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CONTROLO DO PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL ( PAEL ) - MUNICÍPIO DO BARREIRO
SUMÁRIO EXECUTIVO
A presente auditoria foi realizada com o objetivo de verificar se o Município do Barreiro (MB) cumpriu as
obrigações e objetivos do PAEL em 2015 e se apresenta uma gestão orçamental e financeira equilibrada
e sustentável. De acordo com as evidências obtidas, a análise e a sua avaliação e o exercício do
procedimento de contraditório (vd. Anexos 1 a 12), as principais conclusões são, em síntese, as seguintes:
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1.1. O MB formalizou, em 2012, o pedido de adesão ao PAEL II, tendo
contratado um empréstimo de médio/longo prazo (EMLP) de 10,2 M€, que
foi totalmente utilizado na liquidação dos pagamentos em atraso (PA).

EMLP do PAEL: 10,2 M€

1.2. Quanto aos objetivos e metas constantes do PAF e do PAF – Ajustado
para 2015, concluímos que:
 Foram cumpridos os principais objetivos a que o MB se vinculou com
a adesão ao PAEL, em termos substanciais e numa perspetiva
integrada, apesar da existência de resultados negativos referentes a
algumas medidas que necessitam de correção;
 Nas relações entre a receita, despesa, stock da dívida e saldo
orçamental, os resultados reais foram mais favoráveis do que os
decorrentes das previsões;
 Não foram cumpridos os objetivos associados às medidas de
otimização da receita e de racionalização da despesa (menos 1,7 M€
e mais 4,1 M€), bem como do prazo médio de pagamento (mais 16
dias);
 Houve uma diminuição duradoura das “ outras dívidas a terceiros “ e do
stock de PA em montante superior ao financiamento utilizado ao abrigo
do PAEL, de 4,6 M€ e 1,6 M €, respetivamente.

Cumprimento da
generalidade dos objetivos
do PAF do PAEL

Evolução favorável das
“outras dívidas a terceiros“
e dos PA

1.3. A Assembleia Municipal do Barreiro aprovou, em 26/2/2016, a
adjudicação de um EMLP, até ao montante de 8,4 M€, destinado à
amortização antecipada do empréstimo contraído no âmbito do PAEL, o
qual foi visado pelo Tribunal de Contas.

Amortização antecipada
do PAEL

1.4. Ao nível da execução financeira, manteve-se a prática reiterada, entre
2013/2015, de empolamento da previsão das receitas orçamentais, não
obstante a evolução positiva ocorrida, o que contraria o objetivo visado
pelas regras previsionais consagradas no POCAL e permitiu a realização
e/ou existência de elevados montantes de despesa (2015: 6,2 M€) para além
da efetiva capacidade existente para promover o seu pagamento atempado.

Empolamento na previsão
das receitas

1.5. Foi cumprida, em 2014 e 2015, a regra do equilíbrio orçamental
prevista no RFALEI em termos previsionais e da prestação de contas e o MB
não assumiu compromissos para além dos fundos disponíveis, cumprindo
assim o previsto na Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso
(LCPA).
1.6. A dívida global de operações orçamentais diminuiu 8 M€, entre
2013/2015, passando para 25 M€, montante que ainda é materialmente
relevante, atendendo ao quadro financeiro do MB, sendo, no entanto, de
destacar que a receita disponível foi sempre suficiente para solver toda a dívida
municipal.

Cumprimento da regra do
equilíbrio orçamental e
cumprimento da LCPA

Dívida global
materialmente relevante:
25 M€
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1.7. Persistia, em 2015, não obstante a adesão ao PAEL, uma situação
financeira de CP negativa e desequilibrada, com:
 Um elevado saldo real negativo de operações orçamentais (4,9 M€);
 PMP a terceiros superior aos parâmetros legais (162 dias);
 Encargos financeiros relativos a atrasos de pagamento a credores
(296 m€ de juros de mora pagos no triénio).
1.8. A NCI e o PGRCIC encontram-se desatualizados face à estrutura da
Autarquia e às alterações legislativas entretanto ocorridas. Por outro lado,
aqueles documentos não refletem as especiais exigências relativas ao
cumprimento dos objetivos fixados no âmbito do PAEL.

Situação financeira de CP
negativa e desequilibrada

NCI e PGRCIC
desatualizados

2. As principais recomendações formuladas ao Senhor Presidente da Câmara Municipal do Barreiro
são as seguintes:
a) Reforço de procedimentos no âmbito da otimização da receita e de
racionalização e redução da despesa;
b) Promoção da reanálise do PAF, em articulação com a DGAL, no sentido
de ajustar os valores estimados inicialmente para a receita, despesa e
stock da dívida, de forma a considerar as variáveis não previstas
aquando da sua elaboração;
c) Elaboração de orçamentos rigorosos e prudentes, especialmente ao
nível da receita, visando uma gestão orçamental equilibrada e
sustentável;
d) Acompanhamento e controlo rigorosos da evolução e da assunção de
nova dívida municipal, de modo a conter o seu montante em níveis
adequados ao quadro financeiro da Autarquia;

Principais
recomendações

e) Adoção de medidas que contribuam para o restabelecimento do
equilíbrio financeiro de curto prazo, bem como para um nível de
endividamento sustentável;
f) Revisão da NCI e do PGRCIC com vista, entre outros aspetos, ao
ajustamento à atual estrutura do Município e à inclusão de
procedimentos de controlo a adotar em matéria dos objetivos previstos
para o PAEL e ao cumprimento da LCPA.

3/40

Auditoria ao Município do Barreiro
Controlo do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)

ÍNDICE

1.

INTRODUÇÃO .....................................................................................................................................6

1.1.

FUNDAMENTO....................................................................................................................................6

1.2.

QUESTÕES DE AUDITORIA E ÂMBITO........................................................................................................7

1.3.

METODOLOGIA...................................................................................................................................7

1.4.

CONTRADITÓRIO .................................................................................................................................8

2.

RESULTADOS ......................................................................................................................................8

2.1.

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2013 A 2015 ........................................................................8

2.2.

PROGRAMAS DE CONSOLIDAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO FINANCEIRA ( 2007/2015 ) .......................................11

2.3.

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL ( PAEL ) ...............................................................................12

2.4.

BALANÇOS, ORÇAMENTOS, DÍVIDA E SITUAÇÃO FINANCEIRA ......................................................................25

2.5.

MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E DE ALERTA PRECOCE ............................................................34

2.6.

CONTROLO INTERNO, PROCEDIMENTOS CONTABILÍSTICOS E PGRCIC ...........................................................35

3.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.........................................................................................................36

4.

PROPOSTAS .....................................................................................................................................38

LISTA DE ANEXOS ....................................................................................................................................40

4/40

Auditoria ao Município do Barreiro
Controlo do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Cfr

Confrontar

CP

Curto prazo

DGAL

Direção-Geral das Autarquias Locais

DGTF

Direção-Geral do Tesouro e Finanças

DR

Diário da República

EMLP

Empréstimo de médio e longo prazo

FAM

Fundo de Apoio Municipal

IGF

Inspeção-Geral de Finanças

LCPA

Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

LOPTC

Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas

M€

Milhões de euros

m€

Milhares de euros

MB

Município do Barreiro

MLP

Médio e longo prazos

NCI

Norma de controlo interno

PA

Pagamentos em atraso

PAEL

Programa de Apoio à Economia Local

PAF

Plano de Ajustamento Financeiro

PGRCIC
PMP
POCAL
Pp

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Prazo médio de pagamento
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
Pontos percentuais

PPTH

Programa Pagar a Tempo e Horas

PREDE

Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado

RCM
RFALEI
SIIAL
TC

Resolução do Conselho de Ministros
Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais
Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais
Tribunal de Contas
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Fundamento
Em cumprimento do plano anual de atividades da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), foi realizada a
auditoria ao Município do Barreiro (MB), enquadrada no Projeto “Controlo das obrigações e objetivos
resultantes da adesão ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)” 1, tendo por finalidade a/o:

2

Para além disso, procedeu-se à apreciação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas (PGRCIC), especialmente nas áreas relacionadas com o objeto da presente auditoria.
Face à finalidade da auditoria, foram identificados, como principais fatores de risco, os seguintes:
a) O incumprimento dos objetivos e obrigações a que o Município se vinculou na sequência da
adesão ao PAEL, caso em que poderá ser necessário adotar novos mecanismos de regularização
de dívidas e de alocação de mais recursos suscetíveis de comprometer a solidariedade recíproca
entre os subsetores da AP;
b) Falta de fiabilidade dos documentos de prestação de contas, com efeitos na qualidade do reporte
da informação legalmente prevista e na tomada de decisão;
c) Inadequação das práticas de gestão atendendo ao exigível equilíbrio (orçamental e financeiro) e
sustentabilidade das finanças locais.
Anteriormente, tinha sido realizada uma auditoria enquadrada no Projeto “Controlo do Endividamento
e da Situação Financeira da Administração Local Autárquica“, reportada ao triénio 2009/2011 (Relatório
n.º 2265/2013)3, pelo que se procedeu ao follow-up das recomendações então formuladas, sempre que
associadas a situações verificáveis no âmbito dos objetivos desta ação.
Anexo 1

1

Aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28/09 (posteriormente regulamentado pela Portaria n.º 281-A/2012, de 14/09).

2 Em especial, ao nível do passivo municipal e das restantes grandezas relevantes para os objetivos constantes do PAF do PAEL.
3

Que obteve despacho do Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, de 15/07/2014.
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1.2. Questões de auditoria e âmbito
Considerando a finalidade e os principais fatores de risco identificados, as questões de auditoria são:
Questão 1: O Município cumpriu, em 2015, o conjunto de obrigações e objetivos decorrentes da
adesão ao PAEL?
Questão 2: O Município tem uma situação financeira equilibrada e sustentável?
O âmbito temporal da presente ação abrangeu os anos de 2013 a 2015, sem prejuízo do alargamento a
períodos anteriores ou subsequentes sempre que tal se justificou e o ciclo de realização decorreu entre
maio e julho de 2016.
Esta auditoria incidiu sobre o Município do Barreiro (MB), abrangendo, essencialmente, a Divisão de
Gestão Financeira e Patrimonial.
1.3. Metodologia
O trabalho realizado seguiu a metodologia da IGF, consubstanciada no guião “Controlo do Programa de
Apoio à Economia Local (PAEL)”, com base nos seguintes principais critérios e procedimentos de
auditoria:
a) Revisão dos saldos e registos efetuados nas principais rubricas que compõem a informação

orçamental e financeira, em especial, ao nível do passivo exigível e com relevância para os
restantes objetivos previstos no Plano de Ajustamento Financeiro (PAF)4, para verificar o
cumprimento dos princípios e regras contabilísticos consagrados em termos de finanças e
contabilidade públicas;
b) Controlo do cumprimento das disposições legais e da regularidade financeira, atendendo ao

quadro legal especificamente criado para o PAEL ou com ele relacionado;
c) Comparação dos valores estimados no PAF com os executados, eventualmente corrigidos pela

IGF;
d) Análise de rácios adotados pela IGF com o objetivo de contribuir para a conclusão global sobre o
cumprimento dos objetivos previstos no PAF;
e) Quadro legal vigente em matéria de finanças locais, especialmente no que respeita a regras,
princípios orçamentais e endividamento;
f) Análise da evolução das principais grandezas (de acordo com a sua natureza) relevantes em
matéria de dívida municipal;
g) Análise de rácios e padrões de referência adotados pela IGF com o objetivo de concluir sobre o
equilíbrio e a sustentabilidade orçamental e financeira do Município.
Anexo 2

A profundidade foi a julgada adequada às circunstâncias, consistindo nos seguintes métodos de recolha
de prova:

4

Que acompanhava o pedido de adesão ao PAEL (arts. 5º, n.º 2 e 6º).
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a) Utilização de um questionário concebido pela IGF especificamente para as auditorias sobre esta

temática;
b) Preenchimento de mapas de recolha de informação criados pela IGF para estas auditorias, que

têm subjacentes procedimentos de auditoria de análise, comparação e verificação;
c) Recurso a técnicas de observação, inspeção, análise, comparação, verificação e, em especial, de

confirmação (através da circularização externa e reconciliação de informação, com base em
amostragem não estatística) para aferir da fiabilidade e qualidade das demonstrações financeiras;
d) Adoção de questionários e check-lists, criados pela IGF, que integram testes de conformidade e

procedimentos de observação e indagação, destinados a confirmar a existência do controlo
interno e a sua operacionalidade.
Para além da comparação direta e em termos absolutos, relativamente às grandezas relevantes
(designadamente, receita, despesa, dívida e saldo orçamental), entre os valores reais apurados e os previstos
no PAF, foram realizadas as seguintes análises:
a) Aos valores constantes daquele documento ajustados, sendo caso disso, das divergências ocorridas
entre a previsão, execução e utilização do empréstimo de médio/longo prazo (EMLP) do PAEL e do
impacto da dívida (não prevista no PAF), resultante da participação no Fundo de Apoio Municipal
(FAM);
b)

À evolução ocorrida ao nível da relação, em termos quantitativos, entre as variáveis relevantes
considerando os valores dos PAF, PAF-Ajustado e reais.
Anexo 2

1.4. Contraditório
Nos termos do disposto no art.º 12º (princípio do contraditório) do DL n.º 276/2007, de 31/07, e dos art.s
19º, n.º 2 e 20º do Regulamento do Procedimento de Inspeção da IGF5, foi dado conhecimento formal ao
Senhor Presidente da Câmara Municipal do Barreiro das principais asserções, conclusões e recomendações
constantes deste documento, através do envio, em 15/11/2016, do projeto de relatório.
A análise da resposta recebida, que no essencial não põe em causa as asserções, conclusões e
recomendações que haviam sido explicitadas no projeto de relatório, consta do Anexo 12, encontrando-se a
pronúncia da entidade auditada no Anexo 11.
Não obstante, introduzimos no presente documento, em alguns pontos específicos, os aspetos que
consubstanciam informações ou dados complementares relevantes.

2. RESULTADOS
2.1. Documentos de prestação de contas de 2013 a 2015
2.1.1. Do trabalho realizado6, com o propósito de aferir sobre a qualidade da informação orçamental,
financeira e económica, apresentada e aprovada pelo MB, resultaram as seguintes correções aos
5 Aprovado pelo Despacho n.º 6387/2010, de 05/04,

do Ministro de Estado e das Finanças e publicado no DR, 2ª Série, de 12/04.
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balanços do triénio 2013/2015:
Figura 1 – Síntese das correções efetuadas aos balanços

Fonte: Documentos de prestação de contas do MB e auditoria da IGF
Anexo 3

As correções efetuadas, para mais, no passivo, em 2015, correspondem a dívida relativa à omissão de
documentos identificados no âmbito do procedimento de reconciliação de saldos com entidades
credoras do Município, no valor de 226 m€.
Importa salientar, relativamente a 2014, que o MB não reconheceu contabilisticamente a subscrição das
unidades de participação no FAM, no valor de 1,72 M€7, pelo que, por uma questão de comparabilidade
e consistência, face a outros municípios que o tenham feito nesse ano, procedemos à correspondente
correção8.
Entre 2013 e 2015, o MB efetuou um procedimento contabilístico incorreto, uma vez que relevou um
conjunto de faturas (ou equivalente)9 em subcontas da conta 273 - acréscimos de custos, quando tais
situações deviam estar reconhecidas nas respetivas contas de terceiros (221 ou 261), conforme a figura
a seguir.

6

Que incidiu, em especial, sobre a qualidade da informação financeira, tendo sido reconciliados, relativamente ao final do ano
de 2015:
 No caso da dívida financeira, a Caixa Geral de Depósitos, SA, o Novo Banco, SA, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, o
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional IP e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças.
 Quanto à dívida comercial/administrativa (i.e., em termos dos outros credores – v.g. fornecedores c/c, fornecedores de
imobilizado e outros), nove entidades, cujos créditos totalizavam cerca de 3,7 M€ e representavam 43% da dívida
originariamente de curto prazo refletida na prestação de contas desse ano.
Apenas foi reconciliada a informação financeira do ano de 2015 e, no que respeita a 2013 e 2014, utilizou-se a informação que consta
dos documentos de prestação de contas da Autarquia, corrigida dos efeitos em anos anteriores resultantes do mencionado
procedimento.
7 Correspondendo 246 m€ a dívida de curto prazo e 1,5 M€ a dívida de MLP.
8 De acordo com a nota explicativa de maio de 2015, do Subgrupo de Apoio Técnico à Aplicação do POCAL (SATAPOCAL), que
considerou que tal evento e, consequentemente, o reflexo do correspondente passivo, devia ter sido efetuado pelos Municípios em
2014. Admite-se, no entanto, no mesmo documento, que «Em caso de manifesta impossibilidade de efetuar o reconhecimento
contabilístico no ano 2014, decorrente da conclusão dos procedimentos de encerramento de contas, os municípios deverão
reconhecer o facto no anexo ao Relatório de Gestão, designado para o efeito como “Factos relevantes ocorridos após o Fecho de
Contas”».
9 2013 - Totalidade das despesas a crédito na conta 2739; 2014 – despesas do apuramento SROC; 2015 – despesas do apuramento
SROC (114 448,13€) e despesas de comunicações (455,38€).
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Figura 2 – Faturas de terceiros registadas indevidamente

Fonte: Documentos de prestação de contas do MB e auditoria da IGF

2.1.2. O impacto do conjunto das correções, referidas no ponto anterior, na dívida municipal de
operações orçamentais10 foi o seguinte:
Figura 3 – Impacto das correções ao nível da dívida municipal

Fonte: Documentos de prestação de contas do MB e auditoria da IGF
Anexo 3

No contraditório, o MB informou que os documentos alvo de correção encontram-se, com exceção da
ADSE, já registados e liquidados e que, relativamente aos documentos refletidos na conta 2739, a
situação atualmente apresenta uma evolução positiva, não afetando o passivo municipal. Por outro
lado, o FAM foi registado em 2015, ano do pagamento da 1ª tranche, estando devidamente refletido o
seu valor nas contas do Município.
Anexos 11 e 12

2.1.3. Para além disso, atendendo ao disposto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
(POCAL11), constatámos algumas insuficiências, com repercussões ao nível da qualidade e fiabilidade
da informação orçamental e económico-financeira elaborada pelo MB, em especial, no que respeita à
não utilização das contas relativas a compromissos de exercícios futuros, pelo que não está garantido o
conhecimento do respetivo impacto nos futuros orçamentos municipais, situação que não sofreu
alteração face à anterior auditoria da IGF, embora tenha havido avanços no registo dos compromissos
plurianuais.
Anexos 11 e 12
10

Que, na análise efetuada ao longo deste relatório, corresponde à soma constante dos documentos de prestação de contas
com as correções efetuadas e discriminadas neste ponto.
11 Aprovado pelo Decreto-Lei (DL) n.º 54-A/99, de 22/02, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14/09, DL
n.º 315/2000, de 02/12, DL n.º 84-A/2002, de 05/04 e pelo art.º 104º da Lei n.º 60-A/2005, de 30/12.
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2.2. Programas de consolidação e/ou recuperação financeira (2007/2015)
2.2.1. O MB aderiu, em 2008, ao Programa Pagar a Tempo e Horas (PPTH)12 e, em 2009, ao Programa de
Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE)13, tendo beneficiado do acesso a
financiamento através do recurso a quatro EMLP, com um capital total de 7 952 238 €, conforme o
quadro seguinte:
Figura 4 – Financiamentos no âmbito dos PPTH/PREDE

Fonte: Direção-Geral do Tesouro e Finanças

A Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), relativamente aos anos de 2009/2011, com base nos dados
comunicados à DGAL pela Autarquia, apurou, em resultado da evolução negativa dos PMP naquele período,
um acréscimo global da taxa de juro do capital mutuado com o Estado de 0,8 pp (PPTH) e 0,4 (PREDE), o
que evidencia que o MB não contribuiu para a prossecução dos objetivos específicos dos programas.
Para efeitos de follow-up das recomendações (Relatório n.º 2265/2013) importa, no entanto, destacar que
no triénio 2013/2015:
 O PMP a terceiros e a fornecedores diminuiu, respetivamente, 147 dias e 56 dias, devido em
grande medida à liquidação das dívidas vencidas há mais de 90 dias, ao abrigo do PAEL (cfr. ponto
2.4.4.2.);
 A dívida comercial/administrativa originária de CP diminuiu, no mesmo período, cerca de
2,9 M€, sem contar com o impacto do PAEL (cfr. ponto 2.4.4.1.).
2.2.2. A Autarquia aderiu, em 2012, ao PAEL14 (Programa II), na sequência do qual contratou um EMLP
com um capital de 10,2 M€ para aplicar na redução dos pagamentos em atraso (PA).
2.2.3. Deste modo, o MB utilizou, no âmbito de programas de consolidação e/ou recuperação
12

Promovido pelo Governo com o objetivo de “(…) reduzir significativamente os prazos de pagamento a fornecedores de bens e
serviços praticados por entidades públicas (...)“- cfr. preâmbulo da RCM n.º 34/2008, de 22/02.
13 Promovido com o objetivo de “(…) garantir os pagamentos a credores privados das dívidas vencidas (…)“– cfr. n.º 1 da RCM n.º
191-A/2008, de 27/11.
14 A criação deste programa teve por “(…) objeto a regularização do pagamento de dívidas dos municípios vencidas há mais de
90 dias, registadas na (…) DGAL à data de 31 de março de 2012.” (cfr. n.º 1, art.º 1º da Lei n.º 43/2012, de 28/08).
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financeiras, EMLP nos montantes que se seguem:
Figura 5 – EMLP no âmbito de programas de consolidação e/ou recuperação financeiras

Fonte: Direção-Geral do Tesouro e Finanças

Através destas operações, o MB transformou um elevado montante de dívidas administrativas e/ou
comerciais originariamente de CP em dívida financeira de médio e longo prazo (MLP), diminuindo a
pressão sobre a tesouraria municipal, mas onerou os orçamentos de exercícios futuros, face ao exigível
cumprimento do serviço da dívida dos EMLP.
2.3. Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)
2.3.1. Adesão e financiamento no âmbito do PAEL
A Autarquia aprovou um PAF, em 1 e 03/10/2012, para aplicar na redução dos PA, que foi, posteriormente,
aprovado pelo Governo15. Nesta sequência, foi autorizada a concessão de um EMLP pelo Estado nos
termos seguintes:
Figura 6 – Financiamento no âmbito do PAEL

Fonte: Direção-Geral do Tesouro e Finanças e Direção-Geral das Autarquias Locais

O indicado EMLP, com uma maturidade de 14 anos e sem período de carência, foi visado pelo Tribunal
de Contas (TC), em 22/3/2013, tendo a autarquia arrecadado, através de duas tranches, a totalidade
do financiamento autorizado e visado (10,2 M€).
O Município divulgou, no sítio oficial da internet16, o pedido de adesão ao Programa e o contrato
celebrado com o Estado, de harmonia com o disposto no art.º 13º da Lei n.º 43/2012, de 28/08.
Conforme informação prestada pelo MB, a utilização dos financiamentos recebidos do PAEL no
pagamento de dívidas a terceiros (com base na lista de PA anexa ao contrato de financiamento e
validada pela DGAL), foi a seguinte:

15

Cfr. Despacho n.º 14763-D/2012 do Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa e da Secretária de
Estado do Tesouro, publicado no DR, 2ª Série, n.º 222, de 16/11/2012.
16 Vide http://www.cm-barreiro.pt.
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Figura 7 – Arrecadação e utilização, por ano, do financiamento PAEL

Fonte: Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL), em 19/5/2016 e MB

No final de 2015, o MB tinha utilizado, na liquidação dos PA elegíveis de acordo com o quadro legal, a
totalidade do montante arrecadado do EMLP do PAEL, que foi maioritariamente afeto ao pagamento
de despesas com a aquisição de bens e serviços correntes (46%) e à aquisição de bens e serviços de
capital (36%).
As amortizações e juros do EMLP contraído pelo MB ao abrigo do PAEL (sem período de carência) foram
pagos, até ao primeiro semestre de 2016, de acordo com o previsto no respetivo plano de pagamentos:
Figura 8 – Serviço da dívida do empréstimo PAEL

Fonte: Plano do serviço da dívida facultado pelo MB e ordens de pagamento

Devido à sazonalidade das receitas do Município, existe um diferencial entre a data de recebimento da
receita, nomeadamente do IMI, e o pagamento da amortização e juros do PAEL, pelo que, em maio de
2016, foi solicitado à Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) uma autorização para que a liquidação
de dia 15 desse mês fosse efetuada após o recebimento do IMI, o que veio a ocorrer 3 dias após o prazo
previsto, não tendo ocorrido qualquer penalização por esse atraso.
Importa salientar que a Assembleia Municipal do Barreiro aprovou, em 26/02/2016, de acordo com a
proposta da Câmara Municipal de 03/02/2016, a adjudicação de um EMLP, até ao montante de
8 379 704,66 €, destinado à amortização antecipada do empréstimo contraído no âmbito do PAEL, o
qual, conforme informação transmitida no contraditório, já foi visado pelo Tribunal de Contas.
2.3.2. Ajustamento de alguns objetivos do PAF
Os objetivos constantes do PAF elaborado pelo MB foram afetados (cfr. ponto 1.3.), posteriormente, por
um evento que não lhe é imputável, uma vez que não englobavam a dívida relativa ao FAM, no montante
total de 1,5 M€, que o Município, em 2015, reconheceu contabilisticamente.
Assim, efetuámos (cfr. pontos 2.3.3.2., 2.3.3.4. e 2.3.3.6.), relativamente a 2015, a comparação entre os
valores reais apurados e os constantes do PAF-Ajustado, considerando aquele evento, que têm o impacto,
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para mais, sobre as variáveis, que sintetizamos de seguida:
Figura 9 – Impacto da execução do EMLP do PAEL e da dívida relativa ao FAM

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

2.3.3. Controlo dos objetivos/medidas e outras obrigações do PAF (2015)
2.3.3.1. Otimização da receita
Quanto ao controlo das principais rubricas da receita por valores agregados17, a situação foi a seguinte:
Figura 10 – Controlo do PAF ao nível da receita (valores agregados)

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

Assim, em 2015, verificou-se, em termos globais, a não superação dos valores constantes do PAF para
o montante total da receita municipal a arrecadar, uma vez que foi previsto 40,8 M€ e foi realizado
40 M€.
Por sua vez, uma abordagem semelhante, mas com base nos principais agregados da classificação
económica18, permite chegar a uma asserção idêntica:

17
18

Atendendo à estrutura prevista na Portaria n.º 281-A/2012, de 14/09 (Programa II – Anexo III – Quadro I).
Atendendo à estrutura prevista na Portaria n.º 281-A/2012, de 14/09 (Programa II – Anexo III – Quadro III).
14/40

Auditoria ao Município do Barreiro
Controlo do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)

Figura 11 – Controlo do PAF ao nível da receita (classificação económica)

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

O MB previu e quantificou no PAF19 e 20, quatro medidas específicas de otimização da receita própria,
tendo sido apurado o seguinte:
Figura 12 – Controlo das medidas de otimização da receita

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

Assim, não foram cumpridas, em termos quantitativos, as metas constantes do PAF para a globalidade
das medidas específicas relativas à otimização da receita municipal, uma vez que a diferença total
entre o montante previsto e o arrecadado foi de menos 1,7 M€.
No que respeita às três medidas responsáveis pelo incumprimento, a análise à cobrança das receitas
registadas nas rubricas orçamentais associadas, evidencia a seguinte evolução negativa:

19
20

No anexo III, Quadro II, da Portaria n.º 281-A/2012, de 14/09 (preenchido pelo MB quando da candidatura ao PAEL).
Cfr. art. 7.º, da Portaria n.º 281-A/2012, de 14/9, e als. b) e c), n.º 2, art.º 6º da Lei n.º 43/2012, de 28/08.
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Figura 13 – Evolução das taxas, preços, coimas e rentabilização do património municipal

Fonte: Documentos de prestação de contas do MB

Ainda relativamente à medida de aperfeiçoamento dos processos e do controlo da cobrança de taxas e
preços municipais, da aplicação de coimas e da promoção dos processos de execução fiscal e respetivos
valores cobrados, importa referir que, entre 2012/2015, assistiu-se à diminuição global do número de
processos de contraordenação concluídos, o que evidencia a ocorrência de fragilidades ao nível dos
procedimentos adotados internamente no tratamento destes processos. Os valores cobrados em
matéria de coimas e multas acabam por repercutir a referida diminuição, tendo-se verificado um
decréscimo de 8,7% (4 m€).
Verificou-se, entre 2012/2015, um decréscimo muito acentuado do número de processos de execução
fiscal findos, bem como uma diminuição das receitas municipais desta natureza (- 69 m€), embora
aumentando a sua proporção no total da quantia exequenda, conforme se evidencia:
Figura 14 – Quantia exequenda cobrada

Fonte: Dados facultados pelos serviços da Autarquia

Assim, não ocorreu a melhoria no sentido do aperfeiçoamento dos processos e do controlo dos factos
suscetíveis de gerarem a aplicação de taxas e preços municipais, da aplicação de coimas e da
promoção dos processos de execução fiscal.
Todavia, o MB salienta no seu contraditório que “Em alternativa à liquidação das taxas, têm sido
concretizados alguns investimentos por parte de investidores privados que se traduzem na melhoria no
espaço público e nas acessibilidades, valorizando estes o ativo do Município” e que tem desenvolvido
esforços no sentido de aumentar a arrecadação de receitas decorrentes da cobrança de taxas.
Anexos 11 e 12
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2.3.3.2. Redução e racionalização da despesa
No que respeita ao controlo da evolução das principais rubricas da despesa por valores agregados21, a
situação foi a seguinte:
Figura 15 – Controlo do PAF ao nível da despesa (valores agregados)

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

Verifica-se, assim, que o MB, em 2015, cumpriu o objetivo previsto no PAF para a despesa municipal
pois os valores executados foram inferiores aos previstos (menos 1,1 M€)22.
Numa análise idêntica, mas com base na discriminação das despesas por classificação económica23,
também apurámos um resultado similar, como se evidencia no quadro seguinte:
Figura 16 – Controlo do PAF ao nível da despesa (classificação económica)

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

Nesta perspetiva comprova-se, igualmente, que o objetivo ao nível da despesa foi cumprido em termos
globais (menos 3%), bem como relativamente à despesa de capital (menos 2 M€ e 20%), o que já não
ocorreu ao nível da despesa corrente, que apresentou um excesso, face ao previsto, de 939 m€.
O desvio apurado na despesa corrente resultou, sobretudo, das despesas com pessoal, aquisições de
bens e serviços e outras despesas correntes, com valores executados para mais, face à estimativa das
despesas desta natureza do PAF de, respetivamente, cerca de 257 m€, 533 m€ e 658 m€.
De acordo com os serviços municipais, as diferenças resultaram, ao nível das despesas com o pessoal,
não obstante a redução de trabalhadores, do aumento da massa salarial explicada pelos aumentos das
contribuições para a Caixa Geral de Aposentações, segurança social e sistema nacional de saúde.

21

Atendendo à estrutura prevista na Portaria n.º 281-A/2012, de 14/09 (Programa II – Anexo III – Quadro I).
Lembramos, no entanto, que, como já referimos, o objetivo de arrecadação da receita não foi superado.
23 Atendendo à estrutura prevista na Portaria n.º 281-A/2012, de 14/09 (Programa II – Anexo III – Quadro III).
22
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No que respeita às aquisições de bens e serviços, o aumento verificado deveu-se à necessidade de
novos contratos para fazer face ao desenvolvimento das competências municipais.
O crescimento das outras despesas correntes está relacionado, essencialmente, com os custos da
iluminação pública que, não obstante as medidas de poupança adotadas, aumentaram face ao previsto
em consequência dos novos tarifários.
Considerando, quanto à despesa, os valores do PAF-Ajustado, o comportamento do MB foi o seguinte:
Figura 17 – Controlo do PAF ao nível da despesa – PAF-Ajustado

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

Assim, a Autarquia, ao nível da despesa municipal, considerando o PAF-Ajustado, cumpriu os objetivos
globais a que se vinculou.
Importa, no entanto, referir que a receita municipal não ultrapassou, em 2015, os valores constantes do
PAF, pelo que se justifica, em nosso entender, que o controlo e uma conclusão definitiva sobre o
(in)cumprimento do objetivo relacionado com a despesa assente numa análise complementar que relacione
a evolução da relação destas duas grandezas em termos previstos/estimados e reais (cfr. infra ponto
2.3.3.3.).
Para além do referido anteriormente, o MB, atendendo a que se encontrava numa situação de
desequilíbrio conjuntural em 31/12/2011, devia prever no PAF24, “(…) medidas adicionais de redução e
contenção de despesa (…)”25.
Neste âmbito, o MB quantificou seis objetivos específicos:
Figura 18 – Controlo das medidas de redução da despesa

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

24
25

De acordo com o art.º 7º, n.º 2, da Portaria n.º 281-A/2012, de 14/09.
Anexo III, Quadro II, da Portaria n.º 281-A/2012, de 14/09 (preenchido pelo MB quando da candidatura ao PAEL).
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Deste modo, em 2015, não foram atingidos, em termos globais, os objetivos constantes do PAF
relativamente às medidas de diminuição das despesas, uma vez que o montante realizado foi superior
ao previsto, em cerca de 4,1 M€.
De acordo com os serviços municipais, os desvios negativos apurados estão, genericamente, associados
às imposições legais que condicionam a atividade do Município, designadamente, ao nível das
contribuições sociais e do desenvolvimento das competências municipais (por exemplo, contratos que
não estavam previstos, de valor considerável, como o fornecimento de refeições escolares).
O MB destaca, igualmente, em sede de contraditório, no que respeita à racionalização das atividades
com impacto direto nos custos de funcionamento do Município, que em sede de PAF foram
considerados os valores de alguns contratos pelo seu montante global, e não apenas os
correspondentes ao ano económico em análise.
Ao nível da racionalização dos recursos humanos, a poupança com horas extraordinárias e ajudas de
custo não ocorreu porque, “(…) por via das imposições em sede de orçamento de estado, o Município do
Barreiro, tem vindo a perder um número significativo de trabalhadores com fortes impactos ao nível do
desenvolvimento das suas competências e na capacidade de resposta às múltiplas solicitações”.
Anexos 11 e 12

2.3.3.3. Relação entre receita e despesa municipais no PAEL e na execução orçamental
Para além da análise, em termos autónomos, da evolução da execução da receita e despesa orçamentais
face às correspondentes estimativas do PAF, também efetuámos uma abordagem articulada da
evolução da relação entre essas duas grandezas em termos estimados e reais, de que resulta o
seguinte:
Figura 19 – Relação entre a receita e despesa

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

A relação entre a receita total disponível (incluindo o saldo de gerência) e a despesa total prevista no
PAF melhorou em termos da execução orçamental (mais 596 m€).
Deste modo, o MB cumpriu, em termos substanciais, o objetivo estimado no PAF na evolução destas
duas grandezas, sendo de assinalar que a diminuição da despesa paga, para além de superar o
correspondente objetivo fixado, foi suficiente para cobrir o decréscimo verificado nas receitas
cobradas (cfr. pontos 2.3.3.1. e 2.3.3.2.).
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2.3.3.4. Evolução da dívida e sua relação com outras variáveis
Da comparação entre os valores da dívida municipal previstos no PAF e os reais, resulta o seguinte:
Figura 20 – Controlo do PAF ao nível da dívida (valores agregados)

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

Em 2015, o objetivo previsto no PAF, ao nível da evolução da dívida municipal, foi cumprido em termos
globais pois, no final do ano, o respetivo stock foi inferior ao previsto, em 2,1 M€ (menos 4,8%).
O desvio verificado na componente de CP encontra-se justificado pela consideração da dívida ao
FAM26 (246 m€), que não estava prevista no PAF, pelas correções efetuadas no âmbito do procedimento
de reconciliação de saldos (cfr. ponto 2.1.1.), bem como pela transferência para dívida financeira de CP,
de montantes originariamente de MLP27.
Considerando os valores do PAF - Ajustado constatou-se o seguinte:
Figura 21 – Controlo do PAF ao nível da dívida – PAF - Ajustado

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

Deste modo, o MB, considerando o PAF - Ajustado, continuou a cumprir, ainda de forma mais
expressiva, o objetivo estimado ao nível da evolução da dívida em termos globais.
Acresce que a variação, em 2015, da relação entre o stock da dívida e o saldo de operações
orçamentais, em termos estimados no PAF e de acordo com os documentos de prestação de contas
26

Cujo regime está consagrado na Lei n.º 53/2014, de 25/08, em especial, no que respeita à contribuição dos Municípios para o
capital social do FAM (através da aquisição de unidades de participação), nos arts. 17º a 19º.
27 Procedimento que passou a ser efetuado a partir de 2014.
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(corrigidos pela IGF), foi a seguinte:
Figura 22 – Relação entre stock da dívida e saldo orçamental

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

Constata-se que, no final de 2015, a relação dos valores constantes dos documentos de prestação de
contas, entre o saldo e a dívida total orçamentais, face aos previstos no PAF, melhorou, de forma
significativa, tendo diminuído, em 4,2 M€, a correspondente margem de cobertura negativa.
Deste modo, no MB, a articulação, em termos substanciais, entre o saldo orçamental e a dívida total
também evidencia um comportamento positivo, o que confirma a apreciação efetuada em termos
autónomos, ou seja, o cumprimento do objetivo previsto para o stock da dívida total de operações
orçamentais no final de 2015.
A variação, em 2015, da relação entre a receita total e o stock da dívida municipal em termos estimados no
PAF e atendendo aos documentos de prestação de contas (corrigidos pela IGF), foi a seguinte:
Figura 23 – Relação entre a receita e o stock da dívida

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

Caso se considerem as variáveis do PAF, pode observar-se uma variação significativa, para mais, na relação
entre a receita total disponível e o stock da dívida face aos correspondentes valores reais (2,8 M€), o que
revela uma evolução positiva da situação, espelhando os resultados dos indicadores um aumento da
capacidade financeira do MB para fazer face ao pagamento atempado da dívida.
No que se refere ao serviço da dívida municipal, a situação foi a seguinte:
Figura 24 – Controlo do PAF ao nível do serviço da dívida

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB
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O MB, em 2015, efetuou o pagamento de um montante de dívida financeira superior ao que tinha
estimado no PAF (taxa de execução de 112%), e cumpriu, atempadamente, o pagamento do serviço da
dívida de todos os EMLP que se encontravam em vigor naquele ano.
2.3.3.5. Impacto do PAEL na evolução das “outras dívidas a terceiros” e dos PA
A arrecadação, após 201228, das receitas provenientes do capital do EMLP celebrado ao abrigo do PAEL
teve o seguinte impacto na evolução das “outras dívidas a terceiros“29 do MB:
Figura 25 – Impacto do financiamento sobre as “outras dívidas a terceiros“

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB
Anexos 4 a 6 - para a linha A da figura

Tendo como base o final de 2012, as “outras dívidas a terceiros” diminuíram, até 2015, cerca de
15 M€ quando, através do empréstimo do PAEL, o MB transformou 10,2 M€ de dívida comercial e/ou
administrativa em dívida financeira de MLP, sem o qual a componente de outras dívidas a terceiros
teria, ainda assim, diminuído, naquele período, cerca de 4,6 M€.
Com efeito, do recurso ao PAEL resultou uma redução duradoura do nível das “outras dívidas a
terceiros“, superior ao capital do respetivo empréstimo.
A adesão ao PAEL teve, igualmente, o seguinte impacto em sede de evolução dos PA:
Figura 26 – Impacto do financiamento sobre os pagamentos em atraso

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

Verificou-se uma redução muito significativa dos PA (11,8 M€), superior ao financiamento recebido e
28
29

Ano anterior à utilização do EMLP do PAEL.
Esta variável não inclui a dívida relativa à participação no FAM e os montantes de operações de tesouraria.
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utilizado (10,2 M€), pelo que se constata uma diminuição de 1,6 M€.
2.3.3.6. Saldo orçamental e PMP
Relativamente ao saldo orçamental e ao PMP, a situação em 2015 é a seguinte:
Figura 27 – Controlo do PAF ao nível do saldo orçamental e do PMP

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB

Assim, no que respeita ao saldo orçamental da gerência e ao PMP30, o MB mostrou comportamentos
distintos face aos objetivos previstos no PAF (com desvios, respetivamente, para mais, de 596 m€ e,
para menos, de 16 dias).
No que concerne ao saldo orçamental, é de salientar que melhorou a relação entre o saldo e a dívida (cfr.
ponto 2.3.3.4.), situação que é ainda mais favorável (o desvio positivo passa de 2,5 M€ para 4,2 M€)
considerando o PAF-Ajustado, ou seja, corrigindo aquela variável do montante do FAM não previsto
(1,5 M€).
2.3.3.7. Reporte de informação e obrigação de divulgação
O MB tem cumprido a obrigação de prestação periódica de informação à DGAL para efeitos de
controlo e acompanhamento do PAEL e os dados reportados refletiam, com fiabilidade, a sua situação
nesta matéria, pois apurámos apenas uma diferença quanto à dívida total de natureza orçamental,
conforme evidenciado na figura seguinte, em resultado das correções efetuadas (cfr. ponto 2.1.1.).
Figura 28 – Diferenças apuradas pela IGF no reporte de informação

Fonte: Reporte de informação à DGAL e documentos de prestação de contas do MB
Anexos 11 e 12

30 De

acordo com a fórmula adotada na RCM n.º 34/2008, de 14/02, publicada no DR, I Série, de 22/2, após a alteração
introduzida pelo Despacho n.º 9870/2009, de 6/04 do Ministro de Estado e das Finanças, publicado no DR, II Série, de 13/04.
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2.3.3.8. Apreciação global final
A análise efetuada pela IGF permite afirmar que, em 2015, o MB:
a) Não superou, ao nível da receita, os objetivos quantitativos globais a que se vinculou no PAF
(menos 768 m€ e 2%), mas cumpriu os relativos à evolução da despesa (menos 1 M€ e 2,8%);
b) Não atingiu, de forma autónoma, três das quatro metas referentes a medidas específicas
adicionais de otimização da receita (menos 1,6 M€, 77 m€ e 181 m€), e em termos globais não
alcançou a meta prevista (menos 1,7 M€ e 9,6%);
c) Não atingiu três das seis metas referentes a medidas específicas adicionais propostas para a
redução e contenção da despesa (mais 3,5 m€, 257 m€ e 691 m€), e no seu conjunto não
superou o objetivo (mais 4,1 M€ e 22,1%);
d) Cumpriu a meta prevista ao nível da evolução da dívida municipal, tendo-se verificado uma
redução de 2,1 M€ e 7,8%, relativamente aos valores do PAF;
e) Superou o valor limite estimado para o saldo orçamental de gerência de 2015 (mais 596 m€),
mas o desvio do serviço da dívida foi de mais 357 m€ e do PMP, de mais 16 dias;
f)

Apresentou, na relação entre um conjunto de variáveis (receita, despesa, stock da dívida e
saldo orçamental) constantes do PAF, resultados reais mais favoráveis do que os que decorrem
dos correspondentes valores previstos, sendo de salientar que o incumprimento do objetivo
global da receita (-767 856 €) está compensado pela diminuição da despesa paga face ao
estimado (1 117 830 €);

g) Utilizou o EMLP do PAEL para diminuir, de forma duradoura, a dívida de CP e as “outras dívidas
a terceiros“ em níveis superiores ao que seria exigível face ao financiamento obtido através do
recurso ao PAEL.
Acresce que a Autarquia, no que respeita aos deveres legais de prestação e de divulgação de
informação, efetuou o reporte à DGAL para efeitos de controlo e acompanhamento do PAEL e os dados
reportados refletiam, com fiabilidade, a sua situação nesta matéria, ainda que, no stock da dívida total
orçamental se tenham apurado diferenças que resultaram, exclusivamente, das correções efetuadas
pela IGF.
Assim, a Autarquia cumpriu, em 2015, a generalidade dos objetivos e metas, designadamente de cariz
quantitativo, a que se vinculou com a adesão ao PAEL, o mesmo acontecendo numa perspetiva substancial,
ou seja, efetuando uma análise com base na evolução da relação entre as diversas grandezas relevantes no
PAF e os valores reais.
Pode afirmar-se, que foi cumprido, em termos substanciais e segundo uma perspetiva integrada, o
objetivo global a que o MB se vinculou com a adesão ao PAEL, não obstante a persistência de resultados
negativos em algumas medidas.
Anexo 7
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2.4. Balanços, orçamentos, dívida e situação financeira
2.4.1. Evolução dos balanços
No triénio 2013/2015, as componentes dos balanços, após as correções efetuadas pela IGF (cfr. ponto
2.1.1.), apresentaram a seguinte evolução:
Figura 29 – Evolução das componentes dos balanços (2013/2015)

Fonte: Balanços do triénio 2013/2015 (corrigidos pela IGF)
Anexo 6

Assim, de harmonia com os balanços do Município ajustados pela IGF, constatou-se que o(s):
 Ativo evoluiu de modo positivo, pois a redução verificada nas dívidas de terceiros – CP (-18%) e
nos títulos negociáveis (-96%), foi neutralizada, sobretudo, pelo aumento nos bens de domínio
público (52%) e imobilizações corpóreas (46%);
 Passivo apresentou uma evolução positiva, pois diminuiu 12%, que decorreu, em especial, das
dívidas a terceiros de CP (-42%), com um peso na variação total de -210%;
 Fundos próprios aumentaram 98%, para o que contribuiu, fundamentalmente, o aumento
verificado no património (225%) que representou 117% da variação total.
Deste modo, diminuiu o grau de dependência do passivo exigível31 para financiamento do ativo (de
38% para 21%) e aumentou o correspondente peso dos fundos próprios (de 48% para 68%).
2.4.2. Previsão e execução orçamental
2.4.2.1. No triénio de 2013/2015, as receitas previstas/cobradas e as despesas previstas/pagas
tiveram a evolução expressa na figura seguinte:

31

Passivo total menos acréscimos e diferimentos.
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Figura 30 – Evolução e taxas de execução da receita e despesa municipal

Fonte: Documentos de prestação de contas do MB

A receita total disponível (incluindo o saldo orçamental transitado da gerência anterior) importou, no
triénio 2013/2015, nos montantes de, respetivamente, 51,9 M€, 42,9 M€ e 40 M€, o que espelha um
decréscimo de 23% (12 M€) motivado, no essencial, pela diminuição das transferências de participação
comunitária em projetos cofinanciados e de passivos financeiros.
No mesmo sentido evoluiu a despesa total paga (menos 25%), que passou de 50,8 M€ para 38 M€, em
resultado, sobretudo, da evolução ocorrida nas rubricas de aquisição de bens e serviços correntes
(menos 4 M€ e 26 %) e de capital (menos 6,7 M€ e 62 %).
Ainda no mesmo período, o grau de execução orçamental da receita total disponível aumentou de 84%
para 87%, o que, atentas as asserções constantes do Relatório n.º 2265/2013 da IGF, representa, face a
2012 (taxa de execução de 62%), uma melhoria significativa.
2.4.2.2. Face aos valores previstos, não foram arrecadadas, nos exercícios de 2013/2015, receitas
totais, respetivamente, de 9,8 M€, 3,7 M€ e 6,2 M€, o que decorre da execução das seguintes rubricas:
Figura 31 – Empolamento da receita orçamental

Fonte: Documentos de prestação de contas do MB

Persistiu ainda, no período analisado, um empolamento na previsão das receitas orçamentais em
termos globais e, em especial, nas receitas de capital, o que contraria o objetivo visado pelas regras
previsionais consagradas no POCAL e, seguramente, pelo PAF em vigor.
2.4.2.3. Os desvios registados, no triénio 2013/2015, na execução da receita orçamental prevista
permitiam, em sede de realização das despesas, a seguinte situação:
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Figura 32 – Despesa orçamental prevista sem efetiva cobertura pela receita disponível

Fonte: Documentos previsionais e de prestação de contas do MB

Deste modo, através do referido empolamento na previsão das receitas orçamentais, o MB criou a
possibilidade de realização e/ou existência de despesas de valor considerável para o pagamento das
quais não existiam, de facto, disponibilidades financeiras, potenciando, assim, uma gestão orçamental
desequilibrada, mantendo-se o risco que decorria da prática descrita, em 2015, que correspondia a
cerca de 15,5% (6,2 M€) da receita efetivamente disponível.
2.4.2.4. Nos anos de 2014 e 2015, o comportamento do MB em termos da regra do equilíbrio
orçamental prevista no art.º 40º da Lei n.º 73/2013, de 3/09 (RFALEI)32 foi o seguinte:
Figura 33 – Equilíbrio orçamental

Fonte: Documentos previsionais e de prestação de contas do MB

De facto, nos exercícios mencionados, quer em termos previsionais33, quer ao nível da respetiva
prestação de contas, a receita corrente bruta cobrada foi superior à despesa paga da mesma natureza
acrescida das amortizações médias dos EMLP, o que evidencia o cumprimento da regra do equilíbrio
orçamental prevista no RFALEI.
2.4.2.5. No que respeita à verificação do cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental numa
perspetiva substancial34, os resultados foram os seguintes:

32

Lei que aprovou o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.
Primeiro momento em que, atendendo à data de entrada em vigor da referida Lei (01/01/2014), o Município estava obrigado
a cumprir, ainda que em termos previsionais, a referida regra de equilíbrio orçamental.
34 Isto é, entrando também em consideração, entre outros aspetos, com a receita disponível e a despesa realizada e faturada,
mas ainda não paga, bem como com os direitos refletidos contabilisticamente e ainda não arrecadados no final do exercício,
mas com reduzido ou sem risco de cobrança.
33
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Figura 34 – Equilíbrio orçamental em sentido substancial

Fonte: Documentos previsionais e de prestação de contas do MB
Anexos 2 e 4

Constata-se, assim, que o MB respeitou o princípio do equilíbrio orçamental em sentido substancial
atendendo à execução autónoma do ano, no triénio 2013/2015, tendo violado o princípio por uma
margem mínima, no que respeita à execução global.
Deste modo, em 2013/2015 a globalidade da receita municipal foi quase suficiente para cobrir
integralmente o montante das despesas faturadas ou equivalentes (pagas e não pagas).
A situação descrita revela uma evolução positiva face ao referido no nosso Relatório n.º 2265/2013,
uma vez que, em 2012, o MB desenvolvia uma gestão financeira materializada na realização e/ou
existência de despesas acima da sua efetiva capacidade financeira para fazer face, atempadamente,
aos compromissos assumidos.
2.4.2.6. No triénio 2013/2015, a relação entre as disponibilidades orçamentais e as despesas
obrigatórias e de compromissos já assumidos, foi a seguinte:
Figura 35 - Vinculação orçamental 35

Fonte: Documentos contabilísticos e de prestação de contas do MB
Anexos 4 a 6 - para a linha 2 da figura

Assim, no início de qualquer dos exercícios, uma parte substancial do valor global das receitas

35

Cfr. Anexo 2 (objetivos e metodologia).
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orçamentais encontrava-se já comprometida face apenas a um conjunto de despesas certas36, que se
repetem em todos os exercícios e que apresentam um elevado grau de inflexibilidade.
No âmbito do follow-up às recomendações da anterior auditoria, importa registar a evolução favorável
face a 2012 (percentagem da receita não vinculada de -5,1), apesar de os resultados do triénio
2013/2015 estarem influenciados pela utilização do empréstimo contraído ao abrigo do PAEL.
2.4.3. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (perspetiva global)
De acordo com o reporte do SIIAL, em 2014 e 2015, o MB cumpriu a obrigação de prestação periódica
de informação prevista na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA)37 à DGAL, ainda que
em alguns meses38 já depois do prazo legalmente definido39, o que se deveu, de acordo com o
transmitido pelo MB, ao reduzido número de recursos humanos qualificados afetos à área financeira,
tendo comunicado os fundos disponíveis (FD) seguintes:
Figura 36 - Fundos disponíveis reportados no SIIAL

Fonte: SIIAL, em 27/6/2016

Assim, entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015, os FD tiveram um comportamento irregular mas
apresentaram sempre valores positivos, não sendo assumidos compromissos sem que existissem FD.
Anexo 8

Refira-se, ainda, que a análise efetuada, numa perspetiva anual, relativamente a 2014 e 2015
(atendendo ao reporte de dezembro daqueles anos)40, sobre a razoabilidade do valor total das receitas
relevantes para o apuramento dos FD, permitiu constatar o seguinte:

36

Saliente-se que não entramos em consideração para esta análise com todo o tipo de despesa municipal com as
características descritas, com as quais a situação seria mais negativa nesta perspetiva, pelo que os resultados apresentados não
espelham totalmente a real situação do Município nesta matéria.
37 Lei n.º 8/2012, de 21/2, tendo sido estabelecidos no DL n.º 127/2012, de 21/06, os procedimentos necessários à sua
aplicação e à operacionalização da prestação de informação.
38 Designadamente, nos meses de janeiro de 2014 e 2015 e junho de 2015.
39 Até ao 10º dia útil, de acordo com o disposto nos DL de execução orçamental de 2014 e 2015 (respetivamente, al. a), n.º 1,
art.º 60º do DL n.º 52/2014, de 7/4 e al. c), n.º 1, art.º 60.º do DL n.º 36/2015, de 09/03).
40 Trata-se do reporte respeitante ao derradeiro mês do último ano findo, único em que o valor previsional considerado (ainda
que apenas quanto a esse mês) nunca chega a ser objeto de correção, para efeitos de apuramento de FD, face à execução
efetiva das receitas. Não englobamos, nesta análise, as receitas previsionais que constam do reporte daquele mês relativas a
janeiro e fevereiro seguintes.
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Figura 37 - Receitas relevantes para os fundos disponíveis

Fonte: Sistema de informação contabilística do MB e SIIAL, em 27/06/2016

Podemos, assim, afirmar que os valores globais das receitas considerados no reporte de dezembro de
2014 e 201541 eram consistentes (neste caso, menores) com os valores finais resultantes, em especial,
da respetiva execução orçamental.
Por fim, da comparação, relativamente aos anos de 2014 e 2015, entre o montante total dos
compromissos assumidos ao nível dos FD e da execução orçamental da despesa resultou o seguinte:
Figura 38 - Comparação dos compromissos no final de 2014 e 2015

Fonte: Sistema de informação contabilística do MB e SIIAL, em 27/06/2016

Assim, no final do exercício, o valor total dos compromissos assumidos na perspetiva orçamental é igual
ou inferior ao considerado ao nível dos FD, mostrando-se, por isso, consistentes, pelo menos em termos
globais, as regras adotadas para a assunção de compromissos naquelas duas bases42.
2.4.4. Dívida municipal e apreciação da situação financeira
2.4.4.1. A dívida global de operações orçamentais do MB, incluindo as correções efetuadas pela IGF
(cfr. ponto 2.1.1.), importava, nos anos de 2013/2015, nos seguintes montantes:

41

Ainda que previsionais quanto a esse mês e excluindo, de modo a tornar consistentes os valores comparados, as receitas
consideradas pela Autarquia de janeiro e fevereiro de 2015 e 2016 (n.º 1, art.º 5º do DL n.º 127/2012, de 21/06).
42 Cfr. Manual de Procedimentos – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (elaborado pela DGO) e Manual de
Apoio à Aplicação da LCPA no Subsetor da Administração Local da DGAL, respetivamente, a páginas 23 e 26, segundo os quais
as regras a adotar ao nível da assunção de compromissos, em termos de data e montante, devem ser idênticas ao nível dos FD
e das dotações orçamentais de despesa (prevalecendo as consagradas na LCPA - cfr. o respetivo art.º 13º).
30/40

Auditoria ao Município do Barreiro
Controlo do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)

Figura 39 – Composição e evolução da dívida corrigida pela IGF

Fonte: Documentos de prestação de contas do MB
Anexos 5 e 6

A dívida global de operações orçamentais sofreu uma evolução positiva, pois diminuiu cerca de
8 M€ (- 24%), tendo passado para 25 M€ em resultado, em especial, do decréscimo de 6,4 M€ da dívida
financeira (EMLP e Locação financeira), da redução de 2,9 M€ das “outras dívidas a terceiros”43 e do
reconhecimento, em 2014 e 2015, da dívida relativa ao FAM (1,7 M€ e 1,5 M€).
Face a 2012 (Relatório n.º 2265/2013), a dívida municipal diminuiu cerca de 12,7 M€ (excluindo a
participação no FAM).
Por sua vez, a taxa de cobertura da dívida municipal pela receita total disponível foi, em 2015, de
169,5% (que, no entanto, reduz para 159,5% caso se considere a dívida referente ao FAM), o que
evidencia que bastaria a totalidade da receita disponível para solver toda a dívida municipal (o que
não acontecia em 2012), sendo de salientar, ainda, que:
 A dívida municipal per capita mantém-se em valores materialmente relevantes (304 € ou, caso
se considere a dívida ao FAM, 323 €);
 O período de recuperação da dívida municipal44, tendo em conta as receitas próprias regulares,
era de 7,7 meses, resultado que se agrava para 13,7 meses caso se expurgue ao valor dessas
receitas o das despesas rígidas e vinculadas (8,2 ou 14,5 meses, considerando a dívida ao FAM).
Anexo 9 “informação orçamental”, indicadores 5, 7, 8 e 11

Em sede de follow-up, importa destacar que o período de recuperação da dívida total diminuiu (2011:
16 meses), bem como a dívida municipal per capita (2011: 546 €).
Refira-se que o peso da dívida de MLP na dívida total evidenciou um crescimento de 4,7 pp, passando

43

A variação destas componentes da dívida resultou, em parte, da utilização do capital do EMLP/PAEL, com a consequente
transformação, em 2013, de 10,2 M€ de “outras dívidas a terceiros“ de CP em dívida financeira de MLP.
44 Resulta da estimativa do número de anos em que a Autarquia é capaz de pagar as suas dívidas com base num conjunto de
receitas próprias regulares, abatidas ou não de algumas despesas rígidas e vinculadas (pessoal, juros de EMLP e locação
financeira), admitindo alguma estabilidade nas grandezas consideradas.
31/40

Auditoria ao Município do Barreiro
Controlo do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)

para 75% em resultado, maioritariamente, da utilização dos EMLP do PAEL, bem como do
reconhecimento da dívida relativa à subscrição do FAM, situação que se repercute e é suscetível de
condicionar de forma relevante a gestão orçamental dos exercícios futuros.
Anexo 5

2.4.4.2. Não obstante a adesão ao PAEL e a evolução positiva verificada, o MB apresentava, em 2015,
uma situação financeira de CP negativa e desequilibrada, persistindo falta de capacidade para fazer
face, atempadamente, ao pagamento das dívidas perante terceiros, como se evidencia a seguir.
A evolução, entre 2013/2015, da relação entre o saldo final de operações orçamentais e as outras
dívidas a terceiros (originariamente de CP) foi a constante na figura seguinte:
Figura 40 – Saldos reais de operações orçamentais

Fonte: Documentos de prestação de contas do MB
Anexos 5 e 6

Manteve-se a situação já descrita no relatório anterior da IGF, pois o MB apresentou, no período em
análise, sistemáticos e relevantes saldos reais negativos de operações orçamentais, o que evidencia e
confirma, não obstante a evolução positiva ocorrida no triénio (em parte, em resultado da adesão ao
PAEL), a falta de capacidade para efetuar tempestivamente o pagamento das “outras dívidas a
terceiros“, com a transferência de dívida assumida que devia ser paga por um dado orçamento anual
para os subsequentes.
Os PMP a terceiros (IGF)45 e a fornecedores (DGAL)46 evoluíram, no triénio, da seguinte forma:
Figura 41 – Prazos médios de pagamento

Fonte: SIIAL e documentos contabilísticos e de prestação de contas do MB
Anexo 9 “informação patrimonial”, indicadores 4 a 6

Os PMP a terceiros e a fornecedores diminuíram (respetivamente, em 56 e 147 dias), situando-se em

45

A IGF efetua o apuramento do PMP a terceiros (e não apenas a fornecedores/empreiteiros) com base numa metodologia
distinta da que decorre da RCM n.º 34/2008, publicada no DR, I Série, de 22/02.
46 Calculado com base na RCM a que aludimos na nota anterior, após a alteração introduzida pelo Despacho n.º 9870/2009, de
6/4 do Ministro de Estado e das Finanças, publicado no DR, II Série, de 13/04.
32/40

Auditoria ao Município do Barreiro
Controlo do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)

162 e 61 dias47, pelo que, não obstante a evolução positiva (que decorreu também da utilização do
EMLP do PAEL), o PMP a terceiros continuava a ultrapassar, no final de 2015, os parâmetros
legalmente previstos48, evidenciando no entanto, um resultado próximo dos critérios de “boa gestão”
financeira.
Verificou-se, deste modo, para efeitos de follow-up, também uma assinalável diminuição do PMP a
terceiros e fornecedores, face a 2011 (que eram, respetivamente, de 324 e 302 dias).
Da análise à situação financeira de CP da Autarquia com base na informação patrimonial resulta,
quanto aos indicadores de liquidez49, o seguinte:
Figura 42 – Indicadores de liquidez

Fonte: Documentos contabilísticos e de prestação de contas do MB
Anexo 9 ”informação patrimonial”, indicadores 1 a 3
50

Os indicadores de liquidez apresentam, ao nível dos parâmetros de referência para uma situação de
equilíbrio financeiro de CP, um comportamento negativo, não se mostrando respeitada a regra do
equilíbrio financeiro mínimo51, a que acresce a já referida dificuldade do MB para solver os seus
compromissos de forma imediata.
De facto, não existe, em qualquer dos exercícios, ajustamento entre as dívidas de CP e as
correspondentes disponibilidades do ativo, situação que se repercute negativamente sobre a
(in)capacidade da Autarquia para cumprir atempadamente os compromissos dessa natureza.
O MB realça, em contraditório, que “(…) tem vindo a melhorar a sua capacidade de fazer face aos seus
compromissos de curto prazo, melhorando de 2013 para 2015 (…)“.
Anexos 11 e 12

Importa, por fim, salientar que o desequilíbrio financeiro de CP levou a que os credores da Autarquia
47

De acordo com os dados do SIIAL (Portal Autárquico) em 16/06/2016.
No Código dos Contratos Públicos (aprovado pelo DL n.º 18/2008, de 29/01, e alterado, designadamente, pela Lei n.º 3/2010,
de 27/04) prevê-se, nos seus art.s 299º e 299º-A, um prazo geral de pagamento de 30 dias, que pode ser dilatado para 60 dias
por acordo entre as partes, com base em motivos atendíveis e justificados face às circunstâncias concretas (cfr., também, sobre
esta matéria o disposto no DL n.º 62/2013, de 10/05).
49 Que se destinam a medir a capacidade da entidade para solver atempadamente os seus compromissos de CP.
50 O cálculo dos indicadores está influenciado pela alteração da contabilização das outras dívidas a terceiros, que ocorreu em
2014, cfr. já mencionado no ponto 2.3.3.4.
51 Segundo a qual o ativo circulante de CP deverá ser - pelo menos - de montante idêntico ao das dívidas de CP e que se
justifica, de um modo especial, no que respeita às autarquias locais, atendendo ao princípio do equilíbrio orçamental que se
encontra legalmente consagrado.
48
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tenham liquidado juros de mora, conforme a figura seguinte:
Figura 43 – Juros de mora pagos e em dívida

Fonte: Dados facultados pelos serviços da Autarquia

Com efeito, no período de 2013/2015, o MB pagou 296 m€ de juros de mora, existindo, no final de
2015, um valor em dívida materialmente irrelevante (3 m€).
De acordo com a informação transmitida no contraditório, “(…) os juros de mora liquidados em 2015,
devem-se, em grande parte, a valores imputados pelas Águas de Lisboa e Vale do Tejo pelo atraso na
liquidação das suas faturas e pelos juros do acordo de liquidação celebrado com a Simarsul.
Para diminuir este montante, em outubro de 2016, o Município do Barreiro, liquidou toda a dívida com
as Águas de Lisboa e Vale do Tejo, ficando apenas por liquidar as prestações em falta referentes ao
acordo com a Simarsul.
Com esta liquidação, haverá, uma diminuição considerável do montante imputado de juros de mora,
permitindo uma maior libertação de verbas para liquidação de dívida normal a fornecedores.
Também o fim do acordo com a Amarsul no final de 2016 permitirá uma libertação de verbas que será
canalizada para pagamento da restante dívida de curto prazo.”
Anexos 11 e 12

2.5.

Mecanismos de recuperação financeira e de alerta precoce

No final de 2015, face aos parâmetros estabelecidos no RFALEI, a situação do MB, em termos de alerta
precoce52, era a seguinte:
Figura 44 – Mecanismos de alerta precoce

Fonte: Documentos de prestação de contas do MB e SIIAL, em 27/06/2016

52

Cfr. art.º 56.º do RFALEI.
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Deste modo, de acordo com as condições legalmente previstas, a situação financeira do MB não
justificava a emissão de qualquer alerta por parte da DGAL, conforme decorria, igualmente, da
informação disponível para os municípios no SIIAL, designadamente no output “Ficha do Município”53.
Por sua vez, ao nível dos mecanismos de recuperação financeira previstos no RFALEI54, atendendo aos
parâmetros legalmente estabelecidos, a situação do MB no final de 2015 era a seguinte:
Figura 45 – Saneamento e recuperação financeira

Fonte: Documentos de prestação de contas do MB e SIIAL, em 27/06/2016

Assim, o MB não necessitava de contrair empréstimos para saneamento financeiro, nem se
encontrava numa situação de rutura financeira que o obrigasse a recorrer ao mecanismo de
recuperação financeira legalmente previsto (FAM).
2.6. Controlo interno, procedimentos contabilísticos e PGRCIC
2.6.1. O MB aprovou e tem em vigor:
 Uma Norma de Controlo Interno (NCI)55, que contempla um conjunto de regras definidoras
das políticas, métodos e procedimentos de controlo, em especial, quanto à área económicofinanceira;
 Um PGRCIC56, que foi oportunamente enviado às entidades previstas na Recomendação n.º
1/200957 do Conselho de Prevenção da Corrupção.
Apesar do hiato temporal ocorrido entre a elaboração e aprovação dos dois documentos, verificámos
que são coerentes e articulados entre si, embora não se encontrem ajustados à estrutura dos serviços
atualmente em vigor na autarquia58.
2.6.2. Do trabalho de campo efetuado59 resultaram algumas fragilidades ao nível do sistema de
controlo interno e dos procedimentos contabilísticos, bem como do PGRCIC, de que salientamos as
53

Este relatório apenas pode ser extraído com o código de utilizador de cada Presidente de Câmara Municipal.
Cfr. art.º 57º a 64º do RFALEI e Lei n.º 53/2014, de 250/8.
55 Aprovada pela Câmara Municipal em 06/09/2000.
56 Aprovado na reunião de Câmara Municipal de 30/12/2009.
57 Publicada no DR, 2ª Série, em 22/07.
58 Publicada no DR, 2ª série, n.º 248, de 23/12/2013.
59 Em especial através da utilização de questionários e da realização de testes de conformidade e substantivos.
54
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seguintes:
 A norma de controlo interno não foi atualizada na perspetiva do cumprimento dos objetivos
subjacentes à adesão ao PAEL e aos objetivos definidos no respetivo PAF;
 O orçamento de 2015 não inclui a identificação e descrição das responsabilidades contingentes;
 O saldo global de Operações de Tesouraria (OT) constante do Mapa de OT não é igual ao saldo
para a gerência seguinte de OT refletido no Mapa de Fluxos de Caixa;
 Falta de mecanismos consistentes de monitorização e de atualização do PGRCIC.
Deste modo, podemos referir que, no âmbito do follow-up, foram superadas a generalidade das
insuficiências identificadas ao nível do sistema de controlo interno (com particular destaque para a
implementação da contabilidade de custos e do PGRCIC), todavia, foram identificadas novas
fragilidades, nomeadamente quanto à elaboração da prestação de contas, ao acompanhamento do
PAEL e ao cumprimento das medidas previstas no PGRCIC.
No seu contraditório, o MB informou que a NCI se encontra em revisão e que a mencionada diferença
de saldos de operações de tesouraria tem origem na tipologia de contas e na correspondência entre a
contabilidade patrimonial e orçamental, facto já do conhecimento da empresa responsável pelo sistema
informático de contabilidade adotado pelo Município.
Em relação ao PGRCIC, acrescentou que estão a ser implementados procedimentos com vista à
verificação do cumprimento das medidas e, simultaneamente, a ser preparada a revisão do plano atual.
Anexos 11 e 12

3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Em face do exposto, as principais conclusões e recomendações dirigidas ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal do Barreiro, são as seguintes:
Conclusão

C1

O MB cumpriu os principais objetivos de
cariz quantitativo a que se vinculou na
adesão ao PAEL, embora não tenham
sido atingidos os objetivos associados a
medidas específicas de otimização da
receita e de racionalização da despesa,
nem ao PMP.

Ponto do
relatório

Recomendação

R1
2.3.1,
2.3.3.5. a
2.3.3.8.

Adoção de medidas concretas
destinadas a aumentar a receita e a
reduzir
a
despesa,
independentemente de constarem
ou não do PAF, para garantia da
sustentabilidade financeira.
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Conclusão

C2

C3

Em 2015, o balanço do MB refletia com
alguma fiabilidade a sua situação
financeira, embora não fossem utilizadas
as contas de compromissos de exercícios
futuros e o registo de faturas do próprio
ano tivesse sido lançado nas subcontas
2739 - Outros Acréscimos de Custos e
não nas contas adequadas.

Ponto do
relatório

Recomendação

R2

Regularização,
ao
nível
da
informação
contabilística,
das
variações
patrimoniais
incorretamente refletidas e reflexão
dos encargos relativos aos exercícios
seguintes
nas
contas
de
compromissos de exercícios futuros.

R3

Análise prévia de custo/benefício,
que integre, de forma sistemática, a
previsão dos custos a suportar com o
financiamento,
exploração,
manutenção e conservação de novos
investimentos, em especial, com
recurso a financiamento com capital
alheio, considerando a dimensão
intergeracional
das
decisões
político-financeiras
e
o
acompanhamento
e
controlo
rigorosos da evolução e da assunção
de nova dívida municipal.

R4

Atualização das taxas e preços,
fixação das taxas dos impostos
municipais
e
aperfeiçoar
os
processos de liquidação e cobrança.
Efetuar a análise sistemática,
independentemente da respetiva
natureza, da necessidade e utilidade
da despesa a realizar.

2.1.1.

A dívida global de operações orçamentais
sofreu uma evolução positiva, reduziu
24% e passou para 25 M€, sendo de
salientar:

a) Elevada taxa de cobertura (170%) da
dívida municipal pela receita total
disponível de 2015 (sem passivos
financeiros);

b) Relevante período de recuperação da

2.4.2.4.,
2.4.3. e
2.4.4.1.

dívida municipal (7,7 meses);

c) Peso da dívida de MLP na dívida total
(75%), situação que se repercutiu na
gestão orçamental de exercícios
futuros.
C4

Manutenção da situação financeira de CP
negativa e desequilibrada, persistindo a
falta de capacidade para fazer face
atempadamente aos compromissos
dessa natureza, com:
a) Um saldo real negativo de operações
orçamentais (4,9 M€);
b) PMP a terceiros superior aos
parâmetros legalmente previstos (162
dias);
c) Custos financeiros relativos a atrasos
de pagamento aos credores (juros de
mora pagos, nos anos de 2013/2015, de,
pelo menos, 296 m€).

2.4.4.2.
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Conclusão

C5

C6

No âmbito da NCI e do PGRCIC, importa
realçar o desajustamento destes
documentos à estrutura dos serviços em
vigor e a falta de mecanismos
consistentes
de
verificação
do
cumprimento das medidas do PGRCIC e
de atualização do Plano.
Em
sede
de
follow-up
das
recomendações da anterior auditoria da
IGF, verificou-se que:
a) O PMP a terceiros e a fornecedores
diminuiu, respetivamente, 147 dias e 56
dias, devido, em grande medida, à
liquidação das dívidas vencidas há mais
de 90 dias, ao abrigo do PAEL;
b) A dívida comercial/administrativa
originária de CP diminuiu cerca de
2,9 M€, sem contar com o impacto do
PAEL;
c) Foi superada a generalidade das
insuficiências do sistema de controlo
interno, sendo, no entanto, identificadas
novas
fragilidades,
nomeadamente
quanto à elaboração da prestação de
contas, ao acompanhamento do PAEL e
ao cumprimento das medidas previstas
no PGRCIC.

Ponto do
relatório

Recomendação

2.6.1. e
2.6.2.

R5

2.2.1. e
2.6.2.

Adoção de medidas no âmbito da NCI
e do PGRCIC, no sentido de assegurar
a revisão da NCI para ajustamento à
estrutura orgânica do Município e à
inclusão
dos
necessários
procedimentos
e
controlos
relacionados, designadamente, com
o cumprimento do PAEL e da LCPA e
a
adoção
de
procedimentos
especialmente dirigidos para a
verificação do cumprimento das
medidas do PGRCIC e a inerente
revisão do Plano.

Adicionalmente, consta do Anexo 10 um conjunto de conclusões e recomendações complementares, de
natureza mais específica, que deverão igualmente ser objeto de adequada implementação.

4. PROPOSTAS
Em resultado do descrito, propomos:
4.1. O envio do presente relatório e anexos a Sua Ex.ª o Secretário de Estado do Orçamento, para
efeitos de homologação, nos termos do n.º 1, do art.º 15º do DL n.º 276/2007, de 31/07, com sugestão
de encaminhamento para Sua Ex.ª o Secretário de Estado das Autarquias Locais, atentas as matérias
objeto de acompanhamento pela Direção-Geral das Autarquias Locais;
4.2. O envio do presente relatório e respetivos anexos, após homologação, ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal do Barreiro, com menção expressa de dar conhecimento dos mesmos aos restantes
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membros da Câmara Municipal e de remeter cópia à Assembleia Municipal, nos termos do previsto na
alínea o), do n.º 2, do art. 35º da Lei n.º 75/2013, de 12/09;
4.3. Que a Câmara Municipal, no prazo de 60 dias a contar da data da receção deste relatório, informe a
IGF sobre o estado de implementação das recomendações efetuadas, juntando evidência documental,
nos casos em que tal se justifique.
O presente trabalho foi realizado pela equipa constituída pelo Inspetor Jorge Antunes e pela Chefe de
Equipa Helena Fonseca, que a coordenou, com Direção de Projeto de Marlene Lopes Fernandes.

À consideração superior.

Pela equipa

Chefe de Equipa

MARIA HELENA AMARAL
FONSECA
2017.07.28 10:30:26 +01'00'
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