rurais. 

A Freguesia da Sé ocupa cerca de 60,33 km² de área, com 28 546 habitantes 

(2001) e uma densidade populacional de 473,2 h/km². 

A Freguesia de São Pedro com 11,75 km² de área, 12 761 habitantes (2001) e uma 

densidade de 1 086,0 h/km². 

O Montenegro é uma freguesia com 23,01 km² de área, 5 336 habitantes (2001) e 

Densidade de 231,9 h/km². Dela faz parte o Aeroporto de Faro. É a mais recente 

freguesia do concelho de Faro, tendo sido criada a 20 Junho de 1997. Dista da 

cidade de Faro cerca de 4 km. 

A Distribuição da população pelas freguesias do Concelho de Faro é desigual, 

motivada pela localização dos serviços, pela orientação das principais infra-

estruturas de transporte e pela desvalorização das actividades económicas 

situadas nas áreas do Barrocal. 

 



Plano de Reequilíbrio 
 

Município de Faro   13

  

 

 

A variação da população por freguesias revela comportamentos diferenciados 

verificando-se, através do gráfico acima mencionado, que a freguesia mais 

populosa é a da Sé com 49% da população do concelho, seguindo-se a freguesia 

de S. Pedro com 22%. A freguesia menos populosa é a freguesia de Estoi. 

 

 

 

Total População 

Residente

Total Total % Total % Total %

Faro 58051 8295 14,3% 40521 69,8% 9235 15,9%

Freg. Conceição 3751 581 15,5% 2528 67,4% 642 17,1%

Freg. Estoi 3538 457 12,9% 2286 64,6% 795 22,5%

Freg. St.ª Bárbara 4119 550 13,4% 2651 64,4% 918 22,3%

Freg. S. Pedro 12761 1748 13,7% 8892 69,7% 2121 16,6%

Freg. Sé 28546 4175 14,6% 20264 71,0% 4107 14,4%

Freg. Montenegro 5336 784 14,7% 3900 73,1% 652 12,2%

Crianças e Jovens

0-14 Anos

População Activa 15-

64 anos

População Idosa

65 ou mais anos

Quadro 4 - Distribuição da População por grupos etários em 2001

 

 

No que respeita à distribuição da população por grupos etários de residentes 

(censos de 2001), crianças e jovens, população em idade activa e população 

sénior, constata-se que as freguesias de S. Pedro e Sé, são as que revelam uma 

tendência de maior envelhecimento. No que respeita à população jovem, 
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também estas duas freguesias são as que apresentam um número de habitantes 

superior às restantes. 

É de realçar que a população activa no concelho pertence à Freguesia da Sé, 

representa cerca de 35% do número de habitantes no concelho de Faro. 

No entanto a freguesia de Montenegro revela capacidade de rejuvenescimento 

da sua população, uma vez que, 73,1% da população activa desta freguesia, 

situa-se na faixa etária entre os 15-64 anos. 

 

 

 

1.2. População Residente Segundo o Nível de Ensino  
 

O concelho de Faro apresenta uma população com uma estrutura de 

habilitações mais elevada, do que, a registada nos restantes concelhos do 

Algarve. 

 Se no global, em 2001, Faro detinha 20,7% da sua população sem qualquer 

nível de ensino, esse valor elevava-se para 25,3% na região do Algarve. 

No que respeita à população com ensino superior da totalidade da região do 

Algarve, a cidade de Faro detinha cerca de 10% da população e a região cerca 

de 6%.  

 

 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

Algarve 100182 25% 6202 1,6% 107629 27,2% 49163 12,4% 58919 14,9% 49796 12,6% 23327 5,9% 395218 100%

Faro 12029 20,7% 868 1,5% 13902 23,9% 6364 11,0% 8938 15,4% 10394 17,9% 5556 9,6% 58051 100%

Freg. Conceição 1163 31,0% 39 1,0% 1227 32,7% 489 13,0% 435 11,6% 273 7,3% 125 3,3% 3751 100%

Freg. Estoi 1006 28,4% 54 1,5% 1143 32,3% 453 12,8% 373 10,5% 336 9,5% 173 4,9% 3538 100%

Freg. St.ª Bárbara 1234 30,0% 56 1,4% 1206 29,3% 418 10,1% 462 11,2% 447 10,9% 296 7,2% 4119 100%

Freg. S. Pedro 2572 20,2% 223 1,7% 3080 24,1% 1380 10,8% 1976 15,5% 2306 18,1% 1224 9,6% 12761 100%

Freg. Sé 4987 17,5% 408 1,4% 6084 21,3% 3099 10,9% 4873 17,1% 5952 20,9% 3143 11,0% 28546 100%

Freg. Montenegro 1067 20,0% 88 1,6% 1162 21,8% 525 9,8% 819 15,3% 1080 20,2% 595 11,2% 5336 100%

Total
Concelho/ Freguesia

Quadro5 - População residente segundo nível de ensino atingido em 2001

3.º Ciclo

Sem Nível de 

Ensino Ensino Pré Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo Secundário Superior
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Ao nível das freguesias, constata-se que, as rurais (Conceição e Santa Bárbara 

de Nexe) são as que detêm maior percentagem de analfabetismo em relação ao 

número total de população residente no concelho de Faro. Na Freguesia da Sé, 

apenas cerca de 17% dos residentes é que não possui qualquer nível de ensino.  

 

 

 

Relativamente ao nível de ensino do concelho de Faro, a população residente 

em 2001, apresentava como maior grau de escolaridade o 1º ciclo e o ensino 

secundário. 

 

 

 

1.3. Sectores de Actividade 
 

No que respeita aos sectores de Actividade, o Terciário é o que se destaca com 

cerca de 21.819 indivíduos de população empregada (78%), seguindo-se o 

Sector Secundário com 4.906 de população (17%) e, por último, o Sector 

Primário com 1.433, representando apenas 5% da população total. 
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Quadro 6 - População empregada por 

sectores de actividades 

Total de População 

Empregada 28158 

Sector Primário 1433 

Sector Secundário 4906 

Sector Terciário 21819 

Txa de Actividade (%) 51,4 

Taxa de Desemprego (%) 5,6 

Fonte: Censos 2001 

 

 

De acordo com o gráfico, constata-se que, o Sector Terciário é o que predomina 

no concelho. Faro caracteriza-se por ser uma cidade onde prevalece a oferta de 

bens e serviços, públicos e privados, não só ao nível administrativo, bem como 

ao nível de equipamentos e infra-estruturas, onde se destaca, a Universidade do 

Algarve, o Hospital Distrital, o Mercado Abastecedor da Região, o Aeroporto 

Internacional de Faro e a alguns km de distância o Parque das Cidades (incluí o 

Estádio Intermunicipal de Loulé/Faro). 

 

A principal porta de entrada de turistas no concelho é o Aeroporto de Faro. No 

entanto, Faro não regista grande afluência de visitantes, constatando-se que 

predomina o turismo cultural, nomeadamente em zonas históricas, e não o 

turismo de sol e praia. 
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2. ANÁLISE HISTÓRICA DA EVOLUÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 

2.1. Receita 
 

Na óptica da classificação económica 

A classificação das receitas e das despesas previstas no POCAL, e utilizada 

pelas autarquias locais na elaboração das suas contas, assenta num conjunto de 

conceitos técnicos, dos quais se passam a salientar os respeitantes aos agregados 

económicos mais relevantes. 

Assim, ao nível das receitas correntes, ou seja, daquelas que aumentam o activo 

financeiro ou reduzem o património não duradouro, repetindo-se a sua 

cobrança todos os anos, dada a necessidade da sua utilização, são considerados 

os seguintes agrupamentos: 

� Impostos Directos;  
� Impostos Indirectos; 

� Taxas, Multas e Outras Penalidades; 

� Rendimentos da Propriedade; 

� Transferências Correntes; 

� Venda de Bens e Serviços Correntes; 

� Outras Receitas Correntes. 

Integra as receitas de capital os montantes provenientes da alienação, a título 

oneroso, de bens de capital que, na aquisição ou construção, tenham sido 

contabilizados como investimento, consideram-se também nesta rubrica, a 

amortização de título de crédito, designadamente obrigações ou outra forma de 

participação, as transferências provenientes da Administração Central, bem 

como, de outras entidades quando se destinam a financiar despesa de capital, 

sendo considerados os seguintes agrupamentos: 

� Venda de bens de investimento; 

� Transferências de Capital; 

� Activos Financeiros; 

� Passivos Financeiros; 



Plano de Reequilíbrio 
 

Município de Faro   18

� Outras receitas de Capital. 

O saldo da gerência que transita para a receita do ano seguinte, é constituído 

pela diferença entre as disponibilidades reais, isto é, as receitas municipais 

cobradas e os pagamentos efectuados por conta do orçamento municipal no ano 

anterior. 

 

 

 

2.1.1. Análise da Receita Total 
 

 RECEITASRECEITASRECEITASRECEITAS 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009Receita Corrente 27.058.671,45 24.360.436,49 28.116.078,39 28.826.647,32 32.084.232,92Receita Capital 12.967.594,12 10.756.710,94 6.336.576,00 7.995.129,72 11.075.652,68Outras Receitas 3.978.824,81 4.037.672,38 2.343.948,32 1.034.420,18 830.404,95TOTALTOTALTOTALTOTAL 44.005.090,3844.005.090,3844.005.090,3844.005.090,38 39.154.819,8139.154.819,8139.154.819,8139.154.819,81 36.796.602,7136.796.602,7136.796.602,7136.796.602,71 37.856.197,2237.856.197,2237.856.197,2237.856.197,22 43.990.290,5543.990.290,5543.990.290,5543.990.290,55
 

Analisando a evolução da receita desde o ano de 2005, constata-se que a receita 

arrecadada em 2009 teve um ligeiro decréscimo na ordem dos 14.800€ em 

relação ao valor cobrado no ano de 2005. Através da visualização gráfica 

seguinte podemos verificar a evolução ao longo destes últimos cinco anos, 

tendo neste último ano verificando-se um aumento da receita total, alterando 

desta forma a tendência dos últimos três anos. 

O mesmo não se poderá dizer no que se refere à estrutura da receita corrente. 

Neste sentido verifica-se uma alteração de comportamento da receita, pois a 

componente “corrente” apresenta um decréscimo significativo em 2006 e volta a 

subir até 2009. 

Verifica-se que a receita de capital regista uma redução acentuada entre o ano 

2006 e 2007 subindo a partir de 2008. 
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2.1.2. Evolução da Receita Corrente e de Capital tendo por 

base o Ano de 2005 
 

A totalidade da receita do município em cada ano traduz o nível de recursos 

que, segundo diversas proveniências, lhes foram disponibilizados para a 

assunção do desenvolvimento das suas atribuições. 
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Evolução da Receita Corrente, tendo por base o Ano de 2005 

 

Evolução da Receita de Capital, tendo por base o Ano de 2005 2005200520052005 2006200620062006 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação Variação Variação Variação %%%% 2007200720072007 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação Variação Variação Variação %%%% 2008200820082008 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação Variação Variação Variação %%%% 2009200920092009 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação Variação Variação Variação %%%% TxTxTxTx....MédiaMédiaMédiaMédia121.006,57 3.332.713,27 3.211.706,70 2654,16% 1.833.519,99 1.712.513,42 1415,22% 116.827,97 -4.178,60 -3,45% 1.461.830,27 1.340.823,70 1108,06% 1293,50%7.701.930,30 6.189.217,28 -1.512.713,02 -19,64% 2.460.434,98 -5.241.495,32 -68,05% 3.937.144,61 -3.764.785,69 -48,88% 1.981.012,14 -5.720.918,16 -74,28% -52,71%5.139.660,96 1.214.327,89 -3.925.333,07 -76,37% 2.035.525,01 -3.104.135,95 -60,40% 3.934.744,51 -1.204.916,45 -23,44% 7.625.810,39 2.486.149,43 48,37% -27,96%Outras 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.136,12 5.136,12 0% 4.906,30 4.906,30 0,00% 6.999,88 6.999,88 0,00% 0,00%12.962.597,83 10.736.258,44 -2.226.339,39 -83% 6.334.616,10 -6.627.981,73 -51% 7.993.623,39 -4.968.974,44 -38% 11.075.652,68 -1.886.945,15 -15% -46,71%TOTALTOTALTOTALTOTAL
Venda de Bens de InvestimentoTransferências de capitalPassivos Financeiros
RECEITA DE CAPITALRECEITA DE CAPITALRECEITA DE CAPITALRECEITA DE CAPITAL

2005200520052005 2006200620062006 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação %Variação %Variação %Variação % 2007200720072007 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação %Variação %Variação %Variação % 2008200820082008 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação %Variação %Variação %Variação % 2009200920092009 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação %Variação %Variação %Variação % Tx.MédiaTx.MédiaTx.MédiaTx.MédiaImpostos 17.500.434,05 16.489.816,78 -1.010.617,27 -5,77% 17.993.017,80 492.583,75 2,81% 16.327.315,58 -1.173.118,47 -6,70% 16.631.133,97 -869.300,08 -4,97% -3,66%550.983,96 471.118,50 -79.865,46 -14,50% 432.850,69 -118.133,27 -21,44% 473.868,95 -77.115,01 -14,00% 459.655,95 -91.328,01 -16,58% -16,63%1.713.485,90 1.162.370,02 -551.115,88 -32,16% 1.616.401,51 -97.084,39 -5,67% 3.144.992,02 1.431.506,12 83,54% 2.268.650,88 555.164,98 32,40% 19,53%Transferências 5.977.154,80 4.833.141,87 -1.144.012,93 -19,14% 6.673.693,22 696.538,42 11,65% 7.083.659,19 1.106.504,39 18,51% 10.838.367,23 4.861.212,43 81,33% 23,09%1.262.253,90 1.300.944,18 38.690,28 3,07% 1.352.082,17 89.828,27 7,12% 1.682.686,95 420.433,05 33,31% 1.360.953,56 98.699,66 7,82% 12,83%Outras 54.358,84 103.045,14 48.686,30 89,56% 48.033,00 -6.325,84 -11,64% 114.124,63 59.765,79 109,95% 525.471,33 471.112,49 866,67% 263,64%27.058.671,45 24.360.436,49 -2.698.234,96 -9,97% 28.116.078,39 1.057.406,94 3,91% 28.826.647,32 1.767.975,87 6,53% 32.084.232,92 5.025.561,47 966,68% 241,79%TOTALTOTALTOTALTOTAL
RECEITAS RECEITAS RECEITAS RECEITAS CORRENTESCORRENTESCORRENTESCORRENTESTaxas, multas e outras penalidadesRendimentos de PropriedadesVendas de Bens e Serviços



Plano de Reequilíbrio 
 

Município de Faro   21

Constata-se que a receita corrente arrecadada em 2006 diminuiu cerca de 

2.154.630€, face ao ano de 2005, o que contribuiu significativamente para este 

decréscimo foram as rubricas de “impostos” e de “transferências”. Estas 

rubricas no ano de 2007 sofreram um aumento, na ordem dos 1.057.407€, 

apresentando a rubrica “impostos” um peso preponderante no conjunto das 

receitas correntes nesse ano. 

Relativamente ao ano de 2008 a receita corrente teve um aumento na ordem dos 

1.767.976€ face ao ano de 2005. Tendo as rubricas “rendimentos de 

propriedade”, “transferências” e a “venda de bens e serviços” contribuído para 

este aumento. Ao nível dos “rendimentos de propriedade”, este aumento 

deveu-se à constituição do direito de superfície para a construção e exploração 

de dois parques de estacionamento subterrâneos para viaturas na Pontinha e no 

Largo das Mouras Velhas, tendo sido arrecadado neste âmbito o montante de 

1.250.000€. No que respeita às “transferências” salienta-se que, foi a 

participação fixa no IRS que levou a um acréscimo de receita. 

O ano de 2009 é o que regista um maior aumento (5.025.561€) da receita 

corrente face ao ano de 2005. O que contribuiu para este aumento (81,3%), foi a 

rubrica de transferências do Estado, com especial contributo das provenientes 

do Ministério da Educação, no âmbito do novo quadro de competências. 

Em relação à receita de capital o ano de 2005 foi o que arrecadou um montante 

maior, cerca de 12.962.598€. Em 2006 esta receita teve uma quebra acentuada, 

destacando-se a rubrica “passivos financeiros”, com uma diminuição de 76,37%, 

relativamente ao ano anterior, justificada pela diminuição dos montantes de 

empréstimos utilizados.   

Na análise destes cinco anos, o ano de 2007, foi o que apresentou uma receita de 

capital muito inferior aos restantes anos. Em relação ao ano base, teve um 

decréscimo de 51%, as rubricas “transferências” (de fundos comunitários) e 

“passivos financeiros” foram as que tiveram uma maior diminuição. 



Plano de Reequilíbrio 
 

Município de Faro   22

O ano de 2008 regista um aumento em relação ao ano anterior, mas ainda se 

mantêm na sua totalidade inferior ao ano de 2005. As “transferências de 

capital” tiveram uma quebra de 48,88% em relação ao ano de 2005 tendo sido a 

principal rubrica que contribuiu para a respectiva diminuição. 

O ano de 2009, foi o que mais se aproximou dos valores verificados na receita 

de capital de 2005, no entanto, ainda apresenta um decréscimo de 15%, também 

aqui, foram as “transferências” que voltaram a ter um decréscimo. 

 

 

 

2.1.2.1. Evolução dos Impostos Directos e Impostos Indirectos 

 

 

Os impostos assumem um peso preponderante no conjunto das receitas 

correntes, representando cerca de 60% do total das mesmas, no período em 

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 20092009200920095.638.562,11 6.446.158,03 6.771.046,85 7.639.697,43 8.298.353,70981.031,34 1.096.379,31 852.515,98 1.177.519,59 1.339.711,804.571.356,19 5.086.302,17 6.760.663,15 5.619.930,04 3.866.334,99Derrama 2.375.923,16 2.036.839,99 2.215.570,34 1.188.865,96 2.508.108,203.213.558,52 1.042.162,69 290.787,61 146.221,75 117.562,08SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal 16.780.431,3216.780.431,3216.780.431,3216.780.431,32 15.707.842,1915.707.842,1915.707.842,1915.707.842,19 16.890.583,9316.890.583,9316.890.583,9316.890.583,93 15.772.234,7715.772.234,7715.772.234,7715.772.234,77 16.130.070,7716.130.070,7716.130.070,7716.130.070,7744,86 264,38 160,62 4,98 2,49500.561,22 604.518,93 858.638,66 296.574,40 258.947,5961.117,14 62.279,43 57.444,57 59.305,10 52.232,55127.949,82 97.171,29 127.982,49 110.584,61 109.279,46Outros 30.329,69 17.740,56 58.207,53 88.611,72 80.601,11SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal 720.002,73720.002,73720.002,73720.002,73 781.974,59781.974,59781.974,59781.974,59 1.102.433,871.102.433,871.102.433,871.102.433,87 555.080,81555.080,81555.080,81555.080,81 501.063,20501.063,20501.063,20501.063,20TOTALTOTALTOTALTOTAL 17.500.434,0517.500.434,0517.500.434,0517.500.434,05 16.489.816,7816.489.816,7816.489.816,7816.489.816,78 17.993.017,8017.993.017,8017.993.017,8017.993.017,80 16.327.315,5816.327.315,5816.327.315,5816.327.315,58 16.631.133,9716.631.133,9716.631.133,9716.631.133,97

Impostos DirectosImpostos DirectosImpostos DirectosImpostos DirectosIMPOSTOS DIRECTOS / IMPOSTOS IMPOSTOS DIRECTOS / IMPOSTOS IMPOSTOS DIRECTOS / IMPOSTOS IMPOSTOS DIRECTOS / IMPOSTOS INDIRECTOSINDIRECTOSINDIRECTOSINDIRECTOSImposto Municipal sobre imóveis
Mercados e FeirasPublicidade

Impostos IndirectosImpostos IndirectosImpostos IndirectosImpostos Indirectos
Imposto único de circulaçãoImpostos Abolidos
Loteamentos e obrasOcupação da via pública
Imposto municipal sobre transm.onerosas imóveis
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análise. Os anos de 2005 e 2007 foram os que registaram maior receita 

arrecadada ao nível dos impostos. 

Em relação aos impostos directos registou-se um decréscimo de 2005 para 2006 

tendo contribuído para isso a diminuição da receita referente aos “impostos 

abolidos” nomeadamente a SISA. O mesmo sucedeu-se de 2007 para 2008, em 

que houve uma diminuição, no entanto esta foi devido ao Imposto Municipal 

sobre transmissões e a derrama, certamente devido ao ciclo económicos menos 

favorável. 

Como se pode verificar os impostos que apresentam valores cada vez mais 

expressivos são, o “Imposto Municipal sobre Imóveis” e o “Imposto Municipal 

sobre Transmissão Onerosa de Imóveis”, os quais representaram em 2009 cerca 

de  51,45% e 23,97% respectivamente, dos impostos directos.  

De realçar a diminuição expressiva registada no IMT, é consequência do 

período de recessão económica que estamos a viver. 

Por outro lado, o aumento gradual do IMI desde 2007, prende-se com o 

resultado da Reforma de Tributação do Património. 

Os impostos indirectos representam em média apenas cerca de 4% da totalidade 

dos impostos arrecadados. Salienta-se que, a este nível, a rubrica que ao longo 

destes cinco anos mantém um valor mais elevado em relação às restantes é a  de 

“Loteamento e Obras”, atingindo em 2007 cerca de 78% da totalidade dos 

impostos indirectos cobrados, justificando assim, que este fosse o ano que 

apresenta o maior valor de impostos indirectos cobrados, em relação aos 

restantes anos em análise. 

É de realçar que, nos últimos dois anos, os impostos indirectos tiveram uma 

descida acentuada, na ordem dos 50%. 
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2.1.2.2. Evolução das Transferências Correntes e de Capital  

Porque as transferências correntes e de capital, representam 30% da receita 

total, torna-se importante analisar a sua desagregação e crescimento 

relativamente aos anos em análise. 

 

As transferências e subsídios em 2006, atingiram o valor de 11.022.360€, menos 

de 2.656.726€, do que no ano de 2005. Para esta quebra contribuíram os fundos 

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009Administração centralAdministração centralAdministração centralAdministração central 3.749.069,00 3.755.032,00 2.030.611,00 1.866.442,00 1.790.089,00654.123,00 648.161,00 782.986,00 831.444,00 991.994,00-                         -                         2.934.918,00 3.309.869,00 3.617.423,00Outras 1.088.060,59 51.348,80 35.561,61 -                          4.253.877,8063.929,67 32.852,18 75.607,29 106.232,37 81.524,28377.470,46 327.397,89 753.509,32 961.971,82 98.259,1544.502,08 18.350,00 60.500,00 7.700,00 5.200,005.977.154,805.977.154,805.977.154,805.977.154,80 4.833.141,874.833.141,874.833.141,874.833.141,87 6.673.693,226.673.693,226.673.693,226.673.693,22 7.083.659,197.083.659,197.083.659,197.083.659,19 10.838.367,2310.838.367,2310.838.367,2310.838.367,23Administração centralAdministração centralAdministração centralAdministração central 2.499.380,00 2.503.354,00 1.187.198,00 1.005.007,00 963.894,00436.082,00 432.107,00 36.008,00 0,00 0,00715.370,37 366.006,73 456.460,53 188.938,50 144.705,43Outras 15.764,19 -                         -                          -                          352.892,593.984.381,06 2.720.123,01 771.128,03 2.743.199,11 519.520,1250.952,68 167.626,54 9.640,42 -                          -                         7.701.930,307.701.930,307.701.930,307.701.930,30 6.189.217,286.189.217,286.189.217,286.189.217,28 2.460.434,982.460.434,982.460.434,982.460.434,98 3.937.144,613.937.144,613.937.144,613.937.144,61 1.981.012,141.981.012,141.981.012,141.981.012,1413.679.085,1013.679.085,1013.679.085,1013.679.085,10 11.022.359,1511.022.359,1511.022.359,1511.022.359,15 9.134.128,209.134.128,209.134.128,209.134.128,20 11.020.803,8011.020.803,8011.020.803,8011.020.803,80 12.819.379,3712.819.379,3712.819.379,3712.819.379,37

Participação Fixa IRS
TRANSFERÊCIAS CORRENTESTRANSFERÊCIAS CORRENTESTRANSFERÊCIAS CORRENTESTRANSFERÊCIAS CORRENTESFundo Geral  Municipal/Fundo EquilibrioFundo Base Municipal/Fundo Social Municipal

Sub-TotalSub-TotalSub-TotalSub-TotalTOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
Particip.comunit.projectos co-Particip.comunit.projectos co-Particip.comunit.projectos co-Particip.comunit.projectos co-financiadosfinanciadosfinanciadosfinanciadosServiços e fundos autónomosServiços e fundos autónomosServiços e fundos autónomosServiços e fundos autónomos
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS DE CAPITALFundo Geral  Municipal/Fundo EquilibrioFundo Base Municipal
Particip.comunit.projectos co-Particip.comunit.projectos co-Particip.comunit.projectos co-Particip.comunit.projectos co-financiadosfinanciadosfinanciadosfinanciadosServiços e fundos autónomosServiços e fundos autónomosServiços e fundos autónomosServiços e fundos autónomos

Cooperação Técnica
OutrasOutrasOutrasOutras Sub-TotalSub-TotalSub-TotalSub-Total
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comunitários e as outras transferências correntes. Neste ano, as transferências 

referentes a “Fundo Geral Municipal” e “Fundo Base Municipal”, representam 

cerca de 67% da totalidade das transferências e subsídios obtidos. 

Em 2007 as transferências e subsídios obtidos tiveram uma quebra na ordem de 

1.888.231€ em relação a 2006, devendo-se esta, à diminuição das verbas 

provenientes de fundos comunitários e ao fundo de equilíbrio financeiro. 

O ano de 2008 registou, tanto nas transferências de capital como nas correntes, 

um aumento em relação ao ano anterior, constata-se que, neste ano o município 

voltou a arrecadar um valor maior de transferências de fundos comunitários 

nomeadamente para fazer face às obras, Pista de Atletismo, Parque Escolar e o 

Porto de Pesca da Ilha da Culatra, sendo esta a obra cujo valor de financiamento 

atingiu o montante de 1.466.980€. 

Em 2009 verifica-se um aumento das transferências correntes, sendo o ano que 

apresenta a maior receita corrente e a maior diminuição das transferências de 

capital nos cinco anos em estudo. 

Terá contribuído para o aumento das transferências correntes, essencialmente a 

participação fixa no IRS, bem como, as transferências do Estado, no âmbito da 

delegação de competências na área da educação. Ao nível das transferências de 

capital a descida acentuada deveu-se à diminuição das transferências de fundos 

comunitários, isto porque, o município actualmente não dispõe de obras de 

grande envergadura para se candidatar. 
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2.1.2.3. Evolução da Venda de Bens e Serviços 
 

No âmbito das vendas de bens e serviços, de acordo com o gráfico seguinte, a 

maior contribuição são os serviços, seguindo-se as rendas e, por último, a venda 

de bens.  

A venda de bens e serviços é uma das componentes das receitas próprias do 

município. Destacando-se a receita arrecadada em alguns serviços, 

nomeadamente no que respeita às entradas nas Piscinas Municipais, aos Mini-

bus que circulam pelo perímetro urbano, as rendas de habitação social e outras. 

É de salientar que, a partir de 2006, a receita dos cemitérios também aumentou, 

devendo-se essencialmente à conclusão da obra do novo Cemitério. 

Esta rubrica da receita teve um aumento de 2005 até 2008, sofrendo uma 

diminuição em 2009, que se deveu ao facto do município não efectuar 

pagamentos à empresa que realiza os transportes urbanos, ficando esta receita 

por arrecadar no final do ano. 
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Esta rubrica é composta pela seguinte desagregação: RUBRICASRUBRICASRUBRICASRUBRICAS 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009Livros e documentação técnica 18.917,49 8.115,10 2537,28 9.901,37 17.805,96Mercadorias 10.918,58 10.921,18 13192,26 9.216,50 6.001,67Aluguer de Espaços e Equipamentos 27.434,39 3.896,20 3475,89 0,00 3.408,00Vistorias e Ensaios 54.600,78 24.557,06 40559,35 33.230,26 23.393,27Biblioteca 5.006,68 4.211,08 3281,4 3.252,15 2.232,65Espectáculos 9.740,00 7.525,00 409,5 0,00 0,00Museu 17.581,50 14.808,38 23686,5 18.395,50 15.187,15Piscinas 199.138,71 274.601,28 286478,11 306.760,12 332.191,05Campos de Jogos 1.085,71 2.197,09 2749,29 2.514,82 2.525,23Parque de Campismo 52.004,35 52.381,81 51876,21 51.827,97 49.967,92Cemitérios 98.407,06 95.648,75 137272,35 137.788,43 104.615,12Mercados e Feiras 191.987,10 179.702,54 6528,94 2.685,02 3.438,46Transportes mini-bus 214.715,21 233.666,38 248242,48 356.945,61 0,00Rendas 239.904,04 237.010,39 388519,33 397.985,83 411.548,51Outros 120.812,30 151.701,94 143273,28 352.183,37 388.638,57TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.262.253,901.262.253,901.262.253,901.262.253,90 1.300.944,181.300.944,181.300.944,181.300.944,18 1.352.082,171.352.082,171.352.082,171.352.082,17 1.682.686,951.682.686,951.682.686,951.682.686,95 1.360.953,561.360.953,561.360.953,561.360.953,56
 

 

 

 

2.1.2.4. Evolução dos Passivos Financeiros 

 

 

Em relação aos passivos financeiros, constata-se que, nos anos de 2006, 2008 e 

2009 o município recorreu a empréstimos de curto prazo para fazer face a 

dificuldades de tesouraria. 

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009Empréstimos curto Prazo -                   441.000,00 -                      450.000,00 700.000,005.139.660,96 773.327,89 2.035.525,01 3.484.744,51 6.925.810,39TOTALTOTALTOTALTOTAL 5.139.660,965.139.660,965.139.660,965.139.660,96 1.214.327,891.214.327,891.214.327,891.214.327,89 2.035.525,012.035.525,012.035.525,012.035.525,01 3.934.744,513.934.744,513.934.744,513.934.744,51 7.625.810,397.625.810,397.625.810,397.625.810,39Empréstimo Médio e Longo PrazoPASSIVOS FINANCEIROSPASSIVOS FINANCEIROSPASSIVOS FINANCEIROSPASSIVOS FINANCEIROS
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No que respeita aos empréstimos de médio e longo prazo, os anos de 2005 e 

2009, foram os que registaram uma maior libertação de verbas. Em 2005 estas 

serviram para financiar as obras em curso, principalmente escolas novas e o 

Teatro Municipal de Faro.  

 No ano 2009 o município contraiu dois empréstimos no âmbito do Programa 

de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado, no montante de € 

6.000.000€, este valor foi totalmente utilizado, justificando assim quase a 

totalidade nos passivos financeiros registados no ano. 

 

 

 

2.2. Despesa  

Como despesas correntes, isto é, as que afectam o património não duradouro ou 

que se traduzem na obtenção de serviços ou de bens de consumo corrente de 

natureza fungível, coincidindo, na maioria das situações, com as despesas de 

funcionamento (representativas do dispêndio necessário ao normal 

funcionamento da actividade da máquina administrativa), são considerados os 

agrupamentos: 

� Pessoal; 

� Aquisição de serviços; 

� Transferências correntes 

� Encargos financeiros; 

� Outras despesas correntes. 

 

São as despesas de capital as que implicam alterações no património duradouro 

e que originam ou contribuem para a obtenção de bens que se mantêm no 

decurso do processo produtivo, sofrendo algum desgaste na medida da sua 

utilização. Revelando-se produtoras de rendimentos ou serviços, delas poderá 
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resultar não só um acréscimo de rendimentos, como um aumento de bem-estar 

social, sendo nas mesmas habitualmente consideradas os seguintes agregados: 

� Investimentos  

� Transferências de capital  

� Activos financeiros 

� Passivos financeiros  

� Outras despesas de capital 

 

 

 

2.2.1. Análise da Despesa Total 
 

Analisada a evolução da despesa, constata-se que esta rubrica apresenta valores 

inferiores à receita, tendo acompanhado de uma forma geral o comportamento 

desta ao longo dos anos, não obstante o avolumar de despesa contraída e não 

paga. Constata-se que até ao ano de 2007 a despesa paga apresenta uma descida 

significativa, principalmente ao nível das despesas de capital. Nos anos 

seguintes a despesa volta a subir, atingindo em 2009, o valor mais elevado. Este 

facto, justifica-se, como já foi referido, pela utilização dos empréstimos no 

âmbito do Programa de Regularização Extraordinária do Estado, que 

possibilitou o pagamento de despesas correntes e de capital. 

 

 

 

 

DESPESADESPESADESPESADESPESA 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009Despesa Corrente 23.319.752,93 23.991.041,68 24.118.977,94 25.876.822,53 26.428.003,81Despesa Capital 16.652.031,65 12.843.649,90 11.674.738,20 11.149.459,53 15.564.925,16TOTALTOTALTOTALTOTAL 39.971.784,5839.971.784,5839.971.784,5839.971.784,58 36.834.691,5836.834.691,5836.834.691,5836.834.691,58 35.793.716,1435.793.716,1435.793.716,1435.793.716,14 37.026.282,0637.026.282,0637.026.282,0637.026.282,06 41.992.928,9741.992.928,9741.992.928,9741.992.928,97
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Da leitura do gráfico seguinte resulta a constatação da rigidez da despesa 

corrente, a qual apresenta um comportamento relativamente estável com 

tendência para subir. 

Registou-se entre 2008 e 2009 uma subida de 13,41% da despesa total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2005 2006 2007 2008 2009

Despesa  corrente

Despesa capital

DESPESAS 
TOTAIS



Plano de Reequilíbrio 
 

Município de Faro   31

Evolução da Despesa Corrente, tendo por base o Ano de 2005 DESPESA CORRENTEDESPESA CORRENTEDESPESA CORRENTEDESPESA CORRENTE 2005200520052005 2006200620062006 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação Variação Variação Variação %%%% 2007200720072007 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação Variação Variação Variação %%%% 2008200820082008 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação Variação Variação Variação %%%% 2009200920092009 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação Variação Variação Variação %%%% TxTxTxTx....MédiaMédiaMédiaMédiaDespesa com o pessoal 11.700.083,56 11.615.131,14 -84.952,42 -0,73% 12.267.740,20 567.656,64 4,85% 12.749.831,35 1.049.747,79 8,97% 16.207.900,38 4.507.816,82 38,53% 12,91%Aquisição de bens e serviços 6.854.759,59 6.578.864,91 -275.894,68 -4,02% 6.665.381,22 -189.378,37 -2,76% 7.433.234,43 578.474,84 8,44% 5.726.230,26 -1.128.529,33 -16,46% -3,70%Juros e outros encargos 982.481,98 1.353.509,45 371.027,47 37,76% 1.750.891,39 768.409,41 78,21% 2.015.137,81 1.032.655,83 105,11% 1.265.557,25 283.075,27 28,81% 62,47%Transferências correntes 3.755.529,53 4.379.329,63 623.800,10 16,61% 3.374.280,21 -381.249,32 -10,15% 3.354.992,82 -400.536,71 -10,67% 3.030.824,95 -724.704,58 -19,30% -5,88%Outras despesas correntes 26.898,27 64.206,55 37.308,28 138,70% 60.684,92 33.786,65 125,61% 323.626,12 296.727,85 1103,15% 197.490,97 170.592,70 634,21% 500,42%TOTAL 23.319.752,93 23.991.041,68 671.288,75 2,88% 24.118.977,94 799.225,01 3,43% 25.876.822,53 2.557.069,60 10,97% 26.428.003,81 3.108.250,88 13,33% 8%
 

 

Evolução da Despesa de Capital, tendo por base o Ano de 2005 DESPESA DE CAPITALDESPESA DE CAPITALDESPESA DE CAPITALDESPESA DE CAPITAL 2005200520052005 2006200620062006 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação %Variação %Variação %Variação % 2007200720072007 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação %Variação %Variação %Variação % 2008200820082008 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação %Variação %Variação %Variação % 2009200920092009 Variação €Variação €Variação €Variação € Variação %Variação %Variação %Variação % Tx.MédiaTx.MédiaTx.MédiaTx.MédiaAquisição de bens de capital 13.377.654,26 8.630.377,03 -4.747.277,23 -35,49% 7.127.508,84 -6.250.145,42 -46,72% 7.832.631,68 -5.545.022,58 -41,45% 10.535.578,57 -2.842.075,69 -21,24% -36,23%Tranferências de capital 1.965.597,11 1.561.185,59 -404.411,52 -20,57% 1.231.646,66 -733.950,45 -37,34% 1.035.563,99 -930.033,12 -47,32% 981.765,24 -983.831,87 -50,05% -38,82%Activos Financeiros 50.000,00 474.110,94 424.110,94 848,22% 140.262,67 90.262,67 180,53% 0,00 -50.000,00 -100,00% 475.020,15 425.020,15 850,04% 444,70%Passivos Financeiros 1.258.780,28 2.177.976,34 919.196,06 73,02% 3.175.320,03 1.916.539,75 152,25% 2.281.263,86 1.022.483,58 81,23% 3.572.561,20 2.313.780,92 183,81% 122,58%TOTAL 16.652.031,65 12.843.649,90 -3.808.381,75 -22,87% 11.674.738,20 -4.977.293,45 -129,89% 11.149.459,53 -5.502.572,12 -33,04% 15.564.925,16 -1.087.106,49 -6,53% -48,08%
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Relativamente ao ano de 2006, as despesas correntes subiram, sendo a rubrica 

das transferências correntes a que registou uma maior variação monetária, mas 

as outras despesas correntes apresentam uma maior variação percentual. As 

despesas de capital registaram uma diminuição acentuada, em relação ao ano 

de 2005, nomeadamente nas rubricas de “aquisição de bens de capital” e 

“transferências de capital”, no entanto registou-se um aumento nos passivos 

financeiros.  

No ano de 2007 a despesa corrente teve um acréscimo de 3,43% enquanto que, a 

despesa de capital sofreu uma diminuição acentuada, de 129,89%, 

relativamente ao ano base. Na despesa de capital as rubrica que justificam esta 

diminuição são, a “aquisição de bens de capital” e as “transferências”.  

Salienta-se que, neste ano a receita de capital do município apresentou um 

decréscimo na ordem dos 50%, o que impossibilitou um pagamento da despesa 

de capital igual ao ano de 2005.  

Em 2008 a despesa corrente voltou a subir, na ordem dos 10,97%, com relevo 

para as rubricas “despesa com o pessoal” e “juros e outros encargos”, na 

despesa de capital verificou-se o inverso, voltando a descer na ordem dos 

33,04%. 

A despesa corrente no ano de 2009 manteve a tendência verificada dos anos 

anteriores, registando-se um aumento de 13,33% desde 2005. Para esta situação 

contribuíram “outras despesas correntes” no valor de 197.491€, que 

corresponde a um aumento de 634,21%, e as “despesa com pessoal”, no valor de 

16.207.900€, as quais tiveram um crescimento de 38,53% relativamente ao ano 

de 2005.  

A despesa de capital em 2009 registou uma diminuição relativamente ao ano de 

2005, cuja taxa se situou em 6,53%, tendo contribuído para esta situação a 
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diminuição das rubricas de “aquisição de bens de capital” e das “transferências 

de capital”. 

 

Pode-se concluir que o município desde 2005, teve um crescimento na despesa 

corrente, efectuando pagamentos ao nível do pessoal, juros e outras despesas, 

reduzindo o pagamento referente à “aquisição de bens e serviços” e 

“transferências correntes”. 

Em relação à despesa de capital verificou-se um decréscimo até 2008, voltando a 

subir em 2009 não conseguindo mesmo assim, atingir os valores de 2005. A 

rubrica “passivos financeiros” é aquela que registou sempre uma subida em 

relação ao ano base. 

 

 

 

2.2.2. Análise da despesa de ano para ano 
 

Para uma melhor análise, procedeu-se à elaboração dos gráficos abaixo 

indicados, onde consta a variação da despesa paga de ano para ano, em termos 

percentuais e monetários. 
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No primeiro gráfico constata-se que, as despesas de capital têm vindo a descer 

de ano para ano, verificando-se a maior variação de 2008 para 2009, atingindo 

uma percentagem negativa de 60%. No entanto, esta despesa em igual período, 

registou o maior aumento em termos monetários superando até a despesa 

corrente. 

Ao nível da despesa corrente a variação em termos percentuais não foi linear, 

registando uma menor variação de 2006 para 2007, na ordem dos 0,53%, o 

mesmo sucedeu em igual período em termos monetários. De 2007 para 2008 a 

despesa corrente apresenta uma variação positiva de 7,29%, sendo esta, a maior 

no período em análise, no entanto ao nível monetário o maior aumento 

verificou-se de 2008 para 2009.  

 

 

 

2.2.3 Evolução da aquisição de bens e serviço 
 

A rubrica de “aquisição de bens e serviços” integra as despesas de 

funcionamento do município.  

De acordo com o quadro, constata-se que, no período em análise, as despesas 

com a “aquisição de bens e serviços”, devem-se essencialmente à prestação de 

serviços de transportes urbanos, aos encargos com as instalações e cobrança de 

receita, bem como, a aquisição de trabalhos especializados. 

Verifica-se que de 2005 para 2006, houve um ligeiro decréscimo, tendo vindo a 

aumentar esta despesa nos anos seguintes, voltando a diminuir em 2009, em 

cerca de 1.700.000€. 
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Matérias-Primas e subsídiárias -
                                

-
                               

-
       

                                 -                                      -     

Combustíveis e lubrificantes                 249.941,17                  308.447,45                  305.130,29                 325.790,58                  225.490,20   

Munições, explosivos e artificios                                  -                                      -                                     -                                      -                                      -     

Limpeza e higiene                    12.216,97                      20.100,17                   28.233,89   15.547,05 
                  

16.735,34 
                  

Alimentação - Refeições 

confeccionadas
              249.060,73                    128.802,13                   395.131,62   611.903,98 

                
610.781,19 

                  
Alimentação - Géneros para 

confeccionar
                    1.039,02                                    -                                   -     - 

                                
- 

                                

Vestuário e artigos pessoais                   31.933,64                     31.085,64                     18.325,91   26.173,76 
                  

7.597,45 
                   

Material de escritório                   100.116,61                      92.291,17                  124.933,60   128.254,23 
              

67.204,62 
                 

Produtos Quimicos e Farmacêuticos                                  -                                      -                            175,94   - 
                                

Material de consumo clínico                    5.608,58                     12.743,70                      7.554,69   14.642,21 
                   

1.583,78 
                     

Material de transporte - Peças                    8.876,08                        8.183,02                       8.147,86   11.468,74 
                   

1.067,19 
                      

Outro material - Peças                      8.120,51                      17.140,88                     25.010,51   10.259,44 
                  

9.906,09 
                   

Prémios, condecorações e ofertas                  32.407,06                     25.105,50                    37.148,55   42.418,62 
                  

65.366,76 
                 

Mercadorias para venda                   14.354,94                    64.066,64                   22.844,47   2.624,41 
                    

51.072,93 
                  

Ferramentas e utensílios                    4.870,28                       4.852,77                       3.861,36   3.163,31 
         

2.176,10 
                      

Livros e documentação técnica                         723,14                         1.277,16                         533,78   294,91 
                       

571,13 
                         

Artigos honoríficos e de decoração                     6.892,14                       2.253,23                   23.547,66   1.335,58 
                    

391,68 
                        

Material de educação, cultura e recreio                   48.520,10                    78.048,20                    92.906,41   37.605,27 
                

25.094,10 
                  

Outros bens               433.962,43                    190.187,38                    231.152,14   231.845,42 
              

177.009,12 
                 

Encargos com instalações                 671.164,00                  644.477,45                 462.749,02   355.216,47 
              

698.653,77 
               

Limpeza e higiene                218.620,46                  268.368,67                  177.362,39   222.300,25 
              

95.809,76 
                 

Conservação de bens                202.375,14                   230.251,20                 273.379,32   233.307,91 
              

165.588,03 
                

Locação de edifícios                100.392,93                    79.946,83                       81.781,11   83.710,00 
                  

86.806,13 
                  

Locação de material de transporte                                  -                                      -                                     -     - 
                                

- 
                                

Locação de outros bens                 134.150,02                  327.849,92                 242.964,45   487.196,35 
              

128.618,32 
                 

Comunicações                414.365,20                   370.410,05                   365.113,09   329.339,50 
              

246.083,10 
                

Transportes               668.482,08                   819.260,56                  808.675,19   1.081.163,87 
              

239.449,49 
               

Representação dos serviços                    3.866,35                       4.506,80                      2.395,45   6.354,35 
                  

3.996,02 
                   

Seguros                 110.970,47                    101.424,26                  103.948,04   69.719,89 
                  

126.584,55 
                

Deslocações e estadas                     2.974,12                                    -                             871,21   1.983,64 
                    

1.143,38 
                      

Estudos, pareceres, projectos e 

consultadoria
                    1.740,97                    30.340,75                  138.376,69   42.643,65 

                
47.068,00 

                 
Formação                   12.028,56                       5.726,80                      11.180,43   8.175,05 

                    
4.313,99 

                     
Seminários, exposições e similares                     6.137,97                           331,59                                   -     - 

                                
- 

                                
Publicidade                135.429,25                    114.568,03                  127.228,03   109.542,13 

                
84.044,07 

                 
Vigilância e segurança                301.909,56                     311.179,76                  201.076,57   486.906,39 

              
116.863,65 

                 
Assistência técnica                  92.352,54                    121.047,09                  215.658,63   171.353,50 

                
96.134,08 

                  
Outros trabalhos especializados                540.919,92                     190.114,26                  202.761,79   266.940,04 

              
136.644,19 

                 
Serviços de saúde                                  -                                      -                                     -     - 

                                
- 

                                
Encargos de cobrança de receitas                353.375,14                   341.784,27                 366.876,06   364.584,27 

              
340.548,79 

               
Outros serviços               1.674.861,51                1.632.691,58              1.558.345,07   1.649.469,66 

            
1.845.833,26 

            
TOTAL   6.854.759,59      6.578.864,91     6.665.381,22     7.433.234,43     5.726.230,26   

AQUISIÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS 

2008 20092005 2006 2007
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2.2.4. Evolução das Transferências Correntes e das 

Transferências de Capital 

Relativamente às transferências correntes, verificou-se um aumento de 2005 

para 2006, justificado pelo acréscimo na rubrica instituições sem fins lucrativos, 

devido principalmente às comparticipações atribuídas a entidades culturais e 

de juventude, seguindo-se as transferências para entidades desportivas. 

Esta rubrica, a partir do ano de 2006, têm vindo a registar uma diminuição, 

atingindo em 2009, o valor mais baixo dos últimos cinco anos. Esta diminuição 

deveu-se essencialmente à criação de regulamentos que permitiram criar regras 

específicas para a atribuição de apoios a entidades.  

Em relação às transferências de capital verifica-se que, as mesmas ao longo do 

período em análise, apresentam uma diminuição, nomeadamente na rubrica 

das transferências para a administração local, mantendo-se a mesma orientação 

que nas transferências correntes, assim, o ano de 2009 regista o menor valor 

pago. Sociedades e quase sociedades financeiras 375.602,27 155.580,43 120.816,74 -                          -                          Sociedades e quase sociedades não financeiras -                          -                          -                         2.993,52 -                          Administração central 0,00 200,00 667.641,44 -                          -                          Administração local 891.327,69 1.042.849,85 0,00 1.624.097,70 938.475,18Instituições sem fins lucrativos 2.464.628,83 3.130.364,49 2.533.270,27 1.670.545,50 1.978.059,39Familias 23.970,74 36.543,86 43.730,76 47.523,10 113.740,38Resto do Mundo -                          13.791,00 8.821,00 9.833,00 550,00SUB-TOTALSUB-TOTALSUB-TOTALSUB-TOTAL 3.755.529,533.755.529,533.755.529,533.755.529,53 4.379.329,634.379.329,634.379.329,634.379.329,63 3.374.280,213.374.280,213.374.280,213.374.280,21 3.354.992,823.354.992,823.354.992,823.354.992,82 3.030.824,953.030.824,953.030.824,953.030.824,95Sociedades e quase sociedades não financeiras 27.419,08 67.948,77 29.719,08                            -     12.859,54Administração central 0,00                            -                               -                                -                                -     Administração local 1.632.387,59 1.297.056,01 1.059.052,62 820.359,41 718.092,66Instituições sem fins lucrativos 259.270,86 196.180,81 128.228,60 215.204,58 250.813,04Familias 46.519,58                            -     14.646,36                            -                                -     SUB-TOTALSUB-TOTALSUB-TOTALSUB-TOTAL 1.965.597,111.965.597,111.965.597,111.965.597,11 1.561.185,591.561.185,591.561.185,591.561.185,59 1.231.646,661.231.646,661.231.646,661.231.646,66 1.035.563,991.035.563,991.035.563,991.035.563,99 981.765,24981.765,24981.765,24981.765,24TOTALTOTALTOTALTOTAL 5.721.126,645.721.126,645.721.126,645.721.126,64 5.940.515,225.940.515,225.940.515,225.940.515,22 4.605.926,874.605.926,874.605.926,874.605.926,87 4.390.556,814.390.556,814.390.556,814.390.556,81 4.012.590,194.012.590,194.012.590,194.012.590,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2008200820082008 20092009200920092005200520052005 2006200620062006 2007200720072007
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2.2.5. Evolução dos Encargos Financeiros 

No que respeita aos encargos financeiros, registou-se na rubrica dos juros dos 

empréstimos contraídos a médio e longo prazo, entre os anos de 2005 e 2008 um 

aumento significativo, tendo havido um decréscimo no ano de 2009 no valor de 

749.581€. 

Na rubrica “outros juros”, encontram-se registados os que respeitam a atrasos 

nos pagamentos da despesa corrente e capital vencida e não paga. Teve um 

crescimento desde 2005 até ao ano de 2008, baixando em 2009, devido aos 

pagamentos efectuados através do Programa de Regularização de Dívidas do 

Estado. 

No período de 2005 a 2007 houve um aumento na rubrica de amortização dos 

empréstimos contraídos a médio a longo prazo, o qual se deveu ao pagamento 

de empréstimos respeitante a obras de investimentos, de 2008 para 2009, o 

aumento verificado nas amortizações, deveu-se sobretudo ao pagamento do 

empréstimo para reforço de tesouraria. 

No que respeita à “locação financeira”, o valor pago ao longo dos cinco anos 

não apresenta um valor relevante na totalidade dos encargos financeiros, 

actualmente o município apenas detêm dois veículos pesados de passageiros 

em regime de locação financeira. 
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Juros   Empréstimos Curto Prazo -                           -                           2.959,22 -                           2.084,63   Empréstimos Médio Longo Prazo 880.739,23 1.196.591,05 1.557.243,51 1.695.418,03 1.018.487,67   Locação Financeira 6.704,81 5.448,80 4.000,11 5.583,53 10.372,62   Outros 95.037,94 151.469,60 186.688,55 314.136,25 234.612,33SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL 982.481,98982.481,98982.481,98982.481,98 1.353.509,451.353.509,451.353.509,451.353.509,45 1.750.891,391.750.891,391.750.891,391.750.891,39 2.015.137,812.015.137,812.015.137,812.015.137,81 1.265.557,251.265.557,251.265.557,251.265.557,25Amortização   Empréstimos Curto Prazo -                           441.000,00 -                          -                           1.150.000,00   Empréstimos Médio Longo Prazo 1.258.780,28 1.736.976,34 3.175.320,03 2.281.263,86 2.422.561,20   Locação Financeira 68.044,33 70.421,30 72.899,32 75.948,25 65.507,84SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL 1.326.824,611.326.824,611.326.824,611.326.824,61 2.248.397,642.248.397,642.248.397,642.248.397,64 3.248.219,353.248.219,353.248.219,353.248.219,35 2.357.212,112.357.212,112.357.212,112.357.212,11 3.638.069,043.638.069,043.638.069,043.638.069,04TOTALTOTALTOTALTOTAL 2.309.306,592.309.306,592.309.306,592.309.306,59 3.601.907,093.601.907,093.601.907,093.601.907,09 4.999.110,744.999.110,744.999.110,744.999.110,74 4.372.349,924.372.349,924.372.349,924.372.349,92 4.903.626,294.903.626,294.903.626,294.903.626,29

2008200820082008 2009200920092009ENCARGOS FINANCEIROSENCARGOS FINANCEIROSENCARGOS FINANCEIROSENCARGOS FINANCEIROS 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007
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2.2.6. Evolução dos Investimentos 

 

 

No que respeita às despesas de investimento, constata-se que, na rubrica dos 

terrenos, de 2005 para o ano de 2006 houve um ligeiro aumento em cerca de 

654.064,23654.064,23654.064,23654.064,23         1.738.937,82           1.738.937,82           1.738.937,82           1.738.937,82            98.391,28            98.391,28            98.391,28            98.391,28            39.839,00            39.839,00            39.839,00            39.839,00   709.694,77709.694,77709.694,77709.694,77229.458,47229.458,47229.458,47229.458,47 105.848,52105.848,52105.848,52105.848,52 81.995,0081.995,0081.995,0081.995,00 62.638,3462.638,3462.638,3462.638,34 116.876,57116.876,57116.876,57116.876,57229.458,47             105.848,52              81.995,00              62.638,34            116.876,57   7.570.471,027.570.471,027.570.471,027.570.471,02 3.429.195,883.429.195,883.429.195,883.429.195,88 1.143.498,151.143.498,151.143.498,151.143.498,15 1.755.982,501.755.982,501.755.982,501.755.982,50 2.844.266,382.844.266,382.844.266,382.844.266,3873.885,23             303.096,15              33.102,87              74.961,27            408.141,32   113.577,98          1.361.055,77            336.523,75            518.580,10            768.246,23   5.227,42                            -                            -                            -                            -     139.974,84               86.996,47                6.447,39            190.607,33            357.437,55   2.255.043,91          1.167.056,27            367.480,71            796.494,82            714.880,00   4.982.761,64             510.991,22            399.943,43            175.338,98            595.561,28   2.638.700,362.638.700,362.638.700,362.638.700,36 2.517.737,152.517.737,152.517.737,152.517.737,15 5.170.456,335.170.456,335.170.456,335.170.456,33 5.676.722,215.676.722,215.676.722,215.676.722,21 5.889.699,795.889.699,795.889.699,795.889.699,791.229.914,13             672.577,70         1.052.788,93         1.602.331,66         2.213.148,93   206.263,69             111.713,78            223.608,38            224.748,03            525.393,60   196.909,58             881.294,95            463.681,54            156.911,43            313.849,13   398.765,52             422.136,29         2.244.287,95            725.526,92         1.148.431,32   464.738,19             286.949,57            763.456,18            592.051,17         1.245.310,51   103.509,63               88.821,90            124.100,27            159.481,72            194.920,85   9.948,81               32.192,48            293.184,88              92.737,70                          -     28.650,81               22.050,48                5.348,20         2.122.933,58            248.645,45   358.444,06358.444,06358.444,06358.444,06              49.199,87                49.199,87                49.199,87                49.199,87              3.961,23              3.961,23              3.961,23              3.961,23                         -                           -                           -                           -              30.105,58            30.105,58            30.105,58            30.105,58   224.785,25224.785,25224.785,25224.785,25            157.098,66              157.098,66              157.098,66              157.098,66           179.506,37           179.506,37           179.506,37           179.506,37              6.783,64              6.783,64              6.783,64              6.783,64           184.751,47           184.751,47           184.751,47           184.751,47   135.346,61135.346,61135.346,61135.346,61              79.224,52                79.224,52                79.224,52                79.224,52            49.776,43            49.776,43            49.776,43            49.776,43            78.452,34            78.452,34            78.452,34            78.452,34           170.631,72           170.631,72           170.631,72           170.631,72   96.263,2096.263,2096.263,2096.263,20              45.446,80                45.446,80                45.446,80                45.446,80            84.069,26            84.069,26            84.069,26            84.069,26            12.278,36            12.278,36            12.278,36            12.278,36            68.090,33            68.090,33            68.090,33            68.090,33   1.079.244,521.079.244,521.079.244,521.079.244,52            371.934,35              371.934,35              371.934,35              371.934,35           171.702,56           171.702,56           171.702,56           171.702,56            73.496,81            73.496,81            73.496,81            73.496,81           355.541,62           355.541,62           355.541,62           355.541,62   3.512,253.512,253.512,253.512,25                4.083,30                  4.083,30                  4.083,30                  4.083,30              2.370,66              2.370,66              2.370,66              2.370,66                         -                           -                           -                           -                8.082,09              8.082,09              8.082,09              8.082,09                         -                           -                           -                           -                              -                              -                              -                              -                           -                           -                           -                           -                1.500,00              1.500,00              1.500,00              1.500,00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                              -                              -                              -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                4.997,30              4.997,30              4.997,30              4.997,30   319.319,96319.319,96319.319,96319.319,96              61.248,86                61.248,86                61.248,86                61.248,86            68.882,25            68.882,25            68.882,25            68.882,25            48.990,23            48.990,23            48.990,23            48.990,23            87.333,11            87.333,11            87.333,11            87.333,11   68.044,3368.044,3368.044,3368.044,33              70.421,30                70.421,30                70.421,30                70.421,30            72.899,32            72.899,32            72.899,32            72.899,32            75.948,25            75.948,25            75.948,25            75.948,25            65.507,84            65.507,84            65.507,84            65.507,84   13.377.654,2613.377.654,2613.377.654,2613.377.654,26 8.630.377,038.630.377,038.630.377,038.630.377,03 7.127.508,847.127.508,847.127.508,847.127.508,84 7.832.631,687.832.631,687.832.631,687.832.631,68 10.535.578,5710.535.578,5710.535.578,5710.535.578,57

Construções diversasConstruções diversasConstruções diversasConstruções diversas

2008200820082008 20092009200920092005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

    Viadutos, arruamentos e obras complementares    Iluminação pública
    Cemitérios

INVESTIMENTOSINVESTIMENTOSINVESTIMENTOSINVESTIMENTOS

Material de transporteMaterial de transporteMaterial de transporteMaterial de transporte

TerrenosTerrenosTerrenosTerrenosHabitaçõesHabitaçõesHabitaçõesHabitações

   Outros
  Reparação e Beneficiação

    Sinalização e trânsito    Parques e jardins    Instalações desportivas e recreativas    Viação rural    Outras
Outros investimentosOutros investimentosOutros investimentosOutros investimentos
Equipamento de informáticaEquipamento de informáticaEquipamento de informáticaEquipamento de informáticaSoftware informáticoSoftware informáticoSoftware informáticoSoftware informáticoEquipamento administrativoEquipamento administrativoEquipamento administrativoEquipamento administrativoEquipamento básicoEquipamento básicoEquipamento básicoEquipamento básico
Locação FinanceiraLocação FinanceiraLocação FinanceiraLocação Financeira

EdifíciosEdifíciosEdifíciosEdifícios   Instalações de serviços   Instalações desportivas e recreativas   Mercados e instalações de fiscalização sanitária   Creches   Escolas

Artigos e objectos de valorArtigos e objectos de valorArtigos e objectos de valorArtigos e objectos de valorFerramentas e utensíliosFerramentas e utensíliosFerramentas e utensíliosFerramentas e utensíliosInvestimentos incorpóreosInvestimentos incorpóreosInvestimentos incorpóreosInvestimentos incorpóreos TOTALTOTALTOTALTOTAL
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1.000.000€, devido à aquisição do terreno dos Braciais, tendo até ao ano de 2008 

sofrido um decréscimo acentuado, voltando a subir no ano de 2009, devido à 

expropriação do terreno para acesso ao Porto de Faro e à aquisição do terreno 

para a construção de um parque de estacionamento de apoio à Praia de Faro. 

Relativamente à rubrica dos “edifícios”, 2005 foi o ano onde se registou um 

maior pagamento de facturação, nomeadamente no que se refere à construção 

do Teatro Municipal e o Solar do Capitão Mor. Esta rubrica teve um decréscimo 

a partir de 2005 até 2007, sendo a construção/remodelação das escolas entre 

outras as que registaram um menor pagamento, nos anos seguintes houve um 

ligeiro aumento de pagamentos na rubrica de investimentos em edifícios, sendo 

as rubricas de, instalações desportivas e recreativas, onde foram efectuados 

pagamentos. 

No que se refere à rubrica construções diversas, verificou-se uma ligeira 

diminuição dos pagamentos de 2005 para 2006, nomeadamente nos viadutos, 

arruamentos e obras complementares, verificando-se no mesmo, um aumento 

significativo até ao ano de 2009. 

De um modo geral verificou-se uma diminuição dos investimentos entre o ano 

de 2005 e 2007, tendo nos últimos dois anos verificado um aumento dos 

pagamentos. 
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Amort.Amort.Amort.Amort. JurosJurosJurosJuros TotalTotalTotalTotalCurto Prazo a)Curto Prazo a)Curto Prazo a)Curto Prazo a)C.G.D. Reforço de Tesouraria 450.000,00 450.000,00 2.084,63 452.084,63 450.000,00 0,00B.S.T Reforço de Tesouraria 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00Médio e Longo Prazos b)Médio e Longo Prazos b)Médio e Longo Prazos b)Médio e Longo Prazos b)BPI Intempéris - Dec Lei n.º 47/96 de 15 de Maio ( i ) 468.870,02 15 13 39.105,76 1.671,67 40.777,43 126.694,63 87.588,87C.G.D. Reforço de abastecimento de agua ( n ) 97.849,18 12 12 11.005,06 335,66 11.340,72 11.005,06 0,00BPI Obras ( n ) 648.437,27 20 11 28.308,92 4.664,72 32.973,64 247.703,06 219.394,14BPI Construção de 149 fogos ( n ) 463.882,04 25 11 16.193,32 6.123,39 22.316,71 283.383,11 267.189,79BPI Construção de 149 fogos ( i ) 2.959.575,84 25 11 98.568,21 34.730,35 133.298,56 2.231.227,29 2.132.659,08CGD Subs. Capital da SAD do Farense ( n ) 239.422,99 12 10 24.526,79 1.975,62 26.502,41 62.852,39 38.325,60BPI Expropriação de Terreno Escola E.B. 2, 3 ( n ) 486.219,66 20 10 27.779,43 6.005,12 33.784,55 312.194,99 284.415,56CGD Aquisição Terreno Estr. Srª da Saúde ( n ) 990.113,83 20 5 54.683,10 22.284,78 76.967,88 673.609,04 618.925,94BPI Subs. Aguas do Sotavento ( n ) 573.265,25 20 9 28.061,92 7.994,36 36.056,28 336.743,04 308.681,12BES Expropriação de Terreno Euro 2004 ( n ) 2.493.989,49 20 8 138.554,96 45.967,59 184.522,55 1.731.937,21 1.593.382,25BTA Aquisição do edificio CIBERCENTRO, Pavilhão com relva sintética dos campos de futebol da Penha e Horta da Areia, Parque das Cidades-Euro 2004, Novo Cemitério de Faro, Pavimentação, Reparação e consevação de arruamentos, Carreira de Tiro, Alto de Santo ( n ) 12.312.388,58 20 7 527.088,03 195.756,95 722.844,98 8.726.998,93 8.199.910,90CGD Intempéris ( i ) 145.529,27 20 8 7.478,83 3.256,04 10.734,87 113.531,81 106.052,98CGD Obras ( n ) 2.480.075,22 20 10 126.619,26 56.183,62 182.802,88 2.074.486,48 1.947.867,22BPI Construção do Teatro Municipal ( i ) 4.361.553,62 20 7 178.083,90 123.603,41 301.687,31 3.331.960,46 3.153.876,56BES Obras ( n ) 3.731.995,07 15 7 317.616,56 78.083,64 395.700,20 3.334.974,37 3.017.357,81CGD Obras de Construção do Estádio Inter-Municipal Loulé/Faro e infraestruturas envolventes ( i ) 3.750.000,00 20 7 184.163,48 118.496,19 302.659,67 3.272.996,66 3.088.833,18BPI Obras de execução dos parques de estacionamento e infraestruturas gerais do Parque das Cidades ( i ) 2.990.577,39 20 6 146.436,50 86.442,90 232.879,40 2.748.509,40 2.602.072,90CGD Obras em Creches e Jardins de Infância, Recuperação e Reabilitação Solar do Ourives, Pista de Atletismo e Pavilhão Gimnodesportivo ( i ) 1.978.415,08 20 4 87.809,70 68.871,55 156.681,25 1.978.415,08 1.890.605,38BST Programa Tempo e Horas ( n ) 1.322.727,73 5 1 245.917,36 47.073,24 292.990,60 1.322.727,73 1.076.810,37BST Obras do Porto de Abrigo da Ilha da Culatra e Apoios Pesca, Cinema Ossónoba, Acesso e Infra-estruturas do Palácio de Estoi,  Reabilitação de pavimentos e caminhos, Reformulação Espacial do Largo 25 de Abril e Ruas adjacentes, Arranjos exteriores do Pavilh ( n ) 1.811.185,39 12 1 0,00 34.192,27 34.192,27 885.375,00 1.811.185,39Estado Programa Tempo e Horas - 40% ( n ) 881.818,00 5 1 0,00 0,00 0,00 881.818,00 881.818,00CGD Programa Regularização Extraordinária ( n ) 3.600.000,00 5 39.067,54 39.067,54 3.600.000,00Estado Programa Regularização Extraordinária ( n ) 2.400.000,00 10 0,00 2.400.000,00I.N.H. Habitação Social (Bloco J) ( i ) 700.157,62 26 20 60.185,64 12.529,81 72.715,45 425.973,88 365.788,24I.N.H. Habitação Social (Construção de 96 fogos junto à Artéria de Penetração ( i ) 1.104.238,78 26 17 67.701,95 23.177,19 90.879,14 778.490,34 710.788,39Fundo de Turismo Financiamento e Execução do Parque Ribeirinho de Faro - 2ª Fase ( n ) 66.725,19 20 12 6.672,52 6.672,52 23.353,81 16.681,2954.209.012,52 3.572.561,20 1.020.572,24 4.593.133,44 36.366.961,77 40.420.210,9614.138.265,5826.281.945,38Valor da dívida não excepcionada (n)

Dívida em 1 Dívida em 1 Dívida em 1 Dívida em 1 de Janeirode Janeirode Janeirode Janeiro Dívida em 31 Dívida em 31 Dívida em 31 Dívida em 31 de Dezembrode Dezembrode Dezembrode Dezembro

TotalTotalTotalTotal Valor da dívida excepcionada (i)

Capital Capital Capital Capital utilizadoutilizadoutilizadoutilizado Prazo Prazo Prazo Prazo do cont.do cont.do cont.do cont. Anos Anos Anos Anos decor-decor-decor-decor-ridosridosridosridos Encargos do ano 2009Encargos do ano 2009Encargos do ano 2009Encargos do ano 2009Carac. Carac. Carac. Carac. do emp.do emp.do emp.do emp. Finalidade do EmpréstimoFinalidade do EmpréstimoFinalidade do EmpréstimoFinalidade do Empréstimo2.2.7. Encargos Financeiros de 01.01.2009 a 31.12.2009 
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2.2.8. Evolução dos Activos Financeiros 

 

 

Os activos financeiros aqui apresentados respeitam à subscrição de capital, no 

ano de 2005, referem-se à realização do capital social para a constituição da 

empresa municipal Teatro Municipal, no ano de 2006, a um aumento da 

participação do município na empresa Mercado Municipal de Faro SA, em 

relação a 2007 e 2009, respeita à 2ª chamada para a realização de capital social 

do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve, da empresa Águas do 

Algarve SA. 

 

 

 

2.2.9. Evolução dos Passivos Financeiros 

 

 

Os ”passivos financeiros” (amortizações de empréstimos) são também uma 

despesa relevante, representando para o município de Faro, em média um peso 

Empréstimos a curto prazo 0,00 441.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00Empréstimos a médio e longo prazo 1.258.780,28 1.736.976,34 3.175.320,03 2.281.263,86 2.422.561,20TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.258.780,281.258.780,281.258.780,281.258.780,28 2.177.976,342.177.976,342.177.976,342.177.976,34 3.175.320,033.175.320,033.175.320,033.175.320,03 2.281.263,862.281.263,862.281.263,862.281.263,86 3.572.561,203.572.561,203.572.561,203.572.561,20PASSIVOS FINANCEIROSPASSIVOS FINANCEIROSPASSIVOS FINANCEIROSPASSIVOS FINANCEIROS 20092009200920092005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

0,00 0,00 140.262,67 0,00 475.020,150,00 474.110,94 0,00 0,00 0,0050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 474.110,94474.110,94474.110,94474.110,94 140.262,67140.262,67140.262,67140.262,67 0,000,000,000,00 475.020,15475.020,15475.020,15475.020,15   Subscrição Aquisição Titulos - Teatro Municipal TOTALTOTALTOTALTOTAL   Subscrição Aquisição Titulos - Mercado Municipal de FaroSociedades e quase sociedades não Sociedades e quase sociedades não Sociedades e quase sociedades não Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicasfinanceiras - Públicasfinanceiras - Públicasfinanceiras - PúblicasACTIVOS FINANCEIROSACTIVOS FINANCEIROSACTIVOS FINANCEIROSACTIVOS FINANCEIROS 20072007200720072005200520052005 2006200620062006   Subscrição Aquisição Titulos - Águas do Algarve 2008200820082008 2009200920092009
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de 6,5%, sendo os anos de 2007 e 2009 onde se registou um maior peso, de 8,8% 

e 8,5% respectivamente, em relação à despesa total. 

Através do quadro acima descrito, constata-se que houve um aumento até ao 

ano de 2007 devido ao pagamento da amortização de empréstimos de curto, 

médio e longo prazo, nomeadamente em obras de investimento.  

Refira-se como um dos aspectos relevantes que o total de amortização da 

divida, de 2008 para 2009 (1.291.297€) foi inferior ao total dos empréstimos 

utilizados (7.625.810€), o que resultou no aumento do stock de capital em 

divida. 
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3. ANÁLISE PATRIMONIAL DOS CINCO ANOS 

 

 

3.1. Balanço 
 

As demonstrações financeiras são instrumentos contabilísticos que reflectem a 

situação económico-financeira do município, evidenciando quantitativamente 

os respectivos pontos fortes e fracos. Permitem ainda, estabelecer comparações 

claras relativamente ao passado, aos competidores mais directos e a objectivos 

pré-definidos. Detectar eventuais desvios entre o desempenho estimado e o 

real. E servir de base a projecções sobre o seu desempenho futuro.  

 

No balanço patrimonial são registados os bens e direitos do município, as suas 

obrigações e responsabilidades para com terceiros e o seu património, 

caracterizando a estrutura patrimonial do município de Faro, bem como a sua 

evolução entre os exercícios de 2005 a 2009. 
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No que respeita ao imobilizado do município ao longo destes cinco anos têm 

tido um aumento, o que contribuiu significativamente para este acréscimo 

foram as imobilizações corpóreas, que aumentaram de 2005 para 2009 cerca de 

20.728.520€, devido as obras de grande envergadura, nomeadamente a 

conclusão de empreitadas de remodelação e ampliação das escolas do 1º ciclo e 

de instalações desportivas, a construção de um novo Cemitério em Faro, a Pista 

de Atletismo e o Teatro Municipal de Faro. Os bens de domínio público 

também registaram um aumento de 8.412.600€ aos longos destes cinco anos, 

devendo-se principalmente à valorização de terrenos cedidos ao município 

através de escrituras de doação e compromissos de urbanização que se 

encontravam inventariados com valor zero. As imobilizações incorpóreas 

A ctivo  Lí quido

  Bens de Domínio Público           38.025.253,80           40.390.789,85           40.248.076,44           44.307.535,32           46.437.845,86 

  Imobilizações Incorpóreas                     45.607,61                     35.413,37                  133.669,79                  355.610,87                  407.189,79 

  Imobilizações Corpóreas            54.482.122,95            58.370.514,62           64.869.443,56            68.941.244,39            75.210.638,85 

  Investimentos Financeiros              3.532.525,58              6.556.636,52             17.392.142,40              21.103.192,07             21.483.190,55 

  Existências                     51.569,58                     55.861,55                     50.065,13                     83.081,66                     87.296,12 

  Dividas de terceiros, curto  prazo                  145.286,06                    94.843,45                      9.367,40                   196.844,31                 1.898.617,16 

  Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa                 5.129.011,73              3.447.650,76              2.303.502,84               2.192.909,93              3.662.948,94 

  Acréscimos e diferimentos                  532.815,02                   971.094,10                1.297.641,98               1.646.544,40                  789.501,64 

T OT A L D O A C T IVO LIQUID O 101.944.192,33 109.922.804 ,22 126.303 .909 ,54 138.826.962,95 149.977 .228 ,91

F undo s P ró prio s e  P assivo

  Património 32.391.072,20 34.716.688,59 35.388.137,80 35.669.558,32            36.217.753,89 

  Reservas 283.730,69 283.730,69 286.015,25 288.038,78                 288.038,78 

  Doações 2.704.506,73 2.704.506,73 2.722.402,76 3.253.029,88              8.335.054,39 

  Resultados transitados 6.221.734,52 5.940.464,27 17.647.102,80 18.440.803,95              14.159.912,54 

  Resultado Líquido  do Exercício             (2.552.351,89) 45.691,28 40.470,68            (5.830.660,99)               (4.011.509,81)

Provisões para riscos de Encargos                                    -                                      -                                      -                4.594.302,00               5.897.132,00 

  Dívidas a terceiros, M /L prazo 36.816.924,59 35.610.593,64 34.584.012,03 35.916.961,77            40.420.210,96 

  Dívidas a terceiros, curto prazo 16.350.763,37 17.055.362,04 19.161.988,33 26.131.399,29            27.156.906,25 

  Acréscimos e diferimentos 9.727.812,12 13.565.766,98 16.473.779,89 20.363.529,95              21.513.729,91 

T OT A L D OS F UN D OS P R ÓP R IOS E 
P A SSIVO

101.944.192,33 109.922.804 ,22 126.303 .909 ,54 138.826.962,95 149.977 .228 ,91

B A LA N ÇO 2006 2007 20082005 2009
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tiveram um aumento acentuado a partir do ano de 2007 até 2009, devendo-se 

este a investimentos na área do urbanismo, nomeadamente na aquisição de 

planos de pormenor e de urbanização, em 2009 para zona das Pontes de 

Marchil e Montenegro/Gambelas, por outro lado, o município adquiriu direitos 

de superfície de terrenos, com a Universidade do Algarve, para a construção de 

uma creche e jardim-de-infância e com a Cruz Vermelha para a construção de 

um parque de estacionamento. 

Em relação aos investimentos financeiros, o aumento registado, foi de 

17.950.700€ até 2009. O maior aumento registou-se de 2006 para 2007, devido à 

rectificação da contabilização da escritura 18/2005, referente à constituição da 

empresa municipal Fagar EM. Nos anos seguintes, o município procedeu à 

subscrição de capital, na Polis Litoral Ria Formosa – Sociedade para a 

Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S.A. e na empresa Águas do 

Algarve SA. 

As dívidas de terceiros de curto prazo reflectem a receita que ficou por 

arrecadar no final de cada ano, 2009 é o que regista um valor elevado, devendo-

se à receita dos transportes mini-bus. 

Os acréscimos de proveitos e os custos diferidos tiveram um aumento até 2008, 

devendo-se aos valores a receber de rendas, impostos directos (Imposto 

Municipal sobre Transmissões, Derrama) e mini-bus, ao nível dos custos 

diferidos os seguros de viaturas são os que têm um peso maior. Em 2009, esta 

rubrica sofreu um decréscimo acentuado, principalmente nos acréscimos de 

proveitos, devido aos impostos directos e às rendas que baixaram. 

O património do município apresenta um aumento ao longo do período em 

análise, justifica-se pelo facto do município ter procedido à avaliação de bens 

que constavam do inventário com valor zero e outros, que ficaram por 

inventariar quando foi elaborado o balanço inicial em 2002. Em relação à 

rubrica das “doações” registam-se principalmente, alguns bens imóveis, 
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nomeadamente terrenos através de escrituras de doação e compromissos de 

urbanização. 

Os anos de 2008 e 2009, são os que registam valores na rubrica “provisões para 

riscos de encargos”. A provisão criada respeita a processos judiciais em curso 

contra o município de Faro, sobre os quais, existem uma forte probabilidade de 

perda. 

O passivo de médio e longo prazo de 2005 até 2007 teve um decréscimo devido 

às amortizações realizadas. No ano de 2008 e 2009, registou-se um aumento 

pelo facto do município ter contraído dois novos empréstimos, um em 2008 no 

âmbito no programa “Pagar a Tempo e Horas” e outro em 2009, do programa 

“Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado”. 

No que respeita às dívidas a terceiros de curto prazo, salienta-se que, após o 

ano de 2005, os fornecedores com recurso ao factoring passaram a estar numa 

rubrica de outros credores. Para uma melhor leitura do gráfico, optou-se por 

retirar na rubrica “outros credores” o valor que respeita aos fornecedores com 

factoring. 
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Da análise do gráfico, verifica-se que, de 2005 para 2006, o acentuado 

crescimento dos fornecedores com factoring, corresponde ao decréscimo 

acentuado nos fornecedores de imobilizado, pelo que o montante em factoring 

corresponde, quase na sua totalidade, a facturação de imobilizado.  

 

Constata-se que a dívida a outros credores de 2007 para 2008 praticamente 

triplicou, devendo-se essa situação principalmente à subscrição de capital, na 

Polis Litoral Ria Formosa – Sociedade para a Requalificação e Valorização da 

Ria Formosa, S.A e na empresa Águas do Algarve SA, que ascendeu a 

3.150.000€ e 701.312€, respectivamente. A dívida a entidades ligadas à 

Administração Autárquica também subiu, apresentando o valor em dívida mais 

significativo a Associação de Municípios Loulé/Faro e as Freguesias do 

Concelho. 
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No ano de 2008, o aumento verificado nos fornecedores de imobilizado refere-

se principalmente à facturação das obras do Teatro Municipal de Faro, do novo 

Cemitério e da Pista de Atletismo. Esta dívida desceu ligeiramente em 2009. 

Em 2009, apenas a dívida a fornecedores com factoring e fornecedores de 

imobilizado registou uma descida, verificando-se que as restantes rubricas 

tiveram um sentido inverso. É de salientar, que a dívida total registada não 

reflecte unicamente os encargos do ano 2009, uma vez que neste exercício foi 

regularizada facturação de anos anteriores, que se encontrava por contabilizar, 

no montante aproximado de 414.024 €. 

Face ao exposto, e de acordo com o gráfico, no final do ano de 2009, o 

Município de Faro apresenta uma dívida a fornecedores na ordem dos 

17.318.580 €, a entidades de Administração Autárquica de 2.055.400 € e a outros 

credores de 7.463.870 €, perfazendo um total de 26.837.850 €. 

 

Este gráfico demonstra que o município apresenta cada vez menos capacidade 

para cobrir as dívidas de curto prazo, levando a uma falta de liquidez para 

fazer face a novos projectos de investimento. 

Peso da Divida a Terceiros de Curto Prazo sobre a Receita Total 

62%

68%

52%

37%

44%

2005 2006 2007 2008 2009
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3.2. Demonstração de Resultados 

 

A demonstração de resultados é um mapa que mostra a forma como se 

atingiram os resultados num determinado exercício económico. Ao contrário do 

balanço que mostra determinadas grandezas num determinado momento, a 

demonstração de resultados mostra como se formaram os resultados ao longo 

do período em análise, especificando quais os custos e os proveitos incorridos. 

 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSDEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSDEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSDEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009Custos e PerdasCustos e PerdasCustos e PerdasCustos e Perdas  CMVMC 31.759,82               61.005,73               13.681,57               8.798,14                 4.403,87                   Fornecimento e serviços externos 8.674.559,21          7.796.550,50          6.909.668,16          7.398.979,95          7.997.721,05            Custos com o pessoal 10.953.616,48        11.296.438,36        12.987.703,72        13.063.173,24        17.062.998,75          Transf. / Subs. correntes conced. e prest. sociais 4.044.610,35                     4.307.695,15            3.391.032,77            3.863.224,87            3.271.259,48   Amortizações do exercício 1.982.974,42          2.063.753,66          1.972.290,49          2.435.685,31          4.214.052,96            Provisões do exercício 850,49                    936,62                    435,20                    4.594.825,24          1.900.942,20            Outros custos operacionais 21.017,13               22.119,57               26.708,33               56.971,54               10.324,34                 Custos e perdas financeiras 1.079.647,78          1.575.764,77          2.251.865,45          2.625.015,18          1.495.016,67            Custos e perdas extraordinárias 4.041.479,36          2.498.385,05          2.680.854,34          2.672.161,94          2.424.228,12          TOTAL DOS CUSTOS E PERDASTOTAL DOS CUSTOS E PERDASTOTAL DOS CUSTOS E PERDASTOTAL DOS CUSTOS E PERDAS 30.830.515,0430.830.515,0430.830.515,0430.830.515,04                            29.622.649,4129.622.649,4129.622.649,4129.622.649,41                            30.234.240,0330.234.240,0330.234.240,0330.234.240,03                            36.718.835,4136.718.835,4136.718.835,4136.718.835,41                            38.380.947,4438.380.947,4438.380.947,4438.380.947,44                            Proveitos e GanhosProveitos e GanhosProveitos e GanhosProveitos e Ganhos  Vendas e Prestações de Serviços 983.911,42             1.027.777,75          1.021.848,92          1.351.518,35          1.225.454,48            Impostos e Taxas 17.131.459,18        16.904.573,47        18.565.333,92        16.728.267,85        16.853.616,02          Trabalhos para a própria entidade -                          -                          -                          -                          -                            Proveitos Suplementares 336.307,60             285.627,86             242.254,07             298.600,48             424.995,81               Transferências e Subsídios Obtidos 7.848.019,10          7.753.033,91          7.873.445,93          8.183.838,42          11.767.820,86          Outros proveitos e ganhos operacionais 1.563.459,12          1.430.408,54          1.649.294,82          3.249.631,57          1.758.420,81            Proveitos e ganhos financeiros 78.185,03               82.988,48               97.630,95               256.448,36             526.281,75               Proveitos e ganhos extraordinários 336.821,70             2.183.930,68          824.902,10             819.869,39             1.812.847,90          TOTAL DOS PROVEITOS GANHOSTOTAL DOS PROVEITOS GANHOSTOTAL DOS PROVEITOS GANHOSTOTAL DOS PROVEITOS GANHOS 28.278.163,1528.278.163,1528.278.163,1528.278.163,15                            29.668.340,6929.668.340,6929.668.340,6929.668.340,69                            30.274.710,7130.274.710,7130.274.710,7130.274.710,71                            30.888.174,4230.888.174,4230.888.174,4230.888.174,42                            34.369.437,6334.369.437,6334.369.437,6334.369.437,63                            RESULTADO LÍQUIDORESULTADO LÍQUIDORESULTADO LÍQUIDORESULTADO LÍQUIDO (2.552.351,89)(2.552.351,89)(2.552.351,89)(2.552.351,89)                                45.691,2845.691,2845.691,2845.691,28                                                        40.470,6840.470,6840.470,6840.470,68                                                        (5.830.660,99)(5.830.660,99)(5.830.660,99)(5.830.660,99)                                (4.011.509,81)(4.011.509,81)(4.011.509,81)(4.011.509,81)                                
 

 

No ano de 2005, o resultado líquido foi negativo, os proveitos do ano não 

conseguiram cobrir a totalidade por custos, verificando-se que os custos e 

perdas extraordinárias apresentam um valor muito superior em relação aos 
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restantes anos, devido, a transferências de capital concedidas e ao abate de 

imobilizado. Em relação aos anos de 2006 e 2007, embora se registasse aumento 

de custos, o município atingiu resultados positivos, devido ao aumento de 

proveitos. 

Em 2008 inverteu-se a situação, o resultado líquido foi o pior destes cinco anos, 

o que contribuiu para este resultado foram as provisões criadas para fazer face 

aos processos que o município detinha em tribunal, este foi o primeiro ano em 

que foram contabilizadas provisões. Para além das provisões, de 2007 para 2008 

os custos aumentaram cerca de 1.281.630 € em relação aos proveitos desse ano, 

as rubricas que originaram este acréscimo foram os “Fornecimentos e serviços 

externos ”, as “Transferências correntes concedidas” e as “Amortizações do 

exercício”.  

Como se pode verificar o resultado líquido do exercício do ano de 2009 em 

relação a 2008 cresceu em cerca de 1.800.000 €, apresentando ainda, um valor 

bastante negativo. Este crescimento justifica-se pelo facto dos proveitos 

apresentarem um aumento superior (11,27%) em relação aos custos suportados 

(4,53%). Os custos da rubrica de “Pessoal” e “Amortização do exercício” são os 

que tiveram um aumento maior. Em relação aos proveitos, este aumento deveu-

se essencialmente ao valor arrecadado pela participação nos resultados da 

entidade Águas do Algarve, S.A. 

De todos os custos suportados nestes cinco anos, constata-se que os custos com 

o pessoal foram aqueles que, desde 2005 até 2009, apresentaram sempre uma 

subida, atingindo no final de 2009 o montante de 17.062.999 €, isto significa, que 

houve um aumento de 6.109.383 € em relação ao ano de 2005. 

No que respeita aos proveitos e ganhos, a receita proveniente das transferências 

e subsídios obtidos a partir do ano de 2006 até 2009 aumentaram sempre de ano 

para ano, sendo o ano de 2009 o que arrecadou a maior verba. 
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4. SECTOR EMPRESARIAL LOCAL 

As empresas que constituem o sector empresarial local são as que constam no 

quadro abaixo. Estas empresas têm apresentado resultados de exploração 

negativos, assumindo o município no presente ano a cobertura nos prejuízos 

nos anos de 2007, 2008 e 2009, na empresa Teatro Municipal e Mercado 

Municipal. Em relação à empresa Ambifaro, a cobertura dos resultados foi 

deferida do tempo para o ano de 2011. 

Os montantes em causa só poderão ser liquidados após a aprovação deste 

plano, dado a falta de liquidez com que o município se depara. 

2009 2008 2007 TOTAL

Ambifaro SA

Resultados Operacionais -15.303,95 -219.458,84 -70.089,42

Encargos Financeiros -63.016,18 -53.466,38 -53.281,53

-78.320,13 -272.925,22 -123.370,95

Participação 60% 46.992,08 163.755,13 74.022,57 284.769,78

Teatro Municipal de Faro

Resultados Operacionais 10.449,56 -69.957,36 -310.784,92

Encargos Financeiros -14.254,38 -8.472,64 -2.778,54

-3.804,82 -78.430,00 -313.563,46

Participação 100% 3.804,82 78.430,00 313.563,46 395.798,28

Mercado Municipal de Faro 

Resultados Operacionais -810.971,32 -914.132,68 -1.007.495,40

Encargos Financeiros -609.384,97 -691.658,96 -669.724,20

-1.420.356,29 -1.605.791,64 -1.677.219,60

Participação 100% (2009) 57% (2007 e 2008) 1.420.356,29 915.301,23 956.015,17 3.291.672,70

3.972.240,76TOTAL  
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5. ASPECTOS ESSENCIAIS 

 

5.1. Situação Actual  
 

Sendo desejável que o Município de Faro providencie: 

1. Redução de despesa com pessoal; 

2. Análise à liquidez existente de forma a regularizar algumas situações 

de despesa de conta corrente, (água, electricidade, combustíveis, 

papel, informática etc.); 

3. Análise às necessidades urgentes de reparação e conservação de 

equipamentos municipais; 

4. Investimentos em novas infra-estruturas. 
 

A realidade evidência que o Município apenas gera receitas para o pagamento 

de despesa de pessoal e de empréstimos.  

A receita real de 2009 é de 36 milhões de euros, e o orçamento de 2010  tem uma 

dotação de 96 milhões de euros, para enquadrar facturas vencidas e 

compromissos em curso. 

 

 

 

5.2. Pontes fracos a evidenciar 
 

• Aumento de despesas com pessoal em 12,9% por ano (média); 

• Aumento de despesas correntes facturadas em 8% por ano (média); 

• Redução de despesas de capital ao longo do Quinquénio, 16.6; 12.8; 11.6; 

11.1; 15.6 (Milhões Euros); 

• Acréscimo de dívida de curto prazo sobre a receita total: 37%; 44%; 52%; 

68%; 62%; 

• Acréscimo dos encargos com empréstimos de longo prazo de 2.3 milhões 

de euros em 2005, para 4.9 milhões de euros em 2009; 
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• Empresas Municipais (Teatro Municipal, Mercado Municipal de Faro, 

Ambifaro) a gerar prejuízos (desequilíbrio) de 4 milhões de euros; 

• Conjuntura económica e financeira desfavorável; 

• Término dos Quadros Comunitários de Apoio, que limitam 

substancialmente a capacidade do município em realizar investimento. 

 

 

 

5.3. Pontos Fortes 
 

• Potencial de receita a explorar, face à dimensão do concelho e à falta de 

controlo interno, que origina deficiente rentabilização das fontes de 

receita; 

• Capital de Distrito, e localização geográfica central face à região com 

proximidade a aeroporto e fácil acesso a Espanha; 

• Potencial de desenvolvimento turístico através da criação de infra-

estruturas que possibilitem maior exploração da Ria Formosa e do litoral. 

 

 

 

5.4. Medidas especificas necessárias para atingir uma situação 

financeira equilibrada 
 

1. Redução de despesas correntes, em especial com pessoal e consumíveis; 

2. Reorganização de métodos de trabalho na área, financeira, de 

património, obras municipais e urbanismo de modo a que as 

demonstrações financeiras do município reflictam a sua realidade; 

3. Fundir empresas municipais; 

4. Alienar Património; 

5. Rever a norma de controlo interno; 

6. Fiscalização activa de todos os aspectos geradores de receita; 
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7. Situação de um empréstimo de reequilíbrio, no montante de 48.000.000 €; 

8. Lançamento de Planos de Ordenamento do Território que permitam 

definir de forma ordenada, o desenvolvimento económico; 

9. Rentabilizar os recursos ainda disponíveis dos fundos comunitários de 

forma a remodelar algumas infra-estruturas prioritárias para o 

desenvolvimento do concelho. 

 

 

 

 

 



Plano de Reequilíbrio 
 

Município de Faro   57

6. DIAGNÓSTICO SINTÉTICO DO DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO - 

SÍNTESE E CONCLUSÕES 

 

Últimos cinco anos (2005/2009) 
 

6.1. As origens e as causas do problema  
 

As regras de análise aconselham a uma observação cuidada dos anos anteriores, 

apontando o quinquénio como período de referência. 

Todavia, no caso de Faro, a génese do problema remonta a alguns anos antes. 

Nos anos 2002-2003, o Município começou a subir as despesas de capital, que 

dispararam consideravelmente, mas com recurso a empréstimos e não a receitas 

normais de geração local (subida de 18,5 milhões de euros). 

Chegámos a 2005, ano de referência inicial da análise que se segue, já com um 

desequilíbrio de anos anteriores em que as receitas estavam sempre abaixo das 

despesas totais. 

Até 2005 foram contraídos empréstimos bancários de médio e longo prazo para 

o Teatro Municipal e foram criadas as empresas municipais para este 

equipamento e para o Mercado Municipal, com soluções complexas geradoras 

de fortes passivos, quer de capital, quer correntes. 

O desequilíbrio estrutural das empresas municipais (Ambifaro, Teatro e 

Mercado), começou de modo drástico nas já frágeis finanças municipais. 

O período de 2005 a meados de 2008, ainda, em parte, na vigência da anterior 

Lei das Finanças Locais e antes da crise geral e internacional da economia, 

pautou-se, nos Municípios do Algarve e por regra confirmada também em Faro, 

por subidas expressivas das receitas locais. 

Enquanto as receitas subiam, teria sido a oportunidade de reduzir passivos e 

planear o saneamento das contas, o que não sucedeu, contrariando o 

recomendado de modo expresso e inequívoco pela Inspecção-Geral de 

Finanças, ou seja, no período de crescimento da receita acentuou-se o 
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descontrole da despesa, chegando o Município a meados de 2008 em situação 

complexa e muito grave. 

A partir daí, as receitas, por efeito da crise geral, baixaram e a diferença para as 

despesas cresceu consideravelmente. 

Rompeu–se mesmo em 2008/2009 a regra da disciplina e do planeamento 

orçamental, contraindo despesa de milhões de euros sem cabimento prévio. 

E para além do volume de enorme de passivo, perdeu-se o rigor da sua 

expressão. Os procedimentos de controlo técnico da despesa não foram 

tomados, os documentos eram gerados e repartidos pelos serviços sem 

coordenação contabilística e documental o que gerou o desconhecimento 

objectivo rigoroso da realidade. 

Neste período crucial, não foi aprovado um novo Regulamento de Taxas, não se 

elaboraram normas e outros regulamentos disciplinadores de despesa e de 

receita, o que fez recair sobre o Município, um conjunto de actos inspectivos 

(DGAL, Tribunal de Contas e IGF), todos eles apontando lacunas de alguma 

gravidade nos procedimentos internos. 

Em termos concretos o Município viu-se, em termos de gestão, com os seguintes 

problemas, no final de 2009 (último ano de informação completa): 
 

- Excessiva despesa com pessoal, face à estrutura das receitas e à comparação 

com Municípios semelhantes; 

- Grande despesa corrente com entidades particulares com pagamentos de 

pessoal, de água, de energia, etc…; 

- Recurso expressivo a serviços externos de limpeza, de vigilância e outros; 

- Grandes encargos com comunicações, essencialmente móveis, sem regra, nem 

limite; 

- Encargos bancários elevados e acentuados em 2009 por transformação de 

alguma dívida corrente em empréstimo bancário; 
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- Empresas municipais a exigirem mais de 5 milhões de euros em 2009 para 

reposição de desequilíbrios de gestão, sem que tivessem adaptado os seus 

estatutos ao novo figurino legal em vigor desde há 3 anos; 

- Frágil organização metodológica dos serviços e departamentos, sem objectivos 

traçados, nem hábitos de disciplina de coordenação e de responsabilização dos 

dirigentes e dos demais colaboradores. 
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7. SITUAÇÃO FINANCEIRA ACTUAL 

 

O Município tem um passivo na ordem dos 78.700.000 €, valor que não é 

comparável com os exercícios anteriores, devendo-se a um controlo imposto na 

área dos serviços de contabilidade para apurar efectivamente toda a facturação 

existente e que, pelos mais variáveis motivos, não se encontrava devidamente 

contabilizada, situação que irá influenciar de forma negativa as demonstrações 

financeiras do presente exercício. Contudo, tal situação será ultrapassada no 

próximo exercício. 

 

Passivo Valores € 

   

Provisões para Riscos e Encargos 5.897.132,00 

    

Dívidas a terceiros de Médio e Longo Prazo 37.966.565,65 

    

Dívidas a terceiros de curto prazo 34.843.060,72 

    

Total (22/10/2010) 78.706.758,37 

 

O valor inscrito na rubrica “Provisões” para riscos e encargos, no montante de 

5.897.132€, diz respeito a provisões para a cobertura de 

indemnizações/encargos referentes a processos judiciais instaurados ao 

Município, cuja resolução se encontra dependente de decisão dos tribunais.  
 

Em anexo encontra-se uma listagem de processos judiciais em curso, com 

descrição expressa do ponto de situação e do valor peticionado ao município. 
 

No que respeita à dívida a terceiros de médio e longo prazo, esta reflecte a 

dívida existente ás instituições de crédito, cujo mapa detalhado com todos os 

empréstimos contraídos, se encontra anexo. 
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A dívida a terceiros de curto prazo ronda os 34.843.000€, repartindo-se da 

seguinte forma: 
 

Dívidas a terceiros - Curto Prazo Valores € 

Fornecedores C/C 8.465.130,64 

Fornecedores - facturas em recepção e conferência 817.505,00 

Fornecedores de imobilizado C/C 13.242.419,45 

Fornecedores de imobilizado - facturas em recepção e conferência 295.840,24 

Estado e Outros Entes Públicos 202.942,36 

Clientes, contribuintes e utentes 63.579,89 

Administração Autárquica 2.708.437,39 

Outros Credores 9.047.205,75 

Total 34.843.060,72 

 

Na estrutura da dívida a terceiros de curto prazo destaca-se o montante em 

dívida referente a fornecedores de imobilizado conta corrente, que se deve ao 

facto do município, nos últimos anos, ter lançado obras de grande investimento, 

como foi o caso do Teatro Municipal, Pista de Atletismo e Pavilhão 

Gimnodesportivo, que, apesar de terem tido comparticipação de fundos 

comunitários, faltou liquidez própria para assegurar a totalidade dos 

compromissos facturados. 
 

Na rubrica “Outros credores” destacam-se, entre outras, a dívida referente à 

subscrição de capital na empresa Polis Litoral Ria Formosa, SA, no valor de 

3.150.000 €, e às instituições sem fins lucrativos, referente a apoios atribuídos e 

não pagos.  
 

Em anexo, encontra-se a descrição detalhada da totalidade das dívidas 

existentes à data actual, incluindo as respeitantes ao Sector Empresarial Local. 
 

Assim, a Demonstração de Resultados para o presente exercício apresentar-se-á 

negativa, na ordem dos 9.000.000 €, situação que se prevê ultrapassar já no 

exercício de 2011. 
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8. MEDIDAS DO REEQUILÍBRIO E PREVISÃO 2010/2015 

 

Não obstante, o empréstimo que, no âmbito do presente plano de reequilíbrio, 

se pretende contratar, tenha um prazo de 20 anos, considerou-se na presente 

análise apenas os primeiros 4 anos, apresentando-se em anexo todos os quadros 

que conduziram à estruturação do presente trabalho, os quais estão 

desenvolvidos pelo período do reequilíbrio. 

 

 

 

8.1. Orçamentos Previsionais da Receita e da Despesa  

 

8.1.1 Previsão da Receita Corrente e Capital 

 

Receitas Cobradas Brutas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Impostos directos 15.207.959 15.442.335 15.488.588 16.096.776 16.509.549 16.933.303 

Impostos indirectos 524.363 600.521 703.682 717.755 732.110 829.677 

Taxas, multas e outras penalidades 515.921 575.127 647.308 665.775 698.731 727.240 

Rendimentos da propriedade 2.457.462 2.470.228 2.516.322 2.563.306 2.611.198 2.660.016 

Transferências correntes 10.346.471 9.698.790 10.054.308 10.076.308 10.225.528 10.379.669 

Transferências correntes - Financiamento 44.213 234.737 72.993 4.758 80 80 

Venda de bens e serviços correntes 1.850.438 2.051.046 2.362.120 2.532.470 2.591.274 2.695.490 

C
o

rre
n

te
s 

Outras receitas correntes 323.470 339.643 356.624 374.454 381.942 389.581 

Total das receitas correntes 31.270.297 31.412.425 32.201.944 33.031.602 33.750.413 34.615.056 

Venda de bens de investimento 801.300 8.672.336 5.219.000 2.949.000 2.649.000 1.419.000 

Venda de Bens de Investimento - Permutas  1.181.751 6.651.410 1.587.500     

Transferências de capital 1.276.730 1.144.312 1.276.730 1.276.730 1.302.265 1.328.310 

Transferências de capital - Financiamento 714.353 2.633.483 1.638.975 120 120 130 

Activos financeiros       

Passivos financeiros  48.000.000 10 10 10 10 

C
a

p
ita

l 

Outras receitas de capital 25 30 100.020 50.020 50.020 50.020 

Total das receitas capital 2.792.408 61.631.912 14.886.145 5.863.380 4.001.415 2.797.470 

Rep. não abatidas nos pagamentos 83.500 500 500 500 500 500 
Outras 

Saldo da gerência anterior 1.997.362           

Total Receita 36.143.567 93.044.837 47.088.590 38.895.482 37.752.328 37.413.026 
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Designação 
Previsão Dez 

2010 
2011 2012 2013 2014 2015 

Receitas Correntes: 31.270.297 31.412.425 32.201.944 33.031.602 33.750.413 34.615.056 

Receitas de Capital: 2.792.408 61.631.912 14.886.145 5.863.380 4.001.415 2.797.470 

Saldo da gerência anterior 1.997.362      

Outras Receitas: 83.500 500 500 500 500 500 

Total Geral 36.143.567 93.044.837 47.088.590 38.895.482 37.752.328 37.413.026 

 

Considerou-se na análise da receita, para os próximos cinco anos, um cenário 

de contenção, face ao enquadramento da conjuntura económica nacional e 

internacional da actualidade. 

Relativamente à receita total corrente estimada neste período, constata-se que 

anualmente ronda os valores ligeiramente abaixo da média do ano de 2009, o 

que se explica pela redução de alguma receita proveniente de actividades 

directamente relacionadas com o desenvolvimento económico, tais como o IMT, 

bem como as receitas provenientes das taxas urbanísticas, nomeadamente 

loteamento e obras. 
 

A diminuição de transferências efectuadas pelo Estado é também um contributo 

para esta diminuição, dado que as medidas de austeridade apontam para uma 

redução no ano de 2011, prevendo-se para os próximos dois anos arrecadar pelo 

menos o equivalente ao ano de 2010. 

Para minimizar estes efeitos foram tomadas medidas internas de reorganização 

dos serviços, com vista a aumentar a rentabilização dos recursos existentes, bem 

como das fontes de receita próprias do Município, tendo para tal sido tomadas 

medidas tais como: 

• Revisão da tabela de taxas do município; 

• Criação de tabela de preços; 

• Revisão de contratos com potencialidades de receita para o município, 
tais como o estacionamento, eliminação de viaturas na via pública, com 
alienação das não reclamadas, lançamento de concursos que permitam 
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beneficiar da consulta ao mercado de áreas concessionadas tais como 
transportes; 

• Revisão do regulamento do cálculo das rendas habitacionais; 

• Revisão de regulamentos diversos que permitem a rentabilização do 
espaço público; 

• Intensificação do controlo das principais fontes de receita, as quais 
passam por um levantamento exaustivo da publicidade e ocupação da 
via pública não licenciada; 

• Lançamento de diversas hastas públicas, com vista à licitação de 
quiosques municipais devolutos na cidade; 

• Rentabilização das infra-estruturas desportivas, através de cobrança de 
tarifários mais justos e adequados aos encargos financeiros suportados 
pelo município para os assegurar; 

• Revisão da estrutura orgânica e distribuição de tarefas, com vista a 
responsabilizar determinados sectores, sobre a gestão de equipamentos e 
infra-estruturas directamente relacionados com a sua área de actuação. 

 

Contrariamente à receita corrente, que não se distancia substancialmente dos 

valores arrecadados nos últimos anos, constata-se que a receita de capital 

contempla apenas três grandes fontes de receita, as vendas de bens de 

investimento, as transferências de capital e passivos financeiros. 
 

As transferências de capital apresentam-se com tendência a diminuir, por duas 

razões, uma pela diminuta capacidade financeira do investimento do 

município, e outra pela redução de comparticipação dos financiamentos 

comunitários, o que explica que esta tenha dotação previsional essencialmente 

para os anos de 2011 e 2012, reflectindo-se na diminuição da receita de capital 

nos anos seguintes. 
 

Excepcionalmente os anos de 2011 e 2012 apresentam valores mais elevados 

provenientes da contracção do empréstimo  para o Reequilíbrio prevista para o 

ano de 2011, o qual terá ainda reflexos na receita de 2012. 
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As medidas a tomar para minimizar este efeito de redução resume-se na 

alienação de património. 
 

Em anexo encontram-se discriminadas todas as rubricas da receita, bem como a 

explicação da sua evolução no período de 20 anos, cujas notas expressam a 

razão dos valores apurados.  

 

 

 

8.2. Previsão da Despesa Corrente e de Capital 

 

DESPESAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Despesa com o pessoal 17.965.832 16.400.000 15.200.000 15.200.000 15.200.000 15.200.000 

Aquisição de bens e serviços 15.797.834 23.204.857 9.282.665 9.290.512 9.310.722 9.341.159 

Juros e outros encargos 2.861.087 7.200.584 4.853.942 4.495.988 4.136.925 3.790.274 

Transferências correntes 8.927.324 9.173.708 1.199.450 1.506.550 1.199.452 1.506.552 

Subsídios            

C
o

rr
e

n
te

s 

Outras despesas correntes 555.569 1.679.662 252.710 202.710 202.710 202.710 

Total Despesa Corrente 46.107.646 57.658.811 30.788.767 30.695.760 30.049.809 30.040.695 

Aquisição de bens de capital 21.789.551 22.746.833 11.629.049 886.297 466.588 446.643 

Aquisição de bens de capital - 

Permutas/outras  
  

          

Aquisição de bens de capital - financiadas             

Transferências de capital 7.477.855 5.400.757 1.004.614 789.250 684.100 684.100 

Activos Financeiros 3.623.292 3.840.000         

Passivos Financeiros 3.651.195 3.398.436 3.666.160 6.524.175 6.551.831 6.241.589 

C
a

p
it

a
l 

Outras despesas de capital             

Total Despesa Capital 36.541.894 35.386.026 16.299.823 8.199.722 7.702.519 7.372.331 

Total da Despesa 82.649.540 93.044.837 47.088.590 38.895.482 37.752.328 37.413.026 
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Designação 
Previsão Dez 

2010 
2011 2012 2013 2014 2015 

Despesa Corrente: 46.107.646 57.658.811 30.788.767 30.695.760 30.049.809 30.040.695 

Despesa de Capital: 36.541.894 35.386.026 16.299.823 8.199.722 7.702.519 7.372.331 

Total Geral 82.649.540 93.044.837 47.088.590 38.895.482 37.752.328 37.413.026 

 

O Município encontra-se numa fase de reestruturação, quer ao nível da 

estrutura orgânica, quer ao nível da optimização de recursos, de modo a 

reduzir significativamente os seus encargos anuais. 

A elaboração dos orçamentos previsionais da despesa foi realizada através de 

uma análise dos custos efectivos no ano de 2009 e até Agosto de 2010, 

atendendo aos encargos já assumidos para o futuro e investimentos a realizar. 
 

Para atingir os objectivos propostos, foram definidas medidas de controlo da 

despesa, principalmente ao nível dos encargos fixos, de modo a que o 

Município possa ultrapassar a situação de desequilíbrio financeiro em que se 

encontra. 
 

Na despesa corrente foram criadas normas de controlo de custos, passando a 

haver Departamentos que são responsáveis por determinados custos, 

nomeadamente ao nível dos encargos com viaturas, tendo passado um único 

Departamento a gerir a frota municipal. O mesmo irá suceder com os encargos 

relacionados com as instalações, a comunicação e a assistência técnica a 

fotocopiadoras/impressoras e outros terminais de impressão, que passaram a 

estar agregados a uma única Divisão, que terá como objectivo actualizar todos 

os contratos existentes e renegociar os mesmos. Esta medida permitirá ao 

município reduzir em 10%/ano os custos inerentes a estes encargos. 

 

Nas aquisições de serviços, a rubrica “transportes urbanos” têm um peso de 

11% em 2011, o Município pretende negociar em 2012 o contrato, que ainda se 
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encontrará em vigor, e abrir novos procedimentos contratuais para as outras 

carreiras urbanas, de modo a reduzir custos na ordem dos 300.000 €/ano.  
 

Ao nível das transferências correntes, a medida impõe uma redução drástica 

nas transferências para as instituições sem fins lucrativos e desportivas, que 

passa por uma diminuição de 50%, em média, em relação ao ano anterior, 

permitindo uma redução de custos na ordem dos 300.000 € em 2012. Nesta 

rubrica apenas as transferências para as entidades de educação não tiveram a 

mesma redução, devido às transferências provenientes do Estado para a área da 

educação. 
 

No que respeita aos encargos com a acção social, nos próximos cinco anos não 

serão atribuídos apoios à renda de habitação, para as famílias mais carenciadas, 

apenas se encontra previsto para esta área a atribuição de verba para 

internamento de toxicodependentes em centros de reinserção social. 

A rubrica juros e outros encargos apresenta uma descida acentuada de 2011 

para 2012, devendo-se à concretização do empréstimo, nos termos do plano de 

reequilíbrio, que permitirá uma liquidez imediata em 2011, permitindo a 

negociação e o pagamento de juros de mora a fornecedores de conta corrente e 

imobilizado, na ordem dos 2.200.000 €, valor previsto em dívida no final de 

2010 a transitar para o ano de 2011 
 

Em termos de empresas municipais torna-se necessário efectuar uma 

reestruturação destas, de modo a que sejam auto-suficientes. A fusão permitirá 

uma organização estrutural, passando apenas a existir uma empresa, em vez de 

três empresas municipais, dando origem a uma redução de custos na ordem 

dos 300.000€/ano em relação aos custos actuais das três empresas, de modo a 

evitar resultados de exploração negativos, tal como tem vindo a acontecer. 

Assim surge como medida a união das empresas, de modo a que possam 

reduzir os custos fixos inerentes à sua actividade, possibilitando ao Município 

uma redução nas transferências para o equilíbrio de contas, na ordem de 

1.000.000 €/ano (valor calculado nos termos da Lei para fazer face ao equilíbrio 
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de contas dos anos de 2007, 2008 e 2009, que totalizou o montante de 

3.972.300€).  

 

Em relação ao cálculo dos juros dos empréstimos bancários, existentes à data da 

elaboração do Plano de reequilíbrio, o valor apurado foi calculado com base 

numa taxa média, de acordo com os vários contratos que o município detém 

junto das instituições de crédito. 
 

Em termos de reestruturação de espaço físico, o Município já efectuou um 

contrato de arrendamento com a empresa Mercado Municipal, de modo a criar 

melhores condições de trabalho aos seus trabalhadores, passando a integrar o 

mesmo edifício da chamada “Loja do Cidadão”, permitindo reduzir custos 

também relacionados com a locação de diversos edifícios, centralizar serviços, e 

melhorar significativamente o atendimento ao público em geral. Esta mudança 

permitirá criar uma nova imagem junto da população. 
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Da estrutura actual de custos evidenciam-se os encargos com pessoal, que 

representam em 2010 mais de 57% da receita corrente, facto que se regista desde 

há alguns anos a esta parte e que se tem agravado nos últimos tempos. 

A medida a tomar já em 2011 para inverter esta situação, passa pela contenção 

do efectivo do mapa de pessoal, limitando a entrada de recursos humanos ao 

Designação 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Remunerações certas e permanentes 12.976.624 12.658.855 12.109.294 12.081.491 12.053.986 12.026.778 

 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 186.717 168.495 168.495 169.675 170.862 172.058 

 Pessoal quadros - Regime de função pública       

 Pessoal quadros - Regime contrato individual de trabalho 8.405.077 8.511.061 8.425.951 8.383.821 8.341.902 8.300.192 

 Pessoal contratado a termo 1.245.164 690.443 483.310 482.343 481.379 480.416 

 Pessoal em regime de tarefa ou avença 21.487         

 Pessoal aguardando aposentação 10.733 3.891 3.697 3.675 3.653 3.631 

 Pessoal em qualquer outra situação 142.374 95.973 91.175 90.628 90.084 89.543 

 Representação 106.540 125.863 119.570 120.168 120.769 121.372 

 Subsídio de refeição 899.890 921.494 737.195 740.881 744.585 748.308 

 Subsídio de férias e de Natal 1.772.488 1.693.683 1.676.746 1.685.130 1.693.556 1.702.024 

 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 186.154 447.951 403.156 405.171 407.197 409.233 

 Abonos variáveis ou eventuais 639.151 546.661 450.511 450.792 451.245 451.864 

 Horas extraordinárias 180.068 140.800 84.480 81.101 77.857 74.742 

 Ajudas de custo 25.239 22.850 20.565 20.771 20.978 21.188 

 Abono para falhas 26.011 27.080 24.372 24.616 24.862 25.110 

 Subsídio de trabalho nocturno 8.870 4.710 4.239 4.281 4.324 4.367 

 Subsídio de turno 182.287 205.080 184.572 186.418 188.282 190.165 

Indemnizações por cessação de funções 116.911 131.031 117.928 119.107 120.298 121.501 

 Outros suplementos e prémios 99.763 15.110 14.355 14.498 14.643 14.789 

 Segurança social 4.350.057 3.194.484 2.640.195 2.667.717 2.694.769 2.721.358 

 Encargos com a saúde 1.965.491 833.740 391.777 396.814 401.158 404.810 

 Subsídio familiar a criança e jovens 106.434 118.300 114.160 115.301 116.454 117.619 

 Outras prestações familiares 3.663 5.610 5.414 5.468 5.522 5.578 

 Contribuições para a segurança social 2.078.860 2.108.413 2.002.992 2.023.022 2.043.252 2.063.685 

 Outras pensões 6.511      

 Seguros 189.098 128.421 125.853 127.112 128.383 129.666 

TOTAL DESPESAS PESSOAL 17.965.832 16.400.000 15.200.000 15.200.000 15.200.000 15.200.000 
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estritamente necessário. Têm sido tomadas drásticas medidas no que respeita à 

não renovação de contratos, o que no ano de 2010 não representou poupança 

efectiva, uma vez que houve negociação de indemnizações e outros encargos 

associados. No entanto para 2011, perspectiva-se uma redução dos encargos 

com pessoal na ordem de 1.500.000 €. 

A despesa com pessoal é, de um modo geral, caracterizada por uma forte 

rigidez na sua variação, o que significa que o esforço efectuado nesta área em 

redução de encargos, tem reflexos pouco visíveis, principalmente no primeiro 

ano. Acresce a este facto, ainda a dívida de cerca de 400.000 € de encargos com a 

saúde, que corresponde a encargos acumulados de vários anos e que por falta 

de liquidez, transitará para 2011, situação que se pretende regularizar no 

próximo ano. 
 

Como se pode constatar no quadro anterior, o município propõe-se reduzir os 

encargos com pessoal, utilizando os meios que tem ao seu dispor, 

nomeadamente no que respeita à não renovação de contratos, (excepto os 

considerados absolutamente necessários para o bom funcionamento do serviço) 

e restrições extremas à abertura de novos concursos. Houve igualmente a 

revisão de tarefas de alguns postos de trabalho com o objectivo de dar maior 

aproveitamento aos recursos existentes e evitar novo recrutamento de pessoal 

incluindo a dispensa de várias prestações de serviços efectuados na área da 

vigilância e limpeza de instalações. 
 

Em anexo encontra-se desenvolvido o Balanço Social 2010. 
 

No que respeita à despesa de capital passará, nos termos propostos, por uma 

redução até 2016.  
 

A rubrica transferências de capital terá uma redução de 2012 para 2014 

permitindo uma redução de custos na ordem dos 320.000 €.  
 

Esta rubrica contempla os valores estritamente necessários aos compromissos 

assumidos no passado e impossíveis de reduzir, nomeadamente as 
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comparticipações para a Associação de Municípios Loulé /Faro, para fazer face 

ao empréstimo no âmbito do Euro 2004, contraído por esta Associação, na qual 

o município detém 50% 
 

Estão previstos apenas os encargos assumidos no âmbito do PARES e POPH. 
 

Nos activos financeiros apenas consta o valor do orçamento previsional de 2011 

e corresponde na sua maior parte a dívida que transita de anos anteriores 

referente à subscrição de capital da sociedade Polis Litoral, SA (3.150.000 €), o 

valor restante refere-se à pretensão do município em adquirir as acções da 

empresa Ambifaro, EM aos accionistas privados, para que possa concretizar a 

união desta empresa com as restantes, que já são detidas 100% pelo município. 
 

Em relação aos passivos financeiros os valores reflectem a previsão de encargos 

com as amortizações dos empréstimos nos próximos anos. 
 

Ao nível da despesa de investimento encontram-se previstas no plano a 

concretização de obras com compromissos já assumidos pelo município em 

2010, que constituirão encargos nos anos de 2011 e 2012. 
 

 Na área da educação, está previsto a construção da Escola da Lejana a iniciar 

em 2011, com conclusão para o ano de 2012. Este projecto corresponde a 

encargos já assumidos e com candidatura já aprovada, no âmbito do P.O. 

Algarve 21.  

A Escola de Vale de Carneiros e a Escola de Bordeia já se encontram em 

execução em 2010, no entanto, ainda irão constituir encargos para ano de 2011. 

A Escola de Vale de Carneiros também têm candidatura aprovada pelo 

P.O.Algarve 21, em relação à de Bordeira aguarda a abertura da candidatura ao 

financiamento FEADER, o mesmo sucede com a Escola de Estoi e Stª Barbara de 

Nexe. 
 

Em relação aos restantes valores contemplados no plano, correspondem a 

pequenas obras de conservação e de remodelação das infra-estruturas 



Plano de Reequilíbrio 
 

Município de Faro   72

camarárias. Algumas destas permitirão ao município aumentar o seu potencial 

de receita, nomeadamente na área do desporto, como é exemplo a remodelação 

do bar existente nas piscinas municipais, que assim permite rentabilizar o 

espaço através do arrendamento. 
 

Salienta-se que se encontram previstos nos orçamentos da despesa e da receita 

os valores referentes a bens que constituem permutas, não resultando para os 

devidos exercícios movimentos de tesouraria. 
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9. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS 

 

Com o Plano de Reequilíbrio as demonstrações financeiras apresentam de 

forma clara o impacto que advém das medidas inerentes ao presente plano.  
 

Ao nível do Balanço as metas a atingir, nomeadamente o controlo da despesa a 

realizar, a reestruturação dos serviços e a contenção de custos, já iniciados em 

2010, conjugados com a liquidez que o empréstimo do Plano de Reequilíbrio 

(48.000.000 €) possibilitará ao município passar de um passivo de curto prazo 

que rondará no final de 2010 o valor de 36.911.000 € para uma média anual de 

5.000.000 € de dívida, mas com um prazo médio de pagamento a fornecedores, 

que rondará os três meses. 

 

BALANÇO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO             

IMOBILIZADO:             

Bens de domínio público             

  Terrenos e recursos naturais 19.827.588 19.157.588 19.157.588 19.157.588 19.157.588 19.157.588 

  Edifícios 348.097 348.097 348.097 348.097 348.097 348.097 

  Outras construções e infra-estruturas 31.310.742 32.815.320 33.160.720 33.370.720 33.581.720 33.752.220 

  Bens do património histórico, artístico e 

Cultural       

  Outros Bens de domínio público 132.913 132.913 132.913 132.913 132.913 132.913 

  Imobilizações em curso 1.339.398 400 500 20.500 500 10.500 

  Adiantamentos por conta de bens 

domínio público       

  Amortizações Acumuladas -8.262.968 -10.886.462 -13.537.380 -16.204.971 -18.889.315 -21.580.562 

  44.695.771 41.567.856 39.262.439 36.824.847 34.331.504 31.820.757 

Imobilizações incorpóreas             

  Despesas de instalação       

  Despesas de investigação e 

desenvolvimento 255.730 285.980 590.825 720.825 745.825 770.825 

  Propriedade industrial e outros direitos 342.722 342.722 342.722 342.722 342.722 342.722 

  Imobilizações em curso       

  Adiantamentos p/ conta de imobilizações 

incorpóreas       

  Amortizações Acumuladas -197.624 -254.604 -341.341 -440.731 -544.855 -653.712 

  400.828 374.098 592.206 622.816 543.692 459.835 
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Imobilizações corpóreas             

  Terrenos e recursos naturais 19.946.687 19.038.698 19.307.798 19.308.898 19.309.998 19.311.098 

  Edifícios e outras construções 56.160.080 58.550.255 64.788.047 69.248.572 69.439.572 69.570.572 

  Equipamento básico 3.960.152 4.524.575 4.811.426 4.822.426 4.833.426 4.845.426 

  Equipamento de transporte 2.129.683 2.130.683 2.156.683 2.156.783 2.156.883 2.181.883 

  Ferramentas e utensílios 79.335 85.135 101.035 107.035 113.035 119.035 

  Equipamento administrativo 4.268.826 4.990.044 5.826.462 6.108.559 6.198.947 6.263.990 

  Taras e Vasilhame       

  Outras imobilizações corpóreas 2.639.773 2.669.773 2.689.773 2.714.773 2.735.773 2.746.773 

  Imobilizações em curso 2.381.866 1.418.089 4.375.525 116.000 46.000 36.000 

  Adiantamentos p/ conta imobilizações 

corpóreas       

  Amortizações Acumuladas -15.412.745 -17.200.523 -18.888.087 -20.313.233 -21.606.301 -22.911.250 

  76.153.657 76.206.730 85.168.662 84.269.813 83.227.333 82.163.527 

Investimentos financeiros             

  Partes de capital 5.750.000 6.440.000 6.440.000 6.440.000 6.440.000 6.440.000 

  Obrigações e títulos de participação 5.178.210 5.178.210 5.178.210 5.178.210 5.178.210 5.178.210 

  Investimentos em imóveis       

  Outras aplicações financeiras 11.036.453 11.036.453 11.036.453 11.036.453 11.036.453 11.036.453 

  Imobilizações em curso       

  Adiantamentos por conta de 

investimentos financeiros       

  Provisões para investimentos financeiros -481.472 -481.472 -481.472 -481.472 -481.472 -481.472 

  21.483.191 22.173.191 22.173.191 22.173.191 22.173.191 22.173.191 

CIRCULANTE:             

Existências             

  Matérias-primas, subsidiárias e de 

consumo             

  Produtos e Trabalhos em curso             

  Subprodutos, desperdícios, resíduos e 

refugos             

  Produtos acabados e intermédios             

  Mercadorias 73.481 73.481 73.481 73.481 73.481 73.481 

  Adiantamentos por conta de compras             

  Provisões para Existências             

  73.481 73.481 73.481 73.481 73.481 73.481 

Dívidas de terceiros             

  Empréstimos concedidos             

  Clientes c/c             

  Contribuintes c/c 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

  Utentes c/c 168.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 

  Clientes e, contribuintes e utentes 

cobrança duvidosa 8.723 8.723 8.723 8.723 8.723 8.723 

  Devedores pela execução do orçamento       
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  Adiantamentos a Fornecedores 41 41 41 41 41 41 

  Adiantamentos a fornecedores de 

imobilizado       

  Estado e outros entes públicos       

  Administração autárquica       

  Outros devedores 525.134 535.084 545.409 556.639 559.644 562.710 

  Provisões para dívidas de terceiros -8.722 -8.722 -8.722 -8.722 -8.722 -8.722 

  695.176 621.126 631.451 642.681 645.686 648.752 

Títulos negociáveis             

  Acções             

  Obrigações e títulos de participação             

  Títulos de dívida pública             

  Outros títulos             

  Outras aplicações de tesouraria             

  0 0 0 0 0 0 

Depósitos em instituições financeiras e 

caixa             

  Depósitos em instituições financeiras 4.000.383 22.611.975 17.673.046 16.256.433 16.230.450 16.487.485 

  Caixa 9.120 9.120 9.120 9.120 9.120 9.120 

  4.009.503 22.621.095 17.682.166 16.265.553 16.239.570 16.496.605 

Acréscimos e Diferimentos             

  Acréscimos de proveitos 650.814 663.192 669.132 695.172 710.665 726.563 

  Custos diferidos 90.496 106.400 86.942 86.768 86.943 87.215 

  741.310 769.593 756.074 781.940 797.608 813.778 

              

TOTAL DO ACTIVO 148.252.916 164.407.169 166.339.669 161.654.322 158.032.066 154.649.926 

FUNDOS PRÓPRIOS             

  Património 36.217.754 36.217.754 36.217.754 36.217.754 36.217.754 36.217.754 

  Ajustamento de partes de capital em 

empresas       

  Reservas de reavaliação       

  Reservas       

    Reservas Legais, estatutárias, 

contratuais e livres 288.038 288.038 288.038 288.038 288.038 288.038 

    Subsídios       

    Doações 10.347.032 10.347.032 10.347.032 10.347.032 10.347.032 10.347.032 

    Reservas decorrentes de transferência 

de activos             

  Resultados Transitados 10.148.404 742.392 1.482.338 5.490.686 8.867.779 13.356.676 

  Resultado Líquido do Exercício -9.406.012 739.945 4.008.348 3.377.093 4.488.897 3.884.950 

TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS 47.595.216 48.335.162 52.343.510 55.720.603 60.209.500 64.094.451 

PASSIVO             

Provisões para riscos e encargos 5.897.132 5.897.132 5.897.132 5.897.132 5.897.132 5.897.132 

  5.897.132 5.897.132 5.897.132 5.897.132 5.897.132 5.897.132 
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Dívidas a terceiros médio e longo prazo             

  Dívidas a instituições de crédito 36.769.016 81.370.592 77.704.542 73.847.044 67.295.113 61.053.525 

  36.769.016 81.370.592 77.704.542 73.847.044 67.295.113 61.053.525 

Dívidas a terceiros de curto prazo             

  Empréstimos de curto prazo       

  Adiantamentos por conta de vendas       

  Fornecedores c/c 7.677.948 2.843.490 2.323.757 2.319.117 2.323.805 2.331.051 

  Fornecedores - Facturas em recepção e 

conferência 186.548      

  Credores pela execução do orçamento       

  Clientes e utentes com cauções 82.304 82.304 82.304 82.304 82.304 82.304 

  Adiantamentos de clientes, contribuintes 

e utentes       

  Fornecedores de imobilizado c/c 6.314.534 912.090 2.907.262 221.574 116.647 111.661 

  Estado e outros entes públicos 244.570 222.099 210.105 213.213 213.681 214.616 

  Administração autárquica 5.705.097 234.038     

  Outros credores 16.696.169 1.767.697 1.852.766 1.875.700 1.772.638 1.849.413 

  Fornecedores de Imobilizado, fact.em 

recep.e conf. 4.310      

  36.911.480 6.061.717 7.376.195 4.711.908 4.509.075 4.589.045 

Acréscimos e Diferimentos             

  Acréscimos de custos 3.548.197 3.450.741 3.119.040 3.090.590 3.064.700 3.041.743 

  Proveitos diferidos 17.531.876 19.291.826 19.899.251 18.387.046 17.056.546 15.974.030 

  21.080.072 22.742.567 23.018.290 21.477.636 20.121.246 19.015.773 

              

TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 148.252.916 164.407.169 166.339.669 161.654.322 158.032.066 154.649.926 

 

Em relação à Demonstração de Resultados o objectivo é atingir valores 

positivos, face à contenção de custos e às medidas definidas para a 

rentabilização de todas as fontes de receita, possibilitando um aumento das 

receitas próprias do município, nomeadamente na venda de bens e serviços. 
 

O resultado líquido previsto já para o ano de 2011 é de positivo e rondará 

aproximadamente os 730.000 €, passando em 2012 para valores previstos na 

ordem dos 4.000.000 €, valor que se manterá estável até ao fim do prazo do 

Plano de Reequilíbrio. 

 

 

 



Plano de Reequilíbrio 
 

Município de Faro   77

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CUSTOS E PERDAS             

Custo das Mercadorias vendidas e 

matérias consumidas 19.815 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Fornecimentos e Serviços Externos 9.652.744 11.477.073 9.154.642 9.268.870 9.290.030 9.319.674 

Custos com o pessoal 18.079.971 16.200.983 15.047.480 15.200.000 15.200.000 15.200.000 

Transf.e subsídios correntes conced.e 

prest.sociais 5.651.000 1.950.950 1.199.450 1.506.550 1.199.452 1.506.552 

Amortizações do exercício 4.500.475 4.539.522 4.511.636 4.192.128 4.081.535 4.105.053 

Provisões do exercício       

Outros custos e perdas operacionais 10.075 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

  37.914.080 34.181.528 29.926.208 30.180.548 29.784.017 30.144.278 

Custos e perdas financeiros 1.750.274 4.976.727 4.828.206 4.672.562 4.313.303 3.968.832 

  1.750.274 4.976.727 4.828.206 4.672.562 4.313.303 3.968.832 

Custos e perdas extraordinários 3.759.828 849.386 1.005.014 789.650 684.500 684.500 

  3.759.828 849.386 1.005.014 789.650 684.500 684.500 

Resultado Líquido do Exercício -9.406.012 739.945 4.008.348 3.377.093 4.488.897 3.884.950 

PROVEITOS E GANHOS             

Vendas e prestações de Serviços 1.350.132 1.493.638 1.755.259 1.867.326 1.912.353 2.002.493 

Impostos e taxas 16.472.422 16.809.753 16.995.994 17.675.246 18.126.265 18.670.472 

Variação da produção       

Trabalhos para a própria entidade       

Proveitos Suplementares 468.429 522.703 574.702 632.172 641.013 653.833 

Transferências e subsídios obtidos 11.667.414 11.077.838 11.404.031 11.357.796 11.527.873 11.708.059 

Outros proveitos e ganhos 

operacionais 2.021.626 2.163.785 2.206.758 2.250.590 2.295.299 2.340.902 

  31.980.023 32.067.719 32.936.744 33.783.130 34.502.803 35.375.758 

Proveitos e ganhos financeiros 448.967 319.574 322.695 325.847 329.030 332.245 

  448.967 319.574 322.695 325.847 329.030 332.245 

Proveitos e ganhos extraordinários 1.589.180 8.360.294 6.508.337 4.910.876 4.438.884 2.974.557 

  1.589.180 8.360.294 6.508.337 4.910.876 4.438.884 2.974.557 
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9.1. Endividamento  
 

Constata-se, que o município já ultrapassou largamente a sua capacidade de 

endividamento líquido, situação já tornada pública, através do Despacho n.º 

15187/2010, de 7 de Outubro. 
 

Com a implementação do Plano de Reequilíbrio pretende-se ultrapassar esta 

situação, a qual será atingida no ano de 2014, tal como demonstra o mapa 

seguinte: 

 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Activo 27.419.374 46.675.199 41.733.075 40.353.559 40.346.250 40.622.519 

               

 Passivo 94.760.568 110.174.876 108.099.027 100.036.588 91.925.434 84.658.343 

 2745 Subsídios 17.531.876 19.291.826 19.899.251 18.387.046 17.056.546 15.974.030 

 Total s/2745 77.228.693 90.883.050 88.199.776 81.649.542 74.868.888 68.684.313 

               

 Passivo - Activo 49.809.319 44.207.851 46.466.701 41.295.982 34.522.638 28.061.794 

               

 
Empréstimos 

Excepcionados 
13.118.530 12.012.069 10.845.547 9.596.330 8.252.962 6.847.765 

               

 
Endividamento 

Líquido 
36.690.789 32.195.781 35.621.154 31.699.652 26.269.676 21.214.029 

               

 

Comparticipação do 

Sector Empresarial 

Local 

a) 214.549,58 b) b) b) b) b) 

 

Total 

Endividamento 

Líquido 

36.905.339 32.195.781 35.621.154 31.699.652 26.269.676 21.214.029 

               

 
Capacidade 

Endividamento 
28.430.419 26.707.929 27.533.664 27.591.481 28.516.332 29.200.205 

               

 Diferencial -8.474.919 -5.487.853 -8.087.490 -4.108.172 2.246.656 7.986.177 

 

a) Dados referente ao 1.º Semestre de 2010, sendo os últimos elementos oficiais. 

b) Dado o pressuposto de que até ao final de 2011, as empresas municipais sofreram uma reestruturação 

orgânica, que lhes possibilitará um resultado de explorado acrescido de encargos financeiros positivos. 


