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1.Introdução 
 
 

Dando cumprimento ao artigo 40º da Lei 53-F/2006 de 29 de Dezembro, a Empresa 

Municipal, TEGEC – Trancoso Eventos, EEM, vem apresentar os Instrumentos de 

Gestão Previsional, os quais devem disciplinar a gestão Económica e Financeira da 

Empresa durante o ano de 2012. 

 

Os Instrumentos de Gestão Previsional constam dos seguintes documentos: 

1. Plano Anual de actividades; 

2. Orçamento Anual de Exploração, desdobramento em Orçamento de 

Rendimentos e Orçamento de Gastos; 

3. Orçamento Anual de Tesouraria; 

4. Balanço Previsional. 

 
De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 39º da citada Lei 53-F/2006, é da 

competência da Câmara Municipal a aprovação destes documentos, que deverão 

também ter o parecer do Fiscal Único nos termos da alínea g) do artigo 28º da 

mesma Lei.  

 
Tal como em anos anteriores, os valores estimados nas diferentes Demonstrações 

Financeiras, foram calculados com base no Balanço inicial do exercício de 2012, 

elaborado a partir do balancete analítico em 30 de Novembro de 2011, acrescido das 

previsões em termos de gastos e rendimentos e respectivos fluxos financeiros do 

mês de Dezembro de 2011, a que se associou o conhecimento dos valores históricos 

dos últimos três exercícios.  
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2. Princípios 
 
 
A elaboração dos documentos previsionais, para além de respeitarem a experiência dos 

últimos anos de actividade, foram tidos em conta princípios de prudência e rigor 

contabilístico, estando as previsões de gastos e rendimentos calculados o mais próximo 

da realidade, de forma a manter um equilíbrio económico e financeiro, sempre desejável 

neste tipo de organizações. 

 

A par do equilíbrio financeiro e da viabilidade económica da exploração, não foi 

desprezada a perspectiva social associada, tendo em conta os serviços de índole social, 

cultural e desportivo que se prestam, e que estariam na esfera de competências do 

Município de Trancoso.  

 
 
3. Análise dos Documentos Previsionais 
 
Os documentos previsionais que constam deste relatório foram elaborados, com base 

nos pressupostos já referidos. 

 

O conteúdo dos diferentes Instrumentos de Gestão Previsional, apresentam as seguintes 

características: 

 

3.1 Balanço Inicial 
 
 
Este documento que se poderá considerar como sendo o Balanço de fim de exercício do 

ano 2011, foi elaborado com base nos dados contabilísticos reportados ao Balancete de 

30 de Novembro de 2011, acrescidos de uma estimativa dos valores contabilísticos do 

mês de Dezembro.  

 

Em Dezembro de 2011 é previsto que a empresa faça um aumento de Capital Social no 

montante de 805.000€ dos quais 35.000€ em dinheiro e 770.000€ em espécie, com a 

transferência do edifício do Centro Cultural de Trancoso.  
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Este aumento para além de melhorar a estrutura de Capitais Próprios, vem dotar a 

empresa de Activos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento que em 31 de 

Dezembro de 2011 totalizavam em termos líquidos 1.281.949€. 

 

Ao nível do Activo a empresa apresenta-se credora perante o Estado do montante de 

192.128€ de IVA suportado nas rendas de três equipamentos afectos à exploração 

(Central de Camionagem, Centro Cultural de Vila Franca das Naves e Campo da Feria). 

Este valor irá ser objecto de um pedido de reembolso à Administração Fiscal, com o 

fluxo financeiro previsto para o ano de 2012.  

 

Em termos de Passivo a empresa tem vindo a aumentar as responsabilidades perante 

terceiros, nomeadamente em fornecedores com 119.153€ e outras contas a pagar com 

425.015€, destacando-se nesta ultima 75.043€ de dívidas a fornecedores de 

investimento e 160.390€ à empresa Paceteg, SA, por débito de rendas dos três 

equipamentos atrás referidos.  

 

Na rubrica de Financiamentos Obtidos, continua a manter-se a dívida de 199.500€, com 

a utilização da quase totalidade do empréstimo bancário sob a forma de conta corrente 

caucionada.  

 

A estrutura de Capitais Próprios fruto do aumento de Capital Social aparece reforçada 

assumindo o montante de 771.853€ melhorando os níveis de Autonomia Financeira que 

no final de 2011 era de cerca de 49%.  

 

Em termos de exploração no final do exercício de 2011 é previsível que a empresa gere 

um prejuízo de 79.668€, situação que é necessário inverter, na perspectiva de se obter 

um equilíbrio económico e financeiro.  

   

3.2  Plano Plurianual de Actividades e Investimentos 
 

Neste documento foram descritos os principais projectos a implementar pela Empresa 

Municipal “Trancoso Eventos – EEM” e visam a promoção de actividades sociais 

culturais e desportivas durante o ano de 2012. 
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Todas estas acções inserem-se num programa de dinamização cultural e desportiva, com 

actividades a desenvolver ao longo de todo o ano, na sede de Concelho e algumas 

freguesias rurais. 

 

No ano de 2012, não é previsto que a empresa coordene a realização da Feira de São 

Bartolomeu, que será entregue a outras entidades, de forma a não agravar o 

desequilíbrio que um evento desta natureza proporciona. 

 

Para o ano 2012 está previsto que este Plano de Actividades possa orçar em 127.500€, 

valor que a empresa espera recuperar através de candidatura a vários programas.  

 

Face à actual situação financeira da empresa e tendo em conta o esforço financeiro nos 

últimos exercícios, dotando todos os sectores da empresa com os equipamentos 

necessários ao seu bom funcionamento, não está previsto qualquer investimento em 

Activos Fixos Tangíveis.    

  
 
3.3 Orçamento Anual de Exploração 
 
O Orçamento Anual de Exploração apresenta uma estrutura que se desdobra em 

Orçamento de Gastos e Orçamento de Rendimentos.  

 

Na estrutura de Gastos, as Despesas com o Pessoal com uma representatividade de 36% 

continua a ser das rubricas que mais onera o orçamento previsional.  

 

A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos merece também grande importância, 

com uma verba de 1.274.682€, dos quais 127.500€ pretendem financiar as actividades 

culturais e desportivas, enquanto 265.000€ dizem respeito a Gastos de Exploração, 

nomeadamente os referentes a combustíveis, electricidade, material de reparação e 

conservação, material de escritório, comunicação, seguros, trabalhos especializados, 

honorários, etc. Nesta rubrica a componente mais importante no montante de 882.182€ 

diz respeito a rendas debitadas pela utilização dos três equipamentos, Central de 

Camionagem, Centro Cultural de Vila Franca das Naves e Campo da Feira.  
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Os restantes gastos dizem respeito à aquisição de matérias-primas para o sector da 

Residência de Estudantes e mercadorias para venda, (Bar e Artigos Desportivos).  

 

Foram também consideradas as depreciações dos Activos Fixos Tangíveis, que 

ascendem a 37.188€ calculados de acordo com a legislação em vigor.  

 

Em termos globais a estrutura de gastos, sofreu algum desagravamento relativamente ao 

ano anterior, perspectivando-se uma redução ao nível dos principais custos, a que não 

será alheia uma contenção nas principais actividades culturais e desportivas 

desenvolvidas pela TEGEC – Trancoso Eventos, EEM. 

 

Do lado dos Rendimentos foram consideradas as Vendas e Prestações de Serviços, 

sendo as mais representativas as receitas com a exploração do Cinema, Complexo de 

Piscinas de Trancoso e Vila Franca das Naves e Residência de Estudantes e Ludoteca. 

 

Todas estas actividades continuam a gerar um deficit de exploração, que se prevê seja 

compensado com Subsídios à Exploração a atribuir pela Câmara Municipal de 

Trancoso, mediante a celebração de um protocolo entre as duas entidades.  

 

Para o ano económico de 2011, prevê-se uma verba de 1.000.000€, destinada a corrigir 

o deficit da exploração, e também para financiar as actividades culturais e desportivas a 

promover pela empresa e que seriam sempre uma atribuição do Município de Trancoso.  

 

É também previsto que o Município de Trancoso transfira o montante de 882.182€ 

como forma de financiar as rendas suportadas pela TEGEC e relacionadas com a 

construção dos três equipamentos atrás referidos – Central de Camionagem, Centro 

Cultural de Vila Franca das Naves e Campo da Feira.    
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3.4 Orçamento Anual de Tesouraria 
 

Este documento demonstra os fluxos de caixa de maior relevância, evidenciando as 

principais aplicações e origens de fundos.  

 

Do lado dos imputs de caixa, foram consideradas as receitas provenientes das Vendas e 

Prestação de Serviços e os Subsídios à Exploração a atribuir pela Câmara Municipal de 

Trancoso.  

 

Foi ainda considerado o recebimento de 285.210€, referente ao reembolso de IVA a 

solicitar à Administração Fiscal.  

 

Do lado dos pagamentos, para além dos custos normais de exploração, são consideradas 

as despesas que constam no Plano Anual de Actividades Culturais e Desportivas. 

 

As disponibilidades no final do ano 2012 cifram-se em 31.370€, que não sendo muito 

elevadas permitem solver os primeiros compromissos do ano seguinte.   
 

 

3.5 Balanço Previsional Final  

 
A análise do Balanço Previsional, reportada a 31 de Dezembro de 2012, permite-nos 

concluir que a estrutura patrimonial é representada fundamentalmente pelo valor dos 

Activos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento que totalizam 1.244.761€, 

fruto dos investimentos que têm sido realizados nestes últimos anos.  

 

Na rubrica de Participações Financeiras regista-se o montante de 16.225€, referentes à 

participação da Empresa Municipal, na sociedade anónima Paceteg, SA, num projecto 

de parceria público/privada.  

 

A empresa apresenta um crédito perante o Estado de 110.821€ relacionado com o 

pedido de reembolso de IVA, cujo fluxo financeiro só produzirá efeitos no ano seguinte.  
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Em termos de Activo importa ainda realçar o valor das disponibilidades em Caixa e 

Bancos no montante de 31.370€ destinado a satisfazer os compromissos de curto prazo, 

não havendo outras rubricas relevantes dignas de nota.  

 

Ao nível do Passivo é previsto que no final do exercício económico de 2012, se devam a 

Fornecedores cerca de 90.000€, em Outras Contas a Pagar continua a figurar uma dívida 

de 75.043€ a Fornecedores de Investimentos e 174.966€ à empresa Paceteg, SA pelo 

débito de rendas.  

 

É suposto que no final do ano a conta corrente caucionada contratada com o Banco 

Millennium BCP, no montante de 199.500€, se mantenha praticamente utilizada.  

 

É previsto que a estrutura dos Capitais Próprios mantenha os valores do ano anterior, 

com um valor positivo de 759.560€.  

 

Em termos de resultados é previsto um lucro de 2.891€ demonstrando-se desta forma 

um certo equilíbrio económico e financeiro.  

 
 

4. Conclusões 
 
 

Os Instrumentos de Gestão Previsional, demonstram o comportamento Económico e 

Financeiro da Empresa Municipal TEGEC- Trancoso Eventos durante o exercício 

económico de 2012.  

 

A estrutura do Balanço por força do aumento de Capital Social, registado em Dezembro 

de 2011 aparece melhorada, nomeadamente a estrutura de Capitais Próprios, com 

indicadores de Autonomia Financeira superiores a 50%.  

 

Em termos financeiros, não tem sido possível solver os compromissos para com 

Terceiros, através de uma redução das responsabilidades de Passivo, nomeadamente 

com Fornecedores, Credores e Bancos, estando no entanto todas estas dívidas 

controladas e negociadas com os principais interessados.  
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Espera-se que em 2012 se possa inverter o ciclo de resultados negativos, estando 

previsto que a empresa apresente um pequeno lucro de 2.891€ e desta forma possa 

melhorar o equilíbrio económico e financeiro.  

 

 

  
        

 
Trancoso, 14 de Dezembro de 2011 

 
      O Conselho Administração 

 
                                                               _____________________________ 
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T.E.G.E.C. TRANCOSO EVENTOS, E.E.M. 
 

Documentos Previsionais 
 

Orçamento Anual de Tesouraria       Ano 2012 
 

RUBRICAS VALORES 
 

1.  SALDO NO INICIO DO ANO 
 
2. RECEBIMENTOS 

 
        .De Cliente 
        .De Vendas e Prestações Serviços 
        .De Subsídios à Exploração  
        . De Outros Rendimentos e Ganhos 
        . De Reembolsos de IVA 
 
  
    
 

 
              
            TOTAL DE RECEBIMENTOS 

 
 
 
 
 

6.167 
90.000 

2.009.682 
12.000              

285.210 

 
53.145 

 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
2.403.059 

 
2.456.204 

 
3. PAGAMENTOS 

 
        .Dívidas a Terceiros 
        .Compra de Mercadorias 
        .Fornecimentos e Serviços Externos 
        .IVA rendas 50% 
        .Sector Público Estado 
        .Impostos 
        .Gastos com Pessoal 
        .Outros Gastos e Perdas 
        .Juros e Gastos Similares 
      
 
 

               TOTAL DE PAGAMENTOS 

 
 
 

219.543 
8.000 

1.171.167 
101.451 
42.868 

1.000 
828.805 
42.000 
10.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.424.834 

 

4.  SALDO PARA O ANO SEGUINTE   31.370 
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TEGEC - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO DE EQUIP. CUL. LAZER, E.E.M.  
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL PARA O ANO 2012 

UNIDADE MONETÁRIA 
(1) 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS VALOR 
    

      
Vendas e serviços prestados   100.000 
Subsídios à exploração   2.009.682 
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos 
conjuntos     
Variação nos inventários da produção     
Trabalhos para a própria entidade     
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   -8.000 
Fornecimentos e serviços externos   -1.274.682 
Gastos com o pessoal   -757.493 
Imparidade de inventários (perdas/reversões)     
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)     
Provisões (aumentos/reduções)     
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)     
Aumentos/reduções de justo valor     
Outros rendimentos e ganhos   20.914 
Outros gastos e perdas   -42.000 
      

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos   48.421 
      
Gastos/reversões de depreciação e de amortização   -37.188 
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)     
      

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   11.233 
      
Juros e rendimentos similares obtidos     
Juros e gastos similares suportados   -10.000 
      

Resultado antes de impostos   1.233 
      
Imposto Diferido   1.658 
      

Resultado líquido do período   2.891 
      

  
      
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido no 
resultado     
líquido do período     
      

  
      
Resultado líquido do período atribuível a: (2)     
Detentores do capital da empresa-mãe     
Interesses minoritários     
      
      
      
Resultado por acção básico     
      

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros 

(2) Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas 
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TEGEC - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO DE EQUIP. CUL. LAZER, E.E.M.  
BALANÇO INDIVIDUAL PREVISIONAL PARA O ANO DE 2012 

UNIDADE MONETÁRIA 
(1) 

RUBRICAS NOTAS INICIAL 
  2012 

ACTIVO     
      
Activo não corrente     
Activos fixos tangíveis   1.209.908  
Propriedades de investimento   72.041  
Goodwill     
Activos intangíveis     
Activos biológicos     
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial   16.225  
Participações financeiras - outros métodos     
Accionistas/sócios     
Outros activos financeiros     
Activos por impostos diferidos     
    1.298.174  
      
Activo Corrente     
Inventários   6.235  
Activos biológicos     
Clientes   6.167  
Adiantamentos a fornecedores     
Estados e outros entes públicos   192.128  
Accionistas/sócios     
Outras contas a receber   432  
Diferimentos   3.775  
Activos financeiros detidos para negociação     
Outros activos financeiros     
Activos não correntes detidos para venda     
Caixa e depósitos bancários   53.145  
    261.882  

Total do activo   1.560.056  

      
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO     

      
Capital próprio     
      
Capital realizado   1.412.794  
Acções (quotas) próprias     
Outros instrumentos de capital próprio     
Prémios de emissão     
Reservas legais   3.738  
Outras reservas     
Resultados transitados   -572.420  
Ajustamentos em activos financeiros   -1.697  
Excedentes de revalorização     
Outras variações no capital próprio   9.106  
      
Resultado líquido do período   -79.668  
      
 
.Interesses minoritários     
      
 
 
Total do capital próprio   771.853  
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Passivo     
      
Passivo não corrente     
Provisões     
Financiamentos obtidos     
Responsabilidades por benefícios pós-emprego     
Passivos por impostos diferidos     
Outras contas a pagar     
      
Passivo corrente     
Fornecedores   119.153  
Adiantamentos de clientes     
Estado e outros entes públicos   42.868  
Accionistas/sócios     
Financiamentos obtidos   199.500  
Outras contas a pagar   425.015  
Diferimentos   1.667  
Passivos financeiros detidos para negociação     
Outros passivos financeiros     
Passivos não correntes detidos para venda     
    788.203  
Total do passivo   788.203  
Total do capital próprio e do passivo   1.560.056  

      

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros 
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TEGEC - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO DE EQUIP. CUL. LAZER, E.E.M.  
BALANÇO INDIVIDUAL PREVISIONAL PARA O ANO DE 2012 

UNIDADE MONETÁRIA 
(1) 

RUBRICAS 
NOTAS FINAL 
  2012 

ACTIVO     
      
Activo não corrente     
Activos fixos tangíveis   1.174.220  
Propriedades de investimento   70.541  
Goodwill     
Activos intangíveis     
Activos biológicos     
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial   16.225  
Participações financeiras - outros métodos     
Accionistas/sócios     
Outros activos financeiros     
Activos por impostos diferidos     
    1.260.986  
      
Activo Corrente     
Inventários   6.200  
Activos biológicos     
Clientes   10.000  
Adiantamentos a fornecedores     
Estados e outros entes públicos   110.821  
Accionistas/sócios     
Outras contas a receber   290  
Diferimentos   3.001  
Activos financeiros detidos para negociação     
Outros activos financeiros     
Activos não correntes detidos para venda     
Caixa e depósitos bancários   31.370  
    161.682  

Total do activo   1.422.668  

      
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO     

      
Capital próprio     
      
Capital realizado   1.412.794  
Acções (quotas) próprias     
Outros instrumentos de capital próprio     
Prémios de emissão     
Reservas legais     
Outras reservas   3.738  
Resultados transitados   -652.088  
Ajustamentos em activos financeiros   -1.697  
Excedentes de revalorização     
Outras variações no capital próprio   -6.078  
      
Resultado líquido do período   2.891  
      
Interesses minoritários     
      
Total do capital próprio   759.560  
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Passivo 
      
Passivo não corrente     
Provisões     
Financiamentos obtidos     
Responsabilidades por benefícios pós-emprego     
Passivos por impostos diferidos     
Outras contas a pagar     
      
Passivo corrente     
Fornecedores   90.000  
Adiantamentos de clientes     
Estado e outros entes públicos   14.650  
Accionistas/sócios     
Financiamentos obtidos   199.500  
Outras contas a pagar   358.958  
Diferimentos     
Passivos financeiros detidos para negociação     
Outros passivos financeiros     
Passivos não correntes detidos para venda     
    663.108  
Total do passivo   663.108  
Total do capital próprio e do passivo   1.422.668  

      

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


