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Barcelos é o município minhoto
com maior eficiência financeira,
de acordo com o Anuário Finan-
ceiro dos Municípios Portugue-
ses relativo ao ano de 2018,
ontem apresentado pela Ordem
dos Contabilistas Certificados
(OCC). Da lista dos cem municí-
pios portugueses com melhor
desempenho financeiro, analisa-
do a partir de onze indicadores
definidos pela equipa do Anuá-
rio, fazem também parte Espo-
sende, Vila Nova de Famalicão,
Fafe e Ponte de Lima

O município barcelense surge
em 7.º lugar no ‘ranking’ global
de eficiência financeira compa-
rativa entre as autarquias de
grande dimensão, com 1 439
pontos numa escala de 2 000.
Vila Nova de Famalicão surge
na mesma lista no 16.º lugar e
844 pontos.

No conjunto dos municípios
portugueses de média dimensão,
Esposende, Fafe e Ponte de Li-
ma ocupam as 30.ª, 31.ª e 32.ª

posições com 845, 831 e 810
pontos, respectivamente.

Barcelos destaca-se como o
município minhoto com maior

equilíbrio orçamental, ocupando
a 13.ª posição nesse item, no
conjunto dos 308 municípios
portugueses.

Na análise da relação entre re-
sultados operacionais e provei-
tos operacionais, Barcelos regis-
tou um rácio de 36,5%, o que
coloca esta Câmara Municipal
como a 10.ª mais eficiente neste
capítulo em termos nacionais.

Pela sua dimensão, Braga é o
município minhoto que registou,
em 2018, o maior resultado eco-
nómico: 6 089 092 euros. Este
valor compara com os 3 613 567
euros do exercício de 2017.

O Município de Guimarães ob-
teve 4 183 918 euros de resulta-
dos económicos, bastante abaixo
dos 7 440 830 euros de 2017.

Neste capítulo, o Município de
Viana do Castelo destaca-se com
3 023 850 euros, valor inferior
aos 4 070 977 euros obtidos em
2017. 

Braga, Guimarães, Vila Nova
de Famalicão e Viana do Castelo
relevam-se entre os municípios
portugueses com maior volume
de despesa paga em 2018, outro
dos indicadores estudados pela
equipa do Anuário Financeiro
dos Municípios Portugueses.

O Município de Braga pagou
99 700 859 euros, corresponden-
te a 82,8% da despesa compro-
metida para o ano transacto. 

Melhores desempenhos tive-
ram Vila Nova de Famalicão
com 93,2% de despesa compro-
metida paga (88 723 418 euros),
Guimarães com 86,6% (92 103
512 euros) ou Viana do Caste-
lo com 83,1% (64 575 283 eu-
ros).
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Todos os grandes municípios
minhotos tiveram em 2018 au-
mentos da despesa paga com
pessoal, uma das rubricas que
mais pesa nos orçamentos cama-
rários. 

Braga evidencia-se neste parti-
cular com encargos de 26 838
599 euros liquidados naquele
ano, mais 1,6% relativamente às
remunerações pagas em 2017.

Acréscimo mais significativo
teve a Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, que supor-
tou uma actualização de 6,7% no
volume da despesa com pessoal

no mesmo período, passando a
folha salarial de 25 015 405 para
26 679 809 euros.

No Município de Guimarães, a
despesa com pessoal subiu 5,9%
em 2018, tendo liquidado nesse
ano 25 911 428 euros aos seus
funcionários.

Acréscimo mais significativo
neste capítulo da despesa muni-
cipal sofreu o Município de Bar-
celos. O Anuário Financeiro de
2018 calcula em 16,7% a actua-
lização salarial nesta autarquia,
que pagou 15 107 301 euros em
salários, contra 12 944 584 no
ano de 2017.

Os encargos com pessoal cres-
ceram 8% no Município de Via-

na do Castelo, no mesmo ano de
2018. A autarquia do Alto Minho
despendeu 16 671 499 com salá-
rios em 2017, valor que actuali-
zou para 18 004 563 no ano se-
guinte.

Noutro item de análise do
Anuário Financeiro de 2018,
Caminha surge como 8.º Muni-
cípio português com maior pra-
zo médio de pagamento: 260
dias, num ranking que continua
a ser liderado pelo Município da
Nazaré com 841 dias.

Na avaliação do volume de in-
vestimento pago no ano passa-
do, o Município de Braga revela
com uma quase duplicação de
valores face a 2017.

Assim, em 2018, a autarquia
presidida por Ricardo Rio liqui-
dou investimentos no valor de
18 349 464 euros, 96,2% mais
que os 9 350 605 de 2017.

Neste particular, os municípios
de Guimarães, Viana do Castelo
e Vila Nova de Famalicão regis-
taram decréscimos em 2018,
embora a autarquia vimaranense
tenha pago investimentos de va-
lor absoluto superior a Braga: 22
785 201 euros.

O Anuário Financeiro aponta,
por outro lado, para diminuição
do valor das transferências e
subsídios pagos por Braga, Vila
Nova de Famalicão, Guimarães,
Barcelos e Viana do Castelo.

Barcelos é o município minhoto
com melhor eficiência financeira
ANUÁRIO Financeiro dos Municípios Portugueses coloca Barcelos nos primeiros lugares do ranking da
eficiência financeira. As câmaras municipais de Esposende, Famalicão, Fafe e Ponte de Lima estão tam-
bém entre as cem melhores.

Outros indicadores

Orçamentos das câmaras municipais
sofrem aumento das despesas com pessoal
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Município de Barcelos sobe dois lugares no índice de eficiência financeira

+ mais
Maria José  Fernandes,
Pedro Camões e Susana
Jorge são os autores da
15.ª edição do Anuário
Financeiro dos Municípios
Portugueses, relatório que
envolve actualmente  o
Centro de Investigação em
Contabilidade e
Fiscalidade (CICF) do
Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave (IPCA) e o
Centro de Investigação em
Ciência Política (CICP) da
Universidade do Minho.
Com esta 15.ª edição, o
Anuário cobre o período
de 2003 a 2018,
correspondente a três
mandatos autárquicos.
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O Anuário Financeiro dos Muní-
cipios Portugueses de 2018 é o
primeiro a ser publicado após a
morte de João Carvalho, que foi
o principal mentor e impulsiona-
dor da publicação. Ontem, na
apresentação da publicação, na
sede da Ordem dos Contabilistas
Certificados (OCC), em Lisboa,
o ex-presidente do Instituto Poli-
técnico do Cávado e Ave (IPCA)
foi recordado e homenageado
como a “grande arquitecto e al-
ma” deste projecto que começou
como publicação de 64 páginas
e que hoje reúne informação so-
bre a gestão dos municípios por-
tugueses em mais de 400.

Maria José Fernandes, a actual
coordenadora do Anuário, consi-
dera que esta  é “uma obra que
se afirmou ao longo dos anos,

sendo, hoje, considerada uma re-
ferência pelo poder local e tam-
bém pelos investigadores que
usam os dados recolhidos para
os seus trabalhos de investiga-
ção.

“João Carvalho foi, é e será
sempre o criador, o rosto deste
Anuário, e a ele se deve o seu
enorme sucesso”, escreve Mar-
ria José Fernandes no Anuário,
coordenado por aquele econo-
mista desde 2005, sempre com o
apoio da OCC.

“Apesar de não estar fisica-
mente entre nós no lançamento
do Anuário Financeiro dos Mu-
nicípios Portugueses 2018, não
podemos deixar de afirmar con-
victamente que este é mais um
legado que o orofessor João Car-
valho nos deixa. É um trabalho
que honra a academia, orgulha
os profissionais da contabilida-
de, e orienta os actores da gestão

pública e local”, escreve Maria
José Fernandes numa “obra que
tem o caminho traçado e que nos
obriga a continuar pela sua im-
portância para a gestão pública e
para o bem da sociedade.” 

A coordenadora do Anuário e
presidente do IPCA recordou
que o seu antecesssor “alargou a
intervenção inicial do documen-
to, começando com os municí-
pios, alargando posteriormente
ao sector empresarial local e aos
grupos autárquicos”, tendo sido
João Carvalho quem “decisiva-
mente contribuiu para a mudan-
ça de atitude de investigadores,
quer de autarcas, sensibilizando-
os para a importância da trans-
parência das contas públicas e
da ‘accountability’, bem como
do papel da investigação em
contabilidade pública local na
promoção do conhecimento e do
saber nestas áreas.”
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Braga é o município minhoto
que regista um maior peso
(50,8%) dos impostos, taxas e li-
cenças no total da receita cobra-
da em 2018. O Anuário Finan-
ceiro dos Municípios Portugue-
ses revela, no entanto, que esse
peso relativo diminuiu face aos
53,1% do ano de 2017. Só o Im-
posto Municipal sobre Imóveis
(IMI) rendeu mais de 23 milhões
de euros à Câmara Municipal
em 2018, cerca de 1,2 milhões
acima da colecta de 2017, um
dos maiores aumentos no con-
junto dos 208 municípios portu-
gueses. 

Em termos percentuais, o IMI
representa 24% das receitas to-
tais da Câmara bracarense, peso
sensivelmente igual ao que os
mais de 19 milhões de euros
deste imposto têm nas receitas
da Câmara Municipal de Guima-
rães (23,2%).

Ao Município deVila Nova de
Famalicão, o IMI rendeu, em
2018, mais de 15 milhões de eu-
ros, 17% das receitas totais da
autarquia. 

Em Viana do Castelo, o impos-

to sobre imóveis valeu, no mes-
mo ano, quase 12 milhões de eu-
ros, o equivalente a 18,6 % das
receitas totais da Câmara local.

Para um ano bom em termos de
receita fiscal para as câmaras

municipais, os autores do Anuá-
rio Financeiro apuraram a dife-
rença entre o IMI cobrado e o
que seria obtido, caso as autar-
quias optassem pela taxa máxi-
ma de 0,5%.

Braga, Guimarães, Famalicão e
Barcelos encontram-se no grupo
dos 35 municípios que mais
‘perdem’ por fixarem a taxa de
0,35% sobre o património imo-
biliário.

O Município de Braga, por
exemplo, arrecadaria mais 10,2
milhões de euros caso aplicasse
a taxa máxima de IMI, opção
que valeria um acréscimo de re-
ceita de 8,2 milhões ao Municí-
pio de Guimarães, de 6,5 mi-
lhões a Famalicão e de 4 mi-
lhões a Barcelos.

Melgaço, Valença, Ponte da
Barca e Vila Nova de Famalicão
contam-se entre os 35 municí-
pios portugueses que registaram,
em 2018, maior diminuição da
colecta de IMI.

Quebra mais significativa desta
receita fiscal ocorreu no Municí-
pio de Melgaço, que perdeu 370
762 euros face à colecta de
2017. Valença perdeu 146 070,
Ponte da Barca 126 578 e Fama-
licão 118 878 euros.

Taxa máxima de IMI valeria mais 30 ME
às Câmaras do Quadrilátero Urbano
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Braga: receita de IMI representa 24% das receitas totais da Câmara Municipal
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João Carvalho coordenou o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses desde 2005

Transparência e prestação de contas

Anuário Financeiro mantém legado de João Carvalho
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Publicidade

Publicidade

Publicidade

Publicidade

HOJE SUPLEMENTO

SANTOS 
E FIÉIS 

DEFUNTOS FC FAMALICÃ0 2-1 GIL VICENTE

Eficácia ditou a lei
Págs. 16 e 17

I LIGA
BOAVISTA - SC BRAGA (20.15 HORAS)

Continuar na senda vitoriosa 
Pág. 15

VITÓRIA SC 5-0 BELENENSES SAD

Conquistadores esmagam
Pág. 18

RIO AVE FC 1-1 MOREIRENSE FC

Cónegos sem caudal para triunfar
Pág. 19

CASOS DO DIA 

MOCHILA ‘SUSPEITA’ PÁRA
COMBOIO EM VALENÇA 

Pág. 14

ANUÁRIO FINANCEIRO PORTUGUÊS

BARCELOS É 
O MUNICÍPIO
MINHOTO 
COM MELHOR
EFICIÊNCIA
Págs. 10 e 11


