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8.2 NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
(conforme estipulado no POCAL) 

 

 

Em conformidade com o ponto 8.2 do POCAl, o Município de Faro apresenta as seguintes 

notas ao balanço e à demonstração de resultados, com o objectivo de clarificar e evidenciar 

os factos cuja informação seja relevante na percepção dos mesmos. 

 

8.2.1 – O Município de Faro não tem aplicado o ponto 2.8.3 do POCAL que estabelece a 

obrigatoriedade da utilização da contabilidade de custos.  

 

Também não aplicou o preceituado no ponto 4.2 do POCAL que obriga à inventariação e 

valorização das existências em armazém, adquiridas pelo município para a venda ou 

incorporação na sua actividade. Tal incumprimento deveu-se ao facto de não existir um 

espaço físico de armazenagem para todos os bens adquiridos, nomeadamente no que se 

refere a bens destinados às obras por administração directa. Salienta-se que, em relação aos 

bens para venda, não foi possível inventariar os que se encontram na Biblioteca Municipal 

devido á dificuldade em apurar o custo de aquisição ou impressão e acabamento dos 

mesmos. Assim, o custo das mercadorias vendidas que se apurou no exercício não reflecte a 

realidade do Município. 

 

8.2.2 – Conteúdos não comparáveis com anos anteriores. 

 

Em relação aos valores constantes no Balanço e Demonstração de Resultados, procedeu-se à 

regularização de alguns bens, de modo a que as demonstrações económico-financeiras 

transmitam o valor real do património do município.  

 

Dos valores apresentados destacam-se os incluídos nas seguintes rubricas de Balanço: 

 

� Na conta 451 – Terrenos e Recursos Naturais procedeu-se à contabilização de 

terrenos que foram doados ao Município para integração do domínio público, no 

montante de 2.201,39€. Efectuaram-se correcções no montante de 68.984,01€, 

devido à duplicação de registo no inventário de um terreno no valor de 52.690,07€, e 
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procedeu-se à transferência no montante de 16.293,94€ de um terreno para a rubrica 

421 – Terrenos e Recursos Naturais por se tratar de um bem do domínio privado. 

 

� O decréscimo verificado nas rubricas de imobilizado em curso (445 e 442), em cerca 

de um milhão de euros, respeita a uma análise efectuada às obras em curso, tendo-se 

constatado que na contabilidade existiam algumas contas de imobilizado em curso, 

cujas obras já se encontravam concluídas em exercícios anteriores. Assim, procedeu-

se no corrente exercício à transferência dos saldos para as devidas contas de 

imobilizado.  

  

� Em relação às amortizações do exercício, o valor aumentou significativamente, 

também devido ao encerramento de obras que se encontravam contabilizadas em 

curso. 

 

� No corrente exercício procedeu-se a uma maior especialização de custos e proveitos. 

De acordo com o seguinte quadro: 

            Acréscimo de Proveitos: 

 Un.: euro 

Rendas a Receber 23.415,41 

Taxas a receber 195,63 

Imposto Municipal sobre imóveis 73.878,25 

Imposto Único de Circulação 82.792,41 

Imposto Municipal s/ Transm. 
Onerosas Imóveis 

 
394.385,98 

Contribuição Autárquica 1.073,90 

Imposto Municipal Sisa 507,01 

Transferências 104.917,55 

Impostos Indirectos 1.289,81 

Venda de Bens e Serviços 11.942,81 

Outras Receitas Correntes 20.211,53 

Total 714.610,29 
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Custos Diferidos: 

 Un.: euro 

Rendas de Imóveis 10.590,37 

Seguros – Viaturas 39.214,85 

Seguros – Pessoal 2.196,40 

Assistência Técnica 22.592,57 

Jornais e Revistas 157,48 

Outros Forn. E Serv. 139,68 

Total 74.891,35 

 

  Acréscimos de Custos: 

 Un.: euro 
Seguros a Liquidar 55,31 

Remuneração a liquidar 1.987.906,26 

Juros a liquidar 160.397,17 

Encargos com o Pessoal 181.412,86 

Combustíveis 20.707,51 

Limpeza, Higiene e Conforto 5.232,58 

Impostos s/Rendimento-Juros 178,93 

Serviços Bancários 95,33 

Encargos de Cobrança 13.815,91 

Outros Forn e Serviços 139.890,66 

Transferências 507.047,76 

Electricidade 201.608,51 

Telecomunicações 7.935,85 

Assistência Técnica 2.065,86 

Água 775.320,46 

Vigilância e Segurança 7.486,26 

Conservação e Reparação 9.148,27 

Material de Escritório 3.754,20 

Publicidade 113,37 

Trabalhos Especializados 13.959,00 

Locação de Bens 28.234,92 

Aquisição de bens 72,00 

Deslocações e Estadas 3.081,90 

Total 4.069.520,88 
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 Proveitos Diferidos: 

 Un.: euro 

Rendas de Imóveis 6.531,76 

Taxas – Ocupação Via Pública 415,70 

Taxas – Outros 1.394,00 

Impostos – Ocupação Via Pública 16.123,01 

Impostos – Publicidade 35.490,02 

Impostos – Outros 5.993,66 

Prestações de Serviços Específicos 1.078,76 

Direitos de Superfície – Cruz Vermelha 111.139,30 

Direitos de Superfície – Universidade do Algarve 193.481,52 

Subsídios para Investimento  17.072.561,30 

Total 17.444.209,03 

 

 

 

 

8.2.3 - Principais Critérios Valorimétricos 

 

As existências contabilizadas foram valorizadas ao preço de aquisição. No que respeita ao 

imobilizado os critérios utilizados foram o preço de aquisição e o da avaliação efectuada 

pelos serviços de património. Quanto às amortizações o seu apuramento foi efectuado pelo 

método das quotas constantes. 

 

8.2.4 – Não foi utilizada a conversão de moeda, todos as transacções efectuadas ao longo do 

ano foram feitas na moeda euro. 

 

8.2.5 – Não se aplica 

 

 

8.2.6 – Comentário às contas 431 – Despesas de Instalação e 432 – Despesas de 

Investigação e Desenvolvimento. 
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No corrente ano, não houve alteração na rubrica 431. 

 

A rubrica 432 – Despesas de Investigação e Desenvolvimento, registou um aumento na 

ordem de 94.332,39€, referente à aquisição de Planos de Pormenor e de Urbanização. Em 

relação aos Planos de Pormenor destaca-se, o Plano para o sítio das Pontes de Marchil, no 

valor de 31.398,00€. Em relação à rubrica Planos de Urbanização o aumento registado de 

20.201,32€ corresponde ao Plano de Urbanização para a zona Montenegro/Gambelas. 

 

Procedeu-se ao registado do valor das amortizações correspondentes. 

 

8.2.7 e 8.2.8 – Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do 

balanço e nas respectivas amortizações e provisões. 

 

Bens de Domínio Público 

Nesta rubrica consideram-se os Terrenos, Recursos Naturais, Edifícios e Outras Construções 

e Infra-estruturas, tendo sido efectuada a sua avaliação pelo valor registado na matriz e pelo 

custo de aquisição das obras mais recentes. 

 

Imobilizações Corpóreas: 

Foram considerados os Bens do Domínio Privado, para os quais foi feito um levantamento 

pelo valor registado na matriz, e pelo valor dos trabalhos de empreitadas nas obras mais 

recentes; 

 

Consideram-se os Bens do Domínio Privado que, para além do levantamento feito pelo valor 

registado na matriz, foram os mais recentes avaliados pelo custo de aquisição, 

designadamente Edifícios e Outras Construções, Equipamento Básico, Equipamento de 

Transporte, Ferramentas e Utensílios, Equipamento Administrativo; 

 

Imobilizações em Curso 

Estão consideradas as diversas obras que se encontram em fase de execução sem recepção 

provisória. 

 

Abates 

Foram efectuados abates sobre bens que sofreram total desgaste ou inutilizações; 
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Amortizações 

As Amortizações dos bens contabilizados, exceptuando os Terrenos e Recursos Naturais, 

sejam do Domínio Público ou Privado, foram calculadas pelo método das quotas constantes 

nos termos do CIBE. 

 

Considerações ao imobilizado: 

 

Imobilizado Domínio Público 

A conta 451 – Terrenos e Recursos Naturais apresenta um aumento na ordem dos duzentos 

mil euros, referente à aquisição de um terreno para a implementação do parque de 

estacionamento para a Praia de Faro. 

 

A conta 453 – Outras Construções e Infra-estruturas sofreu um aumento significativo, 

devido à transferência do montante de 6.118.584,46€ proveniente da conta 445 – 

Imobilizações em Curso. Este valor refere-se às imobilizações concluídas no corrente ano, 

nomeadamente, empreitadas de pavimentação e reparação de arruamentos e estradas, 

destacando-se os Arranjos Exteriores do Teatro Municipal e a Variante Poente a Stª Barbara 

de Nexe, cujas empreitadas ascenderam em cerca de 1.166.000,00€ e 770.000,00€ 

respectivamente. 

 

Na conta 452  – Edifícios não houve alteração, mantendo-se os valores registados em 2008. 

 

Imobilizado Incorpóreo 

O aumento na conta 432 – Despesas de Investigação e Desenvolvimento já se encontra 

justificado no ponto 8.2.6. 

 

Imobilizado Corpóreo 

Em relação á conta 421 – Terrenos e Recursos Naturais, durante o exercício de 2009, o 

município procedeu à alienação de lotes de terreno, no entanto, esta conta apresenta no final 

do ano um aumento em relação ao ano transacto. 

 

O aumento verificado corresponde à avaliação de terrenos, que estavam na posse do 

Município com valor zero, destes destacam-se dois lotes de terreno destinados à construção 
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do Campus de Justiça e um lote de terreno na Estrada da Sr.ª da Saúde, cuja avaliação 

ascendeu a 5.063.910,00€ e 1.188.364,50€ respectivamente.  

 

Relativamente ao aumento verificado na rubrica 422 – Edifícios e Outras Construções, 

constata-se que este se refere a obras de reparações e à conclusão de empreitadas em 

edifícios municipais transferidos da conta 442 – Imobilizações em Curso. Destaca-se o 

montante de  3.025.656,80€ transferido para a conta 4221 – Edifícios, derivado da conclusão 

de várias obras, nomeadamente, a recuperação e reabilitação do Solar Horta do Ourives, 

Edifício Casa das Figuras e Edifício do Cinema Ossónoba em Estoi. A conta 4222 – Outras 

Construções registou um aumento de 885.804,13€, a obra transferida para esta rubrica com 

maior peso, foi a construção do Skate Parque em Faro. 

 

No mapa de activo bruto, nesta rubrica, na coluna aumentos regista um valor negativo de 

235.738,29€, este valor corresponde à diferença entre um aumento de 358.769,63€, referente 

à contabilização de facturas e a uma diminuição de 594.507,92€ devido a anulações de 

facturas cuja contabilização estava incorrecta.  

 

Em relação à conta 423 – Equipamento Básico, o município adquiriu equipamento no 

montante de 125.722,75€ e abateu alguns bens que se encontravam deteriorados no 

montante de 7.908,26€. 

 

Na conta 426 – Equipamento Administrativo, verificou-se uma diminuição no final do ano, 

devendo-se esta aos abates registados serem de montante superior às aquisições de 

equipamento realizadas. 

 

Constata-se que, a conta 442 – Imobilizações em Curso apresenta um valor inferior ao ano 

de 2008. Esta diminuição corresponde á analise às obras que se concluíram, passando os 

montantes para a conta 422 – Edifícios e Outras Construções (3.911.460,93€) e para a 421 – 

Terrenos e Recursos Naturais (114.867,30€). O valor transferido para a 421 corresponde a 

25% das obras concluídas em edifícios, cujo valor do terreno estava por inventariar. 

 

Nos termos do POCAL apresentam-se os quadros do Activo Bruto e das Amortizações e 

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

para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse 

período. 

 

Os juros suportados com empréstimos, destinados à produção de imobilizações, não foram 

imputados ao imobilizado a que dizem respeito. 

 

8.2.10 e 8.2.11 – Reavaliação dos bens do imobilizado. 

Não foi realizada qualquer reavaliação ao imobilizado. 

 

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

global, para cada uma das contas de: 

- Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos 

por contrato de concessão, em conformidade com o estabelecido do POCAL. 

 

Junto se apresenta quadro com a descrição dos bens cedidos. 

 

8.2.13 – Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos 

respectivos valores contabilísticos.  

 

Junto se apresenta quadro com os bens que se encontram na situação descrita. 

 

8.2.14 – Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das 

razões dessa impossibilidade. 

 

Junta-se quadro dos bens com valor zero, os quais, aquando da inventariação dos bens 

móveis, não foi possível valorizá-los devido à impossibilidade de localizar os documentos 

contabilísticos, justificada com a antiguidade dos mesmos. 

 

8.2.15 – Identificações dos bens de domínio público que não são objecto de amortização e 

indicação das respectivas razões. 

 

Nos termos do (CIBE) Cadastro e Inventário de Bens do Estado, os terrenos não estão 

sujeitos ao regime de amortizações, pelo que os terrenos do domínio público não foram 

objecto de amortização. 
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8.2.16 – Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem 

como dos capitais próprios ou equivalentes e do resultado do último exercício em cada uma 

dessas entidades, com menção desse exercício. 

 

As participações financeiras em empresas sofreram um acréscimo que corresponde a um 

aumento de subscrição de capital na Empresa MARF, no montante de 379.998,48€.  

 

Assim, em 31 Dezembro de 2009, os Investimentos Financeiros sob a forma de 

participações financeiras em empresas e outras, eram os seguintes: 

Empresas Sede 
Partes de 
Capital 

Participação 
% 

Teatro Municipal de Faro -EM 
E N 125 – Horta das Figuras 

8005-518 FARO 
50.000,00 100% 

Fagar – Faro, Gestão de Águas e 
Resíduos, EM 

Rua Prof. Norberto da Silva n.º 8 
8004-002 FARO 

2.550.000,00 51% 

A Polis Litoral – Ria Formosa, 
SA. 

Av. Liberdade, nº52 1º Dto. 
8200 Albufeira 

3.150.000,00 14% 

  
Títulos de 

Participação 
Participação 

% 

Águas do Algarve SA 
Rua do Repouso n.º 10 

8000-302 FARO 
2.206.461,66 6,87% 

Algar SA 
Rua Cândido Guerreiro n.º 43 3.º F. 

8000-318 FARO 
481.200,00 6,416% 

Ambifaro 
Praça José Afonso n.º 22 

8000 FARO 
29.927,87 60% 

Companhia Pescarias do Algarve 
Apartado 44 

8001 FARO Codex 
249,40 0,1% 

Globalgarve 
Rua Dr. José de Matos n.º 56 8000-

502 FARO 
14.963,94 5,37% 

Farense Futebol SAD 
Praça Ferreira de Almeida, 14 R/C 

8000 FARO 
405.829,69 14,20% 

Mercalgarve  45.714,83  

MARF – Mercado Abastecedor 
de Faro 

NAC – Piso 2 Quinta do Quintanilho 
2670-838 S. Julião do Tojal 

1.138.171,28 38% 

Mercado Municipal de Faro SA 
Largo Dr. Francisco Sá Carneiro 

8000-151 FARO 
855.691,33 100% 

  
Outras 

Aplicações 
Financeiras 

 

Fagar – Faro, Gestão de Águas e 
Resíduos, EM 

Rua Prof. Norberto da Silva n.º 8 
8004-002 FARO 

11.036.452,94  

 
TOTAL 

 
21.964.662,94 
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8.2.17 – Relativamente aos elementos incluídos nas contas “Títulos negociáveis” e “Outras 

aplicações de tesouraria”, indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades e 

valores de balanço. 

 

No município não se verificam situações desta natureza, não existindo assim, valores nestas 

rubricas. 

 

8.2.18 – Discriminação da conta “Outras aplicações financeiras, com indicação, quando 

aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço. 

 

O valor constante nesta rubrica, refere-se à escritura n.º 18/2005 – constituição da empresa 

Municipal Fagar E.M., no montante de 11.036.452,94 €. 

 

8.2.19 – Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, 

entre os custos de elementos do activo circulante, calculados de acordo com os critérios 

valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respectivos preços de mercado. 

 

Não houve durante este exercício situações desta natureza. 

 

8.2.20 – Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a 

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

 

Não houve durante este exercício situações desta natureza. 

 

8.2.21 – Indicação e justificação das provisões extraordinárias do activo circulante 

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

estáveis provenientes de flutuações de valor. 

 

Não houve durante este exercício situações desta natureza. 

 

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

de dívidas de terceiros constantes do balanço. 

 

Em 31 de Dezembro de 2009, existiam dívidas de cobrança duvidosa no montante de 

8.722,66€, incluídas na rubrica do Balanço Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança 
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Duvidosa, nomeadamente mercados e bancas, utilização do parque de campismo, ocupação 

de terrenos com barracas desmontáveis na Praia de Faro, ocupação de via pública e licenças 

de publicidade. O mesmo montante foi registado na rubrica Provisões para cobrança 

duvidosa. 

 

Constituíram-se provisões no mesmo montante das dívidas de cobrança duvidosa, tendo em 

conta a antiguidade de saldo superior a 12 meses. 

 

Venda de Serviços – Diversos – Mercados 
Terrado e Bancas (07.02.09.06) 

  (em euros) 

Ano Nº Documentos Importância 

1995 2 11,98 

1996 12 76,85 

1997 6 45,13 

1998 7 125,72 

1999 34 373,89 

2001 9 125,73 

2002 15 200,92 

2003 9 55,20 

2004 3 18,20 

2005 10 61,40 

2006 28 413,00 

2007 21 489,25 

2008 1 6,20 

2009 7 42,40 

TOTAL 164 2.045,87 
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Taxa pela Utilização do Parque de 
Campismo 

(07.02.08.05) 
  (em euros) 

Ano Nº Documentos Importância 

1995 24 509,75  

1996 22 477,73  

1998 2 80,55  

2000 2 26,48  

2001 1 42,65  

2002 4 113,44  

2003 14 334,42  

2004 1 23,50  

2005 9 234,30  

2006 1 22,20  

2009 4 173,46 

TOTAL 84 2.038,48 
   

Ocupação de Terrenos com Barracas 
Desmontáveis na Praia de Faro 

(04.01.23.99) 
  (em euros) 

Ano Nº Documentos Importância 

1995 24 129,24  

1996 24 129,24  

1997 24 135,58  

1998 21 121,17  

1999 12 141,55  

2001 11 279,84  

2002 16 356,40  

2003 6 122,70  

2004 1 34,80  

2008 2 48,00 

2009 49 1.343,50 

TOTAL 190 2.842,02 
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Impostos Indirectos Ocupação da Via 
Pública 

02.02.06.03 

  (em euros) 

Ano Nº Documentos Importância 

1995 28 921,18 

1996 1 91,22 

TOTAL 29 1.012,40 

   

Licenças para a Publicidade 

02.02.06.05 

  (em euros) 

Ano Nº Documentos Importância 

1995 126 2.343,25  

TOTAL 126 2.343,25  
 

 

8.2.23 – Valor global das dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia 

local. 

 

No passivo encontra-se registada na rubrica 262 – Pessoal o valor de 749.272,87€ que 

respeita a dívidas referente a senhas de presença e formação do pessoal. 

 

8.2.24 – Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela 

entidade, com indicação dos direitos que conferem. 

 

Não se verificaram situações desta natureza no município. 

 

8.2.25 – Discriminação das dívidas incluídas na conta “Estado e Outros entes Públicos” em 

situação de mora. 

 

Não se verifica qualquer situação em mora, no entanto verifica-se que existe nesta rubrica 

um valor de 236.764,47€. Este valor respeita em grande parte à retenção de impostos sobre o 

rendimento e IVA a pagar em 2010. 
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8.2.26 – Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e 

recibos para cobrança de acordo com o Mapa de Ordem. 

 

Quadro em anexo. 

 

8.2.27 – Desdobramento das contas de provisão acumuladas explicitando os movimentos 

ocorridos no exercício de acordo com o Mapa das Provisões. 

 

O valor inscrito na conta Provisões para Riscos e Encargos , no montante de 5.897.132,00€, 

diz respeito a provisões para a cobertura de indemnizações/encargos referentes a processos 

judiciais instaurados ao Município, cujas resoluções se encontram dependente de decisão 

dos tribunais.  

 

Quadro em anexo. 

 

8.2.28 – Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das 

contas da classe 5 “Fundo patrimonial”, constantes do balanço. 

 

519 – Património – Regularizações ao Balanço Inicial 

 

Os movimentos incorridos nesta conta reflectem a avaliação de bens que estavam por 

inventariar à data do balanço inicial, nomeadamente terrenos, cujo valor ascendeu a cerca de 

608.000,00€. 

 

Procedeu-se ainda, a correcções de imóveis que se encontravam indevidamente 

inventariados no montante de 52.690,07€ e registou-se nesta conta o montante de 6.883,44€ 

referente a rendas anteriores a 2002 recebidas indevidamente. 

 

576 – Doações 

 

Esta rubrica sofreu um aumento de 5.082.024,51€ em relação ao ano anterior, o que 

contribuiu significativamente para este aumento foi a avaliação efectuada a dois terrenos 

destinados à construção de equipamentos colectivos, cedidos ao município por força das 

operações de loteamento tituladas em nome das empresas Rodrigues e Esperança Lda, 
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Aníbal Madeira Lda e Carrilho Lda constante dos alvarás de loteamento n.º1/2004 e 

nº.5/2004, cuja avaliação se realizou em 2009, resultando um aumento de 5.063.910,00€ na 

rubrica no património. 

 

59 – Resultados Transitados 

 

Os valores que constam nesta rubrica respeitam a avaliação de terrenos que constavam do 

inventário com valor zero e a regularizações efectuadas ao património.  

 

Procedeu-se ainda, nesta rubrica, à contabilização do Acordo de Regularização de Saldos 

entre o Município de Faro e a empresa Fagar – Faro, Gestão de Águas e Resíduos EM (este 

acordo pretendeu a regularização de saldos até à data de 31/12/2008). Neste acordo, foi 

apurado um valor de 4.802.655,76€ a favor do Município e 4.050.935,11€ a favor da 

empresa Fagar EM. De acordo com o acordado entre as partes, a diferença a favor do 

Município de 751.720,65€ ficará em crédito para pagamentos de débitos futuros. 

 

Na conta 592004 – Resultados transitados de 2004, foi inserido o montante de 

1.188.364,50€, referente à avaliação de um lote de terreno destinado a equipamento de 

utilização colectiva na Lejana de Baixo, cedido ao município por força da operação de 

loteamento do constante do alvará n.º1/2004, promovido pela firma Gonçalves & Carrilho 

Lda. Procedeu-se ainda, á regularização de duas fichas de inventário (n.º1015 e 1016), 

referente a dois lotes de terreno, de acordo com a Deliberação de Câmara de 09/06/2009, 

para a edificação do “Campus de Justiça de Faro”, no montante de 917.302,57€. 

 

Relativamente ao ano de 2007, ficou por inventariar uma parcela de terreno entregue ao 

município através de escritura de doação e compromisso de urbanização n.º14/2007. Este 

terreno foi avaliado em 2009, pelo montante de 173.960€, posteriormente esta parcela de 

terreno foi doada à Associação dos Reformados e Idosos do Concelho de Faro.   

 

8.2.29 – Demonstração do Custo das mercadorias Vendidas e das matérias Consumidas. 

 

O valor dos custos das mercadorias vendidas apurado ascendeu a 4.403,87€, este valor 

respeita aos bens inventariados e vendidos no Museu Municipal e no Cemitério Municipal. 

Quadro em anexo. 
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8.2.30 – Demonstração da Variação da Produção. 

Não se aplica ao município. 

 

8.2.31 – Demonstração de Resultados Financeiros 

 

O Resultado Financeiro do município foi negativo, na ordem dos 968.734,92€, o que 

contribuiu significativamente para este valor foram os juros de empréstimos e os juros de 

mora de fornecedores que no ano de 2009 ascenderam a 912.033,89€ e 5.94.654,72€ 

respectivamente. 

 

Salienta-se que, o município recebeu cerca de 500.000€, referente à sua participação no 

resultado da entidade Águas do Algarve SA. 

 

Quadro em anexo. 

 

8.2.32 – Demonstração dos Resultados Extraordinários 

 

No ano de 2009, o resultado extraordinário apresentou-se negativo em 611.380,22€. As 

transferências de capital e os abates registados, foram as rubricas que mais contribuíram 

para o valor registado nos custos extraordinários. 

 

Em relação aos proveitos extraordinários, que registaram o valor de 1.812.847,90€, o ganho 

com a venda de terrenos durante 2009 contribuiu com 482.612.81€, a amortização dos 

subsídios ao investimento em 505.759,74€.  

 

Procedeu-se ainda, à redução da provisão criada em anos anteriores, no montante de 

598.127,61€, para processos judiciais, uma vez que, os processos de tribunal se encontravam 

findos em 2009, tendo o município sido absolvido dos processos em causa. 

 

Quadro em anexo. 

 


