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B.1 Aumento da receita

1. IMI: reavaliações de imóveis no Concelho (medida 1.32 do Memorando de 

entendimento da Troika), alteração da tributação sobre o património com vista a 

aumentar a receita de IMI (medida 1.22 do Memorando de entendimento da Troika), 

terminar de períodos de isenção deste imposto, e medidas de maximização da receita por 

parte da administração central.

em vigor 99.101,71 19.820,34 20% 43.604,75 44% 47.885,95 48% 52.295,58 53% 56.837,49 57% 61.515,67 62% 281.959,78

3. Fixação na taxa máxima da derrama (1) em vigor 4.504,39 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00

4. Fixação nas taxas máximas da participação no IRS nos termos da Lei das Finanças 

Locais
N/A 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

5. Vendas: Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos 

tarifários, nomeadamente o integral respeito pelas recomendações da ERSAR imposto 

pela alínea b) do nº 2 do Art. 6º da Lei 43/2012, onde aplicável.  (1)

em vigor 27.810,66 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00

6. Taxas: Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município, melhoria e 

intensificação dos mecanismos de fiscalização e cobrança, e uma implementação eficaz do 

regime das taxas e licenças municipais.

em vigor 29.860,99 15.394,78 52% 22.183,15 74% 23.224,03 78% 24.285,73 81% 25.368,67 85% 56.334,25 189% 166.790,62

7. Aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os factos suscetíveis de gerarem a 

cobrança de taxas e preços municipais, bem como ao nível da aplicação de coimas e da 

promoção dos processos de execução fiscal a cargo do município (2)

em vigor 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

8. Venda de património em vigor 122,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00

Total Aumento de receita (B.1) 161.400,00 35.215,13 65.787,90 71.109,98 76.581,31 82.206,16 117.849,92 448.750,40

B.2 Redução da despesa - - - - - -

9. Despesas com Pessoal: melhoria dos procedimentos de gestão de pessoal, uma redução 

de horas extraordinárias e ajudas de custo, um incremento na qualificação e das condições 

de trabalho e uma redução do número de colaboradores do Município onde e quando 

possível. Redução de salários, subsídios e encargos sociais imposta centralmente aos 

funcionários públicos. 

em vigor 1.673.403,05 189.057,58 11% 136.431,05 8% 197.909,93 12% 256.929,65 15% 271.094,39 16% 285.117,48 17% 1.336.540,08

10. Aquisições de Bens e ServiçosRedução/contenção/racionalização da despesa 

municipal com atividades que tenham impacto direto na diminuição de custos de 

funcionamento de infraestruturas municipais. Imposição de uma despesa mínima em cada 

rubrica, apenas para a manutenção da qualidade dos serviços prestados pelo Município. 

Centralização das compras do Município. 

em vigor 669.506,00 149.506,00 22% 69.506,00 10% 69.506,00 10% 57.506,00 9% 45.266,00 7% 32.781,20 5% 424.071,20

11. Transferências Correntes e Subsídios: formulação de critérios objetivos para a 

concessão de apoios e subsídios a associações, instituições de solidariedade social, clubes 

desportivos e outras entidades

em vigor 533.339,22 150.519,61 28% 300.801,57 56% 324.055,34 61% 332.383,72 62% 339.879,27 64% 346.625,27 65% 1.794.264,78

12. Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com atividades que tenham 

impacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais 

(2)

em vigor 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2) 2.876.248,27 489.083,19 17% 506.738,62 18% 591.471,27 21% 646.819,38 22% 656.239,66 23% 664.523,94 23% 3.554.876,06

B.3 Outras medidas - - - - - -

6. Informação referente a eventuais concursos públicos que se encontrem a decorrer b) - - - - - - 0,00

7. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais  resulte 

significativo impacte financeiro para o município b)
- - - - - - 0,00

8. Outras medidas b) 0,00

9. Negociaçao comparticipaçoes IHRU e ARAAL em vigor - 1.143.178,00 - 560.835,00 - - - - 1.704.013,00

Total aumento receita / poupança gerada pelas outras medidas (B.3) 0,00 - 1.143.178,00 - 560.835,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1.704.013,00

Total impacte esperado (B.1+B.2+B.3) 524.298,32 - 1.715.704,52 - 1.223.416,25 - 723.400,69 - 738.445,83 - 782.373,87 - 5.707.639,47

a) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo.

b) Indicação do tipo de impacte que podem ter: no caso de aumento de receitas indicar com sinal positivo; no caso de aumento da despesa indicar com sinal negativo.

(1) Apesar das medidas descritas, a conjuntura económica, e a consequente redução de procura, aliadas à aplicação de princípios de prudência, não permitem a consideração de incrementos/reduções efectivos. 

(2) A estimativa de aumento de receita ou redução de despesa com esta medida está contida já na estimativa acima com a qual se relaciona. 
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Notas: Os montantes estimados foram baseados nas estimativas presentes no Plano que estes documentos acompanham e têm base histórica, sendo também alvo de elevada prudência. Realça-se que algumas medidas implementadas poderão não observar previsões de incremento de receita ou redução de despesa, pois compensarão 

efeitos nefastos da actual conjuntura económica. Neste quadro apenas são apresentadas as medidas para as quais se estima existirem efeitos de variação de receita ou despesa. Para uma compreensão da magnitude global das medidas implementadas e a implementar pelo Município recomendamos a leitura do Plano de Contenção da 

Despesa e do Plano de Maximização de Receita, secções 5 e 6 do Plano Financeiro que este quadro acompanha. Não são no entanto considerados os incrementos estimados por motivos de inflação, a qual se estima em termos médios de 2% para a vigência do plano financeiro apresentado, nas rúbricas que apenas observam este 

ajustamento. O município prevê que apenas ocorram efeitos directos das medidas implementadas nos primeiros 5 anos de vigência do plano financeiro, entrando daí em diante o município em velocidade cruzeiro, pelo que apenas é apresentado este quadro o período até 2017.  Notas particulares para medidas específicas são apresentadas 

abaixo. Não são considerados factos com impacto na receita exógenos ao município, como a variação de transferências correntes, do IUC, e do IMT. 
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