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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2011. -------  

*A1*  Aos 31 dias do mês de Maio do ano 2011, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, doutor João Rodrigues, João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador e doutora Ivone Mouco. -  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a faltas de comparência à presente 

reunião do senhor vereador António Nascimento. ----------------  

*A3*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 102 datado de 30 do corrente mês de Maio e que 

apresenta os seguintes valores: --------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 63.495,15 €; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 349.157,88 €. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento. -----------  

*A5*  Intervenções: Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador 
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doutor António Oliveira para lembrar que a calendarização já 

aprovada pela Câmara Municipal para a próxima Feira de São 

Bartolomeu, ou seja de 15 a 22 de Agosto, não se poderá 

manter. -----------------------------------------------------------------  

De facto, acrescentou, os empresários das diversões, não se 

mostraram disponíveis para vir a Trancoso, com tal calendário, 

argumentando que o mesmo não seria rentável.  -------------------  

Ora, sendo importante continuar a garantir a presença na Feira 

daquelas actividades, propôs que fosse agendado um novo 

calendário para a citada Feira. --------------------------------------  

A Câmara Municipal, concordando com as razões 

apresentadas pelo senhor vereador doutor António Oliveira, 

deliberou fixar a data de 12 a 21 de Agosto para a realização 

da Feira de São Bartolomeu. ---------------------------------------  

*A6*  Designação do Representante do Município à Associação 

Promotora do Ensino Profissional da Beira Transmontana:  -  

A Câmara Municipal deliberou designar o senhor professor 

João Alfredo )ascimento dos Santos, como representante do 

Município na Assembleia Geral da Associação Promotora do 

Ensino Profissional da Beira Transmontana, mantendo-se 

igualmente como representantes do Município os anteriores 

elementos já designados, o senhor Presidente da Câmara e os 

senhores vereadores doutor João Rodrigues e João Carvalho.  
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ORDEM DO DIA 

*A7*  Manual de Consolidação de Contas do Exercício Económico 

de 2010:  ---------------------------------------------------------------  

Em seguida foi presente o Manual referido em epígrafe que se 

reproduz na íntegra: --------------------------------------------------  

------------“Manual de Consolidação de Contas  ------------------  

--------------------Município de Trancoso  --------------------------  

-----------------Exercício Económico de 2010  ---------------------  

�ota Introdutória -----------------------------------------------------  

Com a entrada em vigor da actual Lei das Finanças Locais (Lei 

2/2007, de 15 de Janeiro), os Municípios que cumprem as 

condições previstas no n°. 1 do artigo 46°, ficaram obrigados, 

e sem prejuízo da apresentação dos respectivos documentos de 

prestação de contas individuais previstas na lei, a preparar e 

fazer aprovar as contas consolidadas do grupo municipal.------  

�a redacção do n°. 2 do mesmo artigo 46°, dispõem-se que "Os 

procedimentos contabilísticos para a consolidação dos 

balanços dos municípios e das empresas municipais ou 

intermunicipais são os definidos no POCAL". --------------------  

�o entanto, a revisão prevista para o POCAL (Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais),  nomeadamente as 

alterações específicas com vista a fazer incluir as normas de 

consolidação de contas a aplicar na administração local, não 
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chegou até hoje a verificar-se, pelo que, apenas com a 

publicação da Portaria 474/2010, de 15 de Junho, a qual 

aprovou a Orientação n°. 1/2010, que integra e aprova a 

"Orientação Genérica Relativa à Consolidação de Contas no 

Âmbito do Sector Público Administrativo", passaram a estar 

enquadrados em normativo legal, os princípios que devem estar 

subjacentes a um adequado processo de consolidação de 

contas, dispondo as normas e procedimentos a observar no 

processo de consolidação --------------------------------------------  

Assim, e de acordo com o estabelecido no ponto 4 da referida 

orientação, cabe à entidade consolidante definir e fazer 

divulgar junto das várias entidades que constituem o grupo 

municipal e inseridas no perímetro de consolidação, o conjunto 

de procedimentos e regras subjacentes ao referido processo, 

normas estas que constituem o Manual de Consolidação do 

Grupo, documento sujeito à aprovação da Câmara Municipal. -  

�este contexto coloca-se à apreciação, o conjunto de normas 

orientadoras da elaboração do processo de consolidação no 

âmbito do perímetro de consolidação do Grupo Municipal de 

Trancoso, conforme o estabelecido na portaria 474/2010, de 15 

de Junho, e tendo em atenção as instruções emanadas do grupo 

de trabalho do SATAPOCAL, as quais procuram clarificar e 

enquadrar o normativo legal ao caso específico da 
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administração local. --------------------------------------------------  

Sem prejuízo dos princípios, regras e metodologia definidos 

neste manual, anualmente serão revistas todas as normas nele 

estabelecidas, podendo dar origem a propostas de alterações, 

com vista a uma mais adequada prática. Deste processo 

resultará uma nova apreciação e aprovação por parte do 

executivo, bem como a respectiva publicitação junto das 

entidades pertencentes ao perímetro de consolidação. -----------  

Tendo em consideração as disposições transitórias previstas no 

documento de instruções produzido pelo SATAPOCAL, em que 

se reconhece o exercício de 2010, como o "ano zero" da 

consolidação no sub-sector das autarquias locais, e em que se 

definem períodos específicos a vigorar apenas para o exercício 

económico em questão, o documento terá de, necessariamente, 

sofrer um ajustamento que permita estabelecer um cronograma 

de trabalhos diferente para os próximos exercícios económicos, 

de forma a compatibilizar as fases de realização das diversas 

tarefas inerentes à consolidação com os prazos legais 

estabelecidos. ---------------------------------------------------------  

1. Objectivo da Consolidação ---------------------------------------  

Tendo em consideração que o universo autárquico é no 

momento actual, e de acordo com o quadro legal existente, 

constituído por entidades que assumem formas organizacionais 
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e jurídicas de natureza bem diferenciadas, as quais concorrem 

no seu conjunto para a persecução das atribuições e 

competências dos Municípios, tornou-se manifesta a 

necessidade de proceder à prestação de contas de forma 

conjunta, de modo a permitir uma visão global da situação 

financeira do grupo municipal. -------------------------------------  

Pretende-se pois, não só melhorar a informação contabilística,  

mas também fazer reflectir a actuação do grupo na sua 

globalidade, constituindo as contas consolidadas mais uma 

ferramenta de gestão para a tomada de decisão dos gestores 

municipais no contexto do conjunto de entidades que 

constituem o grupo municipal. --------------------------------------  

2. Regras Relativas à Definição do Perímetro de Consolidação  

As regras relativas à definição do perímetro de consolidação, 

decorrem do disposto no quadro legal aplicável à 

administração local. --------------------------------------------------  

Ainda assim, e considerando que os vários documentos que 

dispõem sobre a matéria não têm todos o mesmo âmbito de 

abrangência quanto às entidades sujeitas a integrar o processo 

de consolidação, a opção recai por seguir as definição prevista 

no ponto 4.2.1 das Instruções para a Consolidação de Contas 

pelos Municípios, produzidas pelo SATAPOCAL. -----------------  

Desta forma, adopta-se o conceito de que o perímetro de 
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consolidação é constituído pelo Município, Serviços 

Municipalizados e todas as entidades em que o Município 

participe, de forma directa ou indirecta, em 100% do capital.  -  

O perímetro de consolidação, no caso do Grupo Municipal de 

Trancoso, é pois constituído pelo Município de Trancoso e pela 

TEGEC — Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, EEM, sendo que o Município de Trancoso 

se apresenta naturalmente, como entidade consolidante. --------  

Entendeu-se pois, que as orientações específicas produzidas 

com vista à aplicação da norma à administração local 

(Instruções SATAPOCAL), deveriam prevalecer em relação à 

orientação genérica que define regras para o conjunto da 

administração pública. -----------------------------------------------  

�o entanto, e ainda que o entendimento fosse pela adopção do 

conceito de incluir no perímetro de consolidação todas as 

entidades controladas pelo Município, tal não iria traduzir-se 

num grupo de consolidação diferente do identificado, na 

medida em que à excepção da FMT - Feiras e Mercados de 

Trancoso, Lda, que não tem actividade desde há alguns anos e 

se encontra actualmente em processo de dissolução, não 

existem outras entidades controladas pelo Município de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

3. Organigrama do Grupo -------------------------------------------  
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4. Entidade Consolidante--------------------------------------------  

Para efeitos de consolidação no perímetro do Grupo Municipal 

de Trancoso, a entidade consolidante é o Município de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

5. Método de Consolidação Aplicado ------------------------------  

�o processo de consolidação a aplicar no perímetro de 

consolidação do Município de Trancoso, será utilizado o 

método de consolidação integral. -----------------------------------  

Trata-se do método que, por definição, é aplicado nos casos em 

que existe uma participação social/estatutária superior a 50% 

dos direitos de voto, resultantes da participação no capital ou 

de disposições estatutárias, numa outra entidade de natureza 

empresarial.  -----------------------------------------------------------  

Considerando o entendimento seguido no ponto 4.2.1 das 

orientações do SATAPOCAL, e tal como foi já referido, no 
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processo de consolidação do grupo Municipal de Trancoso, o 

método será aplicado apenas às entidades em que se participa 

no total do capital, pelo que não se farão evidenciar os 

interesses minoritários nas demonstrações financeiras 

consolidadas. ----------------------------------------------------------  

O método consiste na integração nas demonstrações 

financeiras da entidade consolidante (entidade mãe), os 

elementos respectivos dos balanços, demonstração de 

resultados e nos mapas de execução orçamental das entidades 

consolidadas, adoptando-se como regra o previsto na �orma 

Contabilística de Relato Financeiro 15 "Investimento em 

Subsidiárias e Consolidação", com as necessárias adaptações 

resultantes das especificidades do sub-sector da administração 

local, tendo-se entendido utilizar como base de trabalho o 

documento produzido pelo SATAPOCAL. --------------------------  

Dado o contexto actual, em que a entidade consolidada 

(TEGEC, EEM) apresenta as suas demonstrações financeiras 

em S�C (Sistema de �ormalização Contabilístico), regime 

contabilístico aplicado às entidades de natureza empresarial, e  

a entidade consolidante se encontra em regime POCAL, torna-

se necessário, antes de mais, proceder à conversão das 

demonstrações financeiras para ambiente POCAL. É a partir 

desta base que se desenvolvem depois, uma série de operações 
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conducentes à obtenção das demonstrações financeiras 

consolidadas. ----------------------------------------------------------  

Assim, para uma correcta aplicação do método, deverão ser 

implementadas as seguintes operações: ----------------------------  

-Conversão da informação financeira produzida em 

ambiente S�C, aplicando as regras utilizadas pela 

entidade consolidante, ou seja, reconvertendo essa 

mesma informação de acordo com as regras POCAL; ----  

-Agregação (soma) dos valores constantes dos documentos 

financeiros de cada entidade; -------------------------------  

-Anulação das participações financeiras detidas nas 

entidades incluídas no perímetro de consolidação, 

apurando as respectivas diferenças de consolidação, 

quando não esteja a ser utilizado o método de 

equivalência patrimonial como método de 

contabilização das participações de capital.  --------------  

�o caso concreto do Grupo Municipal de Trancoso, esta 

situação não tem relevância prática, na medida em que, e de 

acordo com a interpretação da legislação que actualmente 

enquadra o registo contabilístico das participações de capital, 

entendeu-se proceder, a partir do exercício económico de 2010, 

ao registo das participações financeiras em outras entidades, 

de acordo com o método de equivalência patrimonial;-----------  



 
 

Acta  n . º    10  /  2011 .    Reunião  de    31 -05 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

-Anulação das dívidas activas e passivas entre entidades 

que fazem parte do perímetro de consolidação; ----------  

-Anulação de activos que resultem de transacções 

realizadas entre as entidades incluídas na consolidação;  

-Anulação de provisões para créditos vencidos e outros 

riscos relativos a entidades incluídas na consolidação; -  

- Anulação de custos e proveitos resultantes de 

transacções efectuadas entre entidades incluídas na 

consolidação; -------------------------------------------------  

6. Regras de Consolidação ------------------------------------------  

6.1.Princípio Geral ---------------------------------------------------  

Os princípios contabilísticos e os critérios de valorimetria a 

adoptar são os definidos no POCAL (Decreto-Lei 54-A/99, de 

22 de Fevereiro e respectivas alterações). ------------------------  

O procedimento de consolidação exige que as demonstrações 

financeiras das entidades pertencentes ao grupo municipal se 

encontrem preparadas na mesma base contabilística, a base do 

acréscimo. �o caso da elaboração do Mapa de Fluxos de Caixa 

Consolidado de Operações Orçamentais, a informação será 

preparada numa base de caixa. -------------------------------------  

Partindo deste princípio base, torna-se fundamental 

homogeneizar a informação de forma a assegurar a 

concretização dos objectivos inerentes à consolidação, ou seja, 
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permitir elaborar demonstrações financeiras consolidadas que 

traduzam uma imagem verdadeira e apropriada da posição 

financeira, dos resultados e da execução orçamental do 

conjunto do conjunto das entidades compreendidas no 

perímetro de consolidação. ------------------------------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------  

i) As demonstrações financeiras consolidadas devem ser 

elaboradas com referência à data de 31 de Dezembro de 

cada ano, data das demonstrações anuais do Município; 

ii)A entidade consolidante aplicará na elaboração das 

contas consolidadas os critérios de valorimetria 

utilizados nas suas próprias contas, pelo que a 

informação a disponibilizar pelas entidades 

consolidadas deverá ser ela também preparada na 

mesma base contabilística, ou seja, os definidos no 

ponto 4 do POCAL - Critérios de Valorimetria; ----------  

iii)A entidade consolidante procederá à eliminação de 

qualquer operação interna que se realizem entre 

entidades pertencentes ao perímetro de consolidação, 

bem como aos ajustamentos prévios necessários, sempre 

que se verifique que por erro ou omissão os registos não 

são coincidentes nas contas das entidades; ---------------  

iv)A entidade consolidante procederá, sempre que 
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necessário, à reclassificação de contas anuais 

individuais, logo que se verifique que a estrutura das 

contas das entidades consolidadas não coincide com a 

da entidade mãe, utilizando sempre como base a sua 

própria estrutura de demonstrações financeiras. ---------  

Em conclusão, caberá às entidades contidas no perímetro de 

consolidação, no contexto actual apenas a TEGEC, EEM, 

proceder à preparação da informação para a consolidação de 

acordo com os mesmos princípios e regras, procedimentos e 

critérios contabilísticos que são utilizados na elaboração das 

demonstrações financeiras da entidade consolidante - 

Município de Trancoso. ----------------------------------------------  

6.2. Plano de Contas -------------------------------------------------  

O Plano de Contas a utilizar é o do Município de Trancoso, o 

qual integra o ponto 14 do Manual de Consolidação. Será pois 

este, o que obrigatoriamente será utilizado na preparação da 

informação a remeter ao Município de Trancoso por parte da 

entidade consolidada, de acordo com o calendário a 

especificar em ponto autónomo (ponto 7 do Manual), de modo a 

garantir por esta via, a homogeneização necessária à 

elaboração das contas consolidadas. -------------------------------  

As contas de movimento previstas poderão ser desagregadas 

pela entidade consolidada, em função de necessidades 
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específicas, desde que seja garantido conteúdo da 

movimentação da conta que o Município definiu como de 

movimento. ------------------------------------------------------------  

Em cada exercício económico, o Plano de Contas actualizado 

constará do Manual de Consolidação, conjuntamente com todas 

as orientações subjacentes ao processo de consolidação, que 

após aprovação, terá a necessária e atempada publicidade 

junto das entidades consolidantes. ---------------------------------  

6.3.Anulação das Operações entre Entidades do Perímetro ----  

6.3.1. Serão anulados os saldos das contas activas e passivas 

resultantes das operações inter-entidades do perímetro de 

consolidação  ----------------------------------------------------------  

6.3.1.1.Imobilizado ---------------------------------------------------  

Como a alienação de imobilizado entre entidades do perímetro 

de consolidação provoca alterações nos seus valores 

contabilísticos e gera mais ou menos valias internas, deverá 

proceder-se à sua anulação. Assim, deverá proceder-se às 

seguintes correcções: ------------------------------------------------  

-Reposição do valor de aquisição, com base no valor 

histórico do bem, como se não tivesse ocorrido a venda 

do bem; --------------------------------------------------------  

-Reposição do valor das amortizações acumuladas, na 

base do seu valor histórico; ---------------------------------  
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-Reposição das amortizações do exercício, calculando-as 

como se não tivesse ocorrido a transmissão do bem; ----  

-Anulação de mais ou menos valias; --------------------------  

-Verificação das taxas de amortização utilizadas, na 

medida em que as entidades estando integradas em 

regimes contabilísticos distintos (Município em POCAL 

e a entidade consolidante em S�C), utilizam também 

tabelas diferentes para o calculo das amortizações 

(Portaria n.° 671/2000, de 17 de Abril - CIBE no 

Município, e Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de 

Setembro, no S�C). Deverão assim, ser corrigindo as 

situações em que se detectem desconformidades em 

relação às regras utilizadas na entidade consolidante, 

quando materialmente relevantes; --------------------------  

-Anulação dos movimentos relativos a eventuais operações 

de revalorização de elementos do imobilizado realizadas 

nas entidades consolidantes, na medida em que estas 

não são permitidas no âmbito do POCAL; -----------------  

6.3.1.2 Existências ---------------------------------------------------  

Serão anulados os saldos das existências em armazém que 

resultem de cedências de existências entre instituições do 

perímetro de consolidação. ------------------------------------------  

Torna-se também necessário proceder à verificação dos 
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critérios valorimétricos das existências em armazém, 

procedendo à correcção no caso em que o critério utilizado 

pela entidade consolidada não coincida com o critério do custo 

médio ponderado, utilizado na entidade mãe. ---------------------  

6.3.1.3 Dívidas Activas e Passivas ---------------------------------  

Deverão ser anuladas as dívidas activas e passivas resultantes 

de operações entre entidades integrantes do perímetro de 

consolidação.----------------------------------------------------------  

6.3.2 Contas da Demonstração de Resultados --------------------  

Deverão ser anulados os saldos das contas de custos e 

proveitos resultantes das operações realizadas entre as 

entidades do perímetro de consolidação, nomeadamente 

vendas, prestações de serviços, transferências correntes, e 

outras. -----------------------------------------------------------------  

6.3.3 Contas de Fluxos de Caixa -----------------------------------  

Os fluxos monetários associados às operações entre entidades 

do perímetro, serão também elas objectam de anulação. --------  

6.4 Conversão Cambial ----------------------------------------------  

Para as transacções em moeda estrangeira, será utilizado o 

câmbio em vigor à data do fim do exercício. ----------------------  

6.5 Alterações de Perímetro -----------------------------------------  

Se no decurso de um exercício económico, se verificarem 

alterações na estrutura e composição do perímetro de 
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consolidação, decorrentes por exemplo de uma entidade deixar 

de fazer parte do perímetro, as suas demonstrações não 

deverão ser integradas no processo de consolidação anual. ----  

Tal deverá ter reflexo no Anexo às Demonstrações Financeiras 

Consolidadas, através de nota explicativa, em que conste, 

nomeadamente, a data de ocorrência do facto. -------------------  

7. Calendário de Tarefas e Operações -----------------------------  

Tendo em atenção o facto de o exercício de 2010 representar o 

"ano zero" de elaboração das contas consolidadas de acordo 

com as normas legalmente estabelecidas para o sub-sector, e 

considerando também a data de publicação do documento 

"Consolidação de Contas pelos Municípios", elaborado pelo 

SATAPOCAL, o qual foi remetido em 29 de Abril de 2011, o 

calendário apresentado é, necessariamente, o que resulta dos 

reduzidos prazos para a realização das várias tarefas, tendo 

sempre em atenção que se trata de uma programação apenas 

possível em função das disposições transitórias previstas, e 

aplicadas apenas ao ano em questão. ------------------------------  

Assim, e de forma a viabilizar o cumprimento do calendário 

legal definido, o Município de Trancoso, enquanto entidade 

consolidante, estabeleceu o seguinte plano de trabalhos e 

respectiva calendarização: ------------------------------------------  

Cronograma 
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Tarefas / Operações 
Maio Junho 

1ª 
Sem 

2ª 
Sem 

3ª 
Sem 

4ª 
Sem 

1ª 
Sem 

2ª 
Sem 

3ª 
Sem 

  4ª 
Sem 

Elaboração do Manual de Consolidação                 

Envio e Aprovação do Manual de Consolidação                 

Publicitação do Manual Consolidação junto das                 

Entidades Consolidadas                 

Envio à Entidade Consolidante das DF Individuais                 

Preparação e Envio à Entidade Consolidante do 
Mapa                 

de Direitos e Obrigações Recíprocas a 31/12/2010                 

Preparação pela Entidade Consolidante do Mapa                 

de Direitos e Obrigações Recíprocas a 31/12/2010                 

Preparação e Envio à Entidade Consolidante das 
DF                 

Individuais com Informação Corrigida de Acordo 
com as                 

Disposições do Manual de Consolidação                 

Elaboração das DF Consolidadas                  

Envio Contas Consolidadas para Aprovação                  

da Câmara Municipal                 

Envio Contas Consolidadas para Apreciação                 

da Assembleia Municipal                 

 
8. Processo de Confirmação das Contas e Operações 

Recíprocas -------------------------------------------------------------  

Para que se possa dar início ao processo de consolidação, 

deverão ser enviadas as demonstrações financeiras individuais 

à entidade consolidante, bem como proceder à elaboração e 

envio do mapa relativo aos Direitos e Obrigações Recíprocas à 

data de 31 de Dezembro de 2010, cumprindo, naturalmente, a 

calendarização estabelecida no cronograma definido. -----------  

Tendo em atenção as especificidades que marcam o processo de 

consolidação de contas no exercício de 2010, nomeadamente 

em termos de prazos previstos para o desenvolvimento das 

várias tarefas subjacentes ao processo de consolidação, não se 

exigirá o envio em momento único, de todos os documentos que 

devem integrar o Dossier de Consolidação previstos ponto 13. 
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�o entanto, esta será uma das questões objecto de revisão do 

Manual em exercícios futuros. --------------------------------------  

Assim, neste ano de transição, propõem-se fazer coincidir em 

termos temporais, a elaboração pela entidade consolidante do 

seu mapa de Direitos e Obrigações Recíprocas reportadas a 

31/12/2010, com a preparação, por parte da entidade 

consolidada, das demonstrações financeiras convertidas para 

ambiente POCAL, de forma a reduzir o período de preparação 

dos elementos necessários à consolidação. ------------------------  

Depois de proceder à comparabilidade dos mapas de direitos e 

obrigações recíprocas elaborados por ambas as entidades, e  

em função dos resultados obtidos no processo de confirmação 

de movimentos, a entidade consolidante procede à elaboração 

do mapa de movimentos extra-contabilísticos, com vista à 

realização de eventuais ajustamentos resultantes de 

divergências de contabilização por erro ou omissão, e também 

conducentes à eliminação dos movimentos efectuados entre as 

entidades, de acordo com as disposições definidas no ponto 6 

do Manual de Consolidação. Sempre que surjam divergências e 

dúvidas, serão efectuados pedidos de esclarecimento junto da 

entidade consolidada. ------------------------------------------------  

Concluído o processo de confirmação, correcção e anulação 

das operações comuns, a entidade consolidante, já na posse 
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das demonstrações individuais elaboradas de acordo com os 

mesmos princípios e critérios valorimétricos da entidade mãe, 

procederá à elaboração das demonstrações financeiras 

consolidadas, a partir da agregação (soma) dos valores das 

contas individuais, procedendo à correcção em função dos 

movimentos apurados a partir do mapa de movimentos extra-

contabilísticos, e à eventual reclassificação de contas logo que 

se verifiquem desconformidades na estrutura das 

demonstrações financeiras individuais, tendo sempre por base 

a estrutura da entidade Município de Trancoso. ------------------  

O registo dos direitos e obrigações recíprocas à data de 31 de 

Dezembro, será elaborado em mapa próprio, e com igual 

estrutura em ambas as entidades, para uma mais fácil e fiável 

comparação, o qual deverá ter respeitar a norma proposta, tal 

como consta do ponto 14.2. do presente Manual. -----------------  

Da análise do referido mapa, resultará, em princípio, um 

conjunto de operações que conciliam, isto é, operações que 

estão reflectidas nas demonstrações financeiras individuais de 

ambas as entidades, existindo nesta situação "simetria 

contabilística". �este contexto, os valores são automaticamente 

anulados exactamente nas contas a que dizem respeito, e as 

demonstrações financeiras consolidadas são produzidas a 

partir dos saldos das contas já afectadas das anulações. -------  
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�a situação de operações que não conciliam, aquelas que estão 

reflectidas apenas nas demonstrações de uma entidade, ou com 

registos de natureza e/ou valor diferenciada nas contas 

individuais, torna-se necessário proceder à correcção dos 

erros/omissões, dos quais resultam diferenças de consolidação, 

cujo valor terá de estar registado numa conta própria de 

diferenças de consolidação nas demonstrações financeiras 

consolidadas. ----------------------------------------------------------  

As situações de não conciliação devem dar origem a um registo 

em mapa próprio, que deverá constar do dossier de 

consolidação de ambas as entidades, cuja estrutura consta do 

ponto 14.3 do Manual de Consolidação. ---------------------------  

9. Estrutura e Conteúdo de Documentos Síntese de 

Informação e Controlo ----------------------------------------------  

A estrutura e conteúdos dos documentos síntese de informação 

e controlo são os que constam dos anexos ao Manual, pontos 

14.2 a 14.4. ------------------------------------------------------------  

10. Demonstrações Financeiras Consolidadas -------------------  

Os documentos de prestação de contas consolidados são: -------  

- Balanço Consolidado;-----------------------------------------  

- Demonstração Consolidada dos Resultados por �atureza; 

 Anexo às demonstrações financeiras consolidadas, 

incluindo, nomeadamente, os saldos e fluxos financeiros 



 
 

Acta  n . º    10  /  2011 .    Reunião  de    31 -05 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

entre entidades incluídas no perímetro de consolidação 

e o mapa de endividamento consolidado de médio e 

longo prazo ----------------------------------------------------  

Após a obtenção das demonstrações financeiras consolidadas 

deve proceder-se à elaboração do Relatório de Contas 

Consolidado. ----------------------------------------------------------  

11. Periodicidade da Informação ----------------------------------  

As demonstrações financeiras consolidadas devem ser 

elaboradas anualmente, com referência à data de 31 de 

Dezembro. -------------------------------------------------------------  

12. Divulgação --------------------------------------------------------  

O relatório e Contas do Grupo Municipal de Trancoso será 

publicado no site do Município, após aprovação das contas 

consolidadas. ----------------------------------------------------------  

13. Organização do Dossier de Consolidação --------------------  

As entidades que integram o Grupo Municipal de Trancoso, 

devem proceder à organização do Dossier de Consolidação, o 

qual deverá ser composto não só pelas demonstrações 

financeiras individuais, os elementos sobre as operações intra-

grupo e todas as informações com relevância para um correcto 

e adequado processo de consolidação de contas. -----------------  

Assim, do Dossier de Consolidação de cada uma das entidades 

consolidadas devem constar os seguintes documentos, 
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organizados de acordo com a sequência proposta: ---------------  

-Balancetes individuais; ----------------------------------------  

-Demonstrações Financeiras individuais e Relatório de 

Gestão; ---------------------------------------------------------  

-Mapas de conversão das Demonstrações Financeiras de 

S�C em POCAL; ----------------------------------------------  

-Mapa de Direitos e Obrigações Recíprocas entre a 

entidade e o Município; --------------------------------------  

-Outras informações relevantes. -------------------------------  

A organização do dossier de consolidação deverá respeitar 

sempre a calendarização anual definida no âmbito do Manual 

de Consolidação, divulgado no início do ano junto das 

entidades consolidadas. ----------------------------------------------  

Relativamente à entidade consolidante, esta deve fazer constar 

do seu Dossier de Consolidação, para além daqueles 

elementos, todos os mapas elaborados com vista à obtenção 

das contas consolidadas, bem como os documentos finais 

referentes às Demonstrações Financeiras Consolidadas. Assim, 

o referido Dossier deve ter a seguinte organização: -------------  

-Um separador por entidade pertencente ao perímetro de 

consolidação, do qual devem constar os elementos 

individuais, incluindo um separador relativo à entidade 

mãe; ------------------------------------------------------------  
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-Os mapas de Direitos e Obrigações recíprocas elaborados 

pela entidade consolidante; ---------------------------------  

-As Ficas de Registo de Operações não Conciliadas; -------  

-O Mapa de Agregação por Conta; ----------------------------  

-Os Mapas de Movimentos extracontabilísticos; ------------  

-Balanço Consolidado; -----------------------------------------  

-Demonstração Financeira Consolidada; --------------------  

-Mapa de Fluxos de Caixa Consolidado; ---------------------  

-Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas; ------  

-Relatório de Contas Consolidado; ---------------------------  

-Actas de aprovação de contas consolidadas pelo 

Executivo e de apreciação por parte da Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------  

14. Anexos -------------------------------------------------------------  

14-1. Plano de Contas para Consolidação -------------------------  

14-2. Modelo de Mapa de Direitos e Obrigações Recíprocas ---  

14-3. Modelo de Ficha de Registo de Operações não 

Conciliadas -----------------------------------------------------  

14-4. Modelo de Mapa de Saldos e Fluxos Financeiros entre as 

Entidades do Grupo Municipal -------------------------------  

14-5. Modelo de Mapa de Fluxos de Caixa Consolidado. --------  

14-6. Modelo de Mapa de Endividamento Consolidado de 

Médio e Longo Prazo ------------------------------------------  
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Consolidação de Contas 

Plano de Contas Patrimonial 

 

Conta Designação 
1 Disponibilidades 
11 Caixa 
111 Caixa A 
118 Fundo Maneio 
119 Transferências de caixa 
12 Depósitos em instituições financeiras 
1201 Caixa Geral De Depósitos, Sa 
15 Títulos negociáveis 
18 Outras aplicações de tesouraria 
19 Provisões para aplicações de tesouraria 
2 Terceiros 
21 Clientes, contribuintes e utentes 
211 Clientes, c/c 
2111 Vendas de Bens 
212 Contribuintes, c/c 
2121 Impostos directos 
2122 Impostos indirectos 
2123 Taxas 
2124 Multas e Outras Penalidades 
2128 Outros Devedores 
213 Utentes, c/c 
2131 Prestações Serviços Correntes 
2132 Rendas 
214 Clientes, Contrib. Liquidadores Impostos 
2141 Estado 
21411 Imposto de Selo 
21412 Imposto de Uso, Porte e Detenção de Armas 
21413 Imposto de Justiça 
21414 Taxa de Visto de Espectáculos 
21415 Multas não Incluídas Art° 17 da Lei 98/84 
2142 Autoridade Florestal Nacional 
2143 Instituto Conservação da Natureza - ICN 
2144 Comando Geral da PSP 
2145 Direcção Geral de Saúde 
2146 Governo Civil do Distrito 
2147 Peritos Estranhos ao Funcionalismo Público 
2148 Serviço Estrangeiros e Fronteiras 
2149 Outras Operações de Tesouraria 
217 Clientes e utentes c/ cauções 
218 Clientes, contribuintes utentes cobrança duvidosa 
2181 Cobranças em atraso 
218101 Clientes 
218102 Contribuintes 
218103 Utentes 
2182 Cobranças em litígio 
218201 Clientes 
218202 Contribuintes 



 
 

Acta  n . º    10  /  2011 .    Reunião  de    31 -05 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

218203 Utentes 
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 
22 Fornecedores 
221 Fornecedores, c/c 
223 Fornecedores por vendas a dinheiro 
224 Fornecedores c/c - Dividas M/L Prazo 
225 Fornecedores c/c com Contrato Factoring 
228 Fornecedores-Facturas em recepção e conferência 
229 Adiantamentos a fornecedores 
23 Empréstimos obtidos 
231 Em moeda nacional 
2311 De curto prazo 
2312 De médio e longo prazo 
23123 Outros empréstimos obtidos 
23128 Reflexão de empréstimos a liquidar no ano seguinte 
23129 Empréstimos a Liquidar no exercício seguinte 
24 Estado e outros entes públicos 
241 Imposto sobre o rendimento 
242 Retenção de impostos sobre rendimentos 
2421 IRS-Trabalho dependente 
2422 IRS-Trabalho independente 
2423 Capitais 
2424 Prediais 
2429 Sobre outros rendimentos 
243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 
2431 IVA Suportado 
24311 IVA Sup.-Existências 
24312 IVA Sup. Imobilizado 
24313 IVA Sup. Outros Bens Serviços 
2432 IVA Dedutível 
24321 IVA Ded.-Existências 
243211 IVA Ded.-Exist.-Taxa Reduzida 
24322 IVA Ded. Imobilizado 
24323 IVA Ded. Outros Bens Serviços 
2433 IVA Liquidado 
24331 IVA Liq.-Operações Gerais 
24332 IVA Liq.-Autoconsumos Oper. Gratuitas 
2434 IVA Regularizações 
24341 IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor da Entidade 
24342 IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor do Estado 
24343 IVA Reg. Anuais por Cálculo Pro-Rata Definitivo 
243431 IVA Reg. Cálculo Pro-Rata Definitivo Fav. Ent. 
243432 IVA Reg. Cálculo Pro-Rata Definitivo Fav. Est. 
24344 IVA Reg. Anuais por Variações Pro-Rata Definitivos 
24345 IVA Outras Regularizações Anuais 
2435 IVA Apuramento 
24351 IVA Apur. resultante Apur. Normal 
2436 IVA a Pagar 
24361 IVA Pagar resultante Apur. Normal 
24362 IVA a Pagar - a aguaradar Processo de Despesa 
24369 IVA Pagar resultante Liquidações Oficiosas 
2437 IVA a Recuperar 
24371 IVA Recuperar resultante Apur. Normal 
2438 IVA Reembolsos Pedidos 
24381 IVA Reembolsos Pedidos resultantes Apur. Normal 
2439 IVA Liquidações Oficiosas 
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24391 IVA Liquidações Oficiosas 
244 Restantes Impostos 
2441 Imposto de selo 
24411 Imposto de selo - Valores Apurados 
24412 Imposto de selo - Valores Cobrados 
24413 Imposto de Selo - Operações Orçamentais 
2442 Outros Impostos 
24421 Valores Apurados 
24422 Valores Cobrados 
245 Contribuições para a Segurança Social 
2451 ADSE 
24511 ADSE - Encargos da Entidade 
24512 ADSE - Retenções a Pessoal 
24513 Reembolsos de Despesas de Saúde 
2452 Caixa Geral de Aposentações 
24521 CGA - Encargos da Entidade 
24522 CGA - Retenções a Pessoal 
24523 CGA - 0,5 % Empreiteiros 
2453 Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 
24531 Seg. Social Regime Geral - Encargos da Entidade 
24532 Seg. Social Regime Geral - Retenções a Pessoal 
245321 SS- Retenções s/ Vencimentos 
245322 SS- Descontos p/ Penhora 
2454 Serviço Assistência Doença - GNR 
24541 SAD/GNR - Retenções a Pessoal 
249 Outras Tributações 
24901 Cofre de Previdência do Ministério das Finanças 
24902 Direcção Geral da Autoridade Florestal Nacional 
249021 Autoridade Florestal Nacional - Valores Apurados 
249022 Autoridade Florestal Nacional - Valores Cobrados 
24903 Instituto de Conservação da Natureza 
249031 ICN - Valores Apurados 
249032 ICN - Valores Cobrados 
24904 Estado 
249041 DGT - Valores Apurados 
249042 DGT - Valores Cobrados 
2490421 DGT - VC - Outros 
2490422 DGT - VC - Taxa de Visto de Espectáculo 
2490423 DGT-VC-Multas não Incluídas Art° 17 da Lei 98/84 
24905 Conservatória dos Registos Centrais 
24906 Comando Geral da PSP 
249061 PSP - Valores Apurados 
249062 PSP - Valores Cobrados 
24907 Direcção Geral de Saúde 
249071 DGS - Valores Apurados 
249072 DGS - Valores Cobrados 
24908 Governo Civil do Distrito 
249081 GC - Valores Apurados 
249082 GC - Valores Cobrados 
24909 Fundo de Fiscalização de Explosivos 
249091 FFE - Valores Apurados 
249092 FFE - Valores Cobrados 
24910 Tribunal de Contas 
24912 Descontos p/ Penhora 
249121 DGI 
249122 Segurança Social 
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24914 Tribunal - Descontos p/ Penhora 
24915 Serviço Estrangeiros e Fronteiras 
249151 SEF - Valores Apurados 
249152 SEF - Valores Cobrados 
24916 Guarda Nacional Republicana 
249161 GNR - Valores Apurados 
249162 GNR - Valores Cobrados 
24917 AMA - Agência p/ Modernização Administrativa 
249171 AMA - Valores Apurados 
249172 AMA - Valores Cobrados 
24918 Direcção Regional de Cultura do Centro 
249181 DRCC - Vapores Apurados 
249182 DRCC - Valores Cobrados 
25 Devedores e credores pela execução do orçamento 
251 Devedores pela execução do orçamento 
2511 Devedores execução orçamento - Exercício Corrente 
2512 Devedores pela execução do orçamentos findos 
2519 Reflexão de devedores pela execução do orçamento 
252 Credores pela execução do orçamento 
2521 Orçamento do exercício 
2522 Orçamento de exercícios findos 
2529 Reflexão de credores pela execução do orçamento 
26 Outros devedores e credores 
261 Fornecedores de imobilizado 
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 
2612 Fornecedores de Locação Financeira 
2613 Fornecedores de Imobilizado com Caução 
2614 Fornecedores de imobilizado, c/c - Div. M/L Prazo 
2615 Fornecedores c/ Contratos Factoring 
2618 Fornecedores de Imobilizado - Facturas em Rece/Con 
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 
262 Pessoal 
2621 Remunerações a pagar membros órgãos autárquicos 
2622 Remunerações a pagar ao pessoal 
26221 Pessoal do Quadro e Cont. Termo Certo 
26222 Pessoal em Outras Situações 
262221 Pessoal Qualquer Outra Situação 
262222 Pessoal Qualquer Outra Situação-CAP 
2623 Adiantamentos aos membros dos órgãos autárquicos 
2624 Adiantamentos ao pessoal 
2626 Cauções do Pessoal 
2628 Outras operações com os membros órgãos autárquicos 
2629 Outras operações com o pessoal 
26291 Outras Operações com Pessoal 
26292 Outras Operações com Pessoal - OT 
262921 Notário Privativo- Emol. Notariais 
262922 Outros- Emolumentos de Peritagens 
262923 Outros- Custas de Execuções Fiscais 
262924 Outros- Restituições de Descontos 
262925 Pensão de Alimentos - Desconto s/ vencimento 
263 Sindicatos 
2631 STAL 
2632 ANTAL 
2633 Sin. Prof. Zona Centro 
264 Administração autárquica 
2641 Associações de municípios 
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2642 Municípios 
26421 Municípios- VA 
26422 Municípios- VC 
2643 Serviços municipalizados 
26431 Empréstimos 
2644 Federações de municípios 
2645 Associações de freguesias 
2646 Freguesias 
2647 Empresas municipais e intermunicipais 
267 Consultores, assessores e intermediários 
268 Devedores e credores diversos 
2681 Devedores/Credores por Operações de Tesouraria 
26811 Devedores, Liquidadores de Tributações 
26812 Credores 
268121 Entidades Privadas 
268122 Particulares 
2681225 Outros 
2682 Devedores de transferências para autarquias locais 
26821 Estado 
268211 Estado Correntes 
268212 Estado Capital 
26822 Município 
26823 Fundos comunitários 
268231 Fundos Comunitários - Correntes 
268232 Fundos Comunitários - Capital 
26824 Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras 
268241 SQSNF - Correntes 
268242 SQSNF - Capital 
26825 Sociedades Financeiras 
268251 Soc. Financeiras - Correntes 
268252 Soc. Financeiras - Capital 
26826 Familias 
268261 Famílias - Correntes 
268262 Famílias - Capital 
26827 Serviços e Fundos Autónomos 
268271 S. F. A. - Corrente 
268272 S. F. A. - Capital 
26828 Segurança Social 
268281 Segurança Social - Corrente 
268282 Segurança Social - Capital 
26829 Outros 
2684 Credores de transferências das autarquias locais 
26841 Por conta de transferências correntes 
26842 Por conta transferências de capital 
26843 Por conta de subsídios concedidos 
2685 Credores por Depósitos Garantias/Cauções 
26851 CDG/C - Fornecedores de Imobilizado 
26852 Outros 
2686 Devedores Diversos 
26861 Devedores por conta de rendas-Rend. Propriedade 
26862 Devedores por conta de rendas 
26863 Devedores por Conta de Bens de Investimento 
26864 Devedores por Conta de Contratos de Concessão 
26865 Devedores por Conta de Juros de Depósitos 
26866 Devedores - Reembolsos e Restituições 
26869 Devedores - Outros 
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2687 Credores Diversos 
2688 Outros Devedores e Credores Diversos 
26881 Devedores de Comparticipações 
2689 Credores de Penhoras 
26891 DGCI 
269 Adiantamentos por conta de vendas 
2691 Por conta de venda de água 
27 Acréscimos e diferimentos 
271 Acréscimos de proveitos 
2711 Juros a receber 
2719 Outros acréscimos de proveitos 
272 Custos diferidos 
2721 Seguros 
2726 Descontos de emissão de obrigações 
2728 Diferenças de câmbio desfavoráveis 
2729 Outros custos diferidos 
273 Acréscimos de custos 
2731 Seguros a liquidar 
2732 Remunerações a liquidar 
2733 Juros a liquidar 
2739 Outros acréscimos de custos 
274 Proveitos diferidos 
2745 Subsídios para investimentos 
27451 Administrações Públicas 
274511 Orçamento do Estado 
2745111 Cooperação técnica e financeira 
2745112 Outras 
274512 Fundos e Serviços Autónomos 
274513 Administração Autárquica 
27452 Administrações Privadas 
274521 Instituições Particulares 
27453 Familias 
27454 Exterior 
274541 FEDER 
274542 Fundos de Coesão 
2745421 FEOGA 
2745421100 Outras 
27455 Empresas 
274551 Empresas públicas municipais e intermunicipais 
274552 Outras 
2748 Diferenças de câmbio favoráveis 
2749 Outros proveitos diferidos 
28 Empréstimos concedidos 
281 Curto prazo 
282 Médio e longo prazos 
29 Provisões 
291 Para cobranças duvidosas 
292 Para riscos e encargos 
2921 Processos judiciais em curso 
2922 Acidentes no trabalho e doenças profissionais 
2923 Garantias a clientes 
2928 Outros riscos e encargos 
3 Existências 
31 Compras 
312 Mercadorias 
316 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 
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3161 Matérias-primas 
3162 Matérias subsidiárias 
3163 Materiais diversos 
3164 Embalagens de consumo 
3165 Materiais de consumo 
317 Devoluções de compras 
318 Descontos e abatimentos em compras 
32 Mercadorias 
321 Mercadorias 
323 Habitação social 
33 Produtos acabados e intermédios 
333 Habitação social 
34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 
341 Subprodutos 
348 Desperdícios, resíduos e refugos 
35 Produtos e trabalhos em curso 
353 Habitação social 
36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 
361 Matérias-primas 
362 Matérias subsidiárias 
363 Materiais diversos 
364 Embalagens de consumo 
365 Materiais de consumo 
37 Adiantamentos por conta de compras 
372 Mercadorias 
376 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 
38 Regularização de existências 
382 Mercadorias 
383 Produtos acabados e intermédios 
384 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 
386 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 
39 Provisões para depreciação de existências 
392 Mercadorias 
393 Produtos acabados e intermédios 
394 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 
395 Produtos e trabalhos em curso 
396 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 
4 Imobilizações 
41 Investimentos financeiros 
411 Partes de capital 
4111 Associações de municípios 
4112 Empresas municipais e intermunicipais 
41121 TEGEC 
411211 TEGEC - Capital Social 
411212 TEGEC - Método Equiv. Patrimonial 
4113 Empresas privadas ou cooperativas 
41131 Encanta - Restauração e Serviços de Trancoso 
411311 Encanta - Capital Social 
411312 Encanta - Método Equiv. Patrimonial 
41132 Feiras e Mercados de Trancoso 
4114 Empresas Públicas 
41141 Resiestrela, SA 
412 Obrigações e títulos de participação 
4121 Empresas municipais e intermunicipais 
414 Investimentos em imóveis 
4141 Terrenos e recursos naturais 
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4142 Edifícios e outras construções 
41421 Edifícios 
41422 Outras construções 
415 Outras aplicações financeiras 
4151 Depósitos em instituições financeiras 
4152 Títulos de dívida pública 
4153 Outros títulos 
42 Imobilizações corpóreas 
421 Terrenos e recursos naturais 
422 Edifícios e outras construções 
4221 Edifícios 
422101 Habitação 
422102 Instalações de serviços 
422103 Instalações desportivas e recreativas 
422104 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 
422105 Escolas 
422106 Outros Edifícios 
4222 Outras construções 
422201 Parques e jardins 
422202 Instalações desportivas e recreativas 
422203 Cemitérios 
422204 Outras 
423 Equipamento básico 
424 Equipamento transporte 
425 Ferramentas e utensílios 
426 Equipamento administrativo 
427 Taras e vasilhame 
429 Outras imobilizações corpóreas 
43 Imobilizações incorpóreas 
431 Despesas de instalação 
432 Despesas de investigação e desenvolvimento 
4321 Projectos 
4322 Estudos 
433 Propriedade industrial e outros direitos 
44 Imobilizações em curso 
441 Imobilizações em curso investimentos financeiros 
4411 Partes de capital 
4412 Obrigações e títulos de participação 
4413 Investimentos em imóveis 
4419 Outras aplicações financeiras 
442 Imobilizações em curso imobilizações corpóreas 
4421 Terrenos e recursos naturais 
4422 Edificios e outras construções 
44221 Edificios 
4422101 Habitação 
4422102 Instalações de serviços 
4422103 Instalações desportivas e recreativas 
4422104 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 
4422105 Escolas 
4422109 Outros Edifícios 
44222 Outras construções 
4422201 Parques e jardins 
4422202 Instalações desportivas e recreativas 
4422203 Cemitérios 
4422209 Outras 
44222091 Outras Construções e Reparações 
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4423 Equipamento básico 
4424 Equipamento de transporte 
4425 Ferramentas e utensilios 
4426 Equipamento administrativo 
4427 Taras e vasilhame 
4429 Outras imobilizações corpóreas 
44291 Estudos e Projectos 
443 Imobilizações em curso imobilizações incorpóreas 
4431 Despesas de instalação 
4432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 
4433 Propriedade industrial e outros direitos 
4434 Outras 
445 Imobilizações em curso bens de domínio público 
4451 Terrenos e recursos naturais 
4452 Edificios 
4453 Outras construções e infra-estruturas 
445301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 
445302 Sistema de drenagem de águas residuais 
445303 Estações de tratamento de águas residuais 
445304 Iluminação pública 
445305 Parques e jardins 
445306 Captação, tratamento e distribuição de Agua 
445307 Viação rural 
445308 Sinalização e trânsito 
445309 Infra-estruturas para tratamento de residuos solid 
445310 Outras 
446 Adiantamentos por conta bens de domínio público 
447 Adiantamentos por conta investimentos financeiros 
448 Adiantamentos por conta imobilizações corpóreas 
449 Adiantamentos por conta imobilizações incorpóreas 
45 Bens de domínio público 
451 Terrenos e recursos naturais 
452 Edifícios 
453 Outras construções e infraestuturas 
45301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 
45302 Sistema de drenagem de águas residuais 
45303 Estações de tratamento de águas residuais 
45304 Iluminação pública 
45305 Parques e jardins 
45306 Captação, tratamento e distribuição de água 
45307 Viação rural 
45308 Sinalização e Transito 
45310 Outras Infraestruturas 
455 Bens do património histórico, artístico e cultural 
459 Outros bens de domínio público 
48 Amortizações acumuladas 
481 De investimentos em imóveis 
4811 Terrenos e recursos naturais 
4812 Edifícios e outras construções 
48121 Edifícios 
48122 Outras construções 
482 De imobilizações corpóreas 
4821 Terrenos e recursos naturais 
4822 Edifícios e outras construções 
48221 Edifícios 
4822101 Habitação 
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4822102 Instalações de serviços 
4822103 Instalações desportivas e recreativas 
4822104 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 
4822105 Escolas 
4822106 Outras Edifícios 
48222 Outras construções 
4822201 Parques e jardins 
4822202 Instalações desportivas e recreativas 
4822203 Cemitérios 
4822204 Outras Construções 
4823 Equipamento básico 
4824 Equipamento de transporte 
4825 Ferramentas e utensílios 
4826 Equipamento administrativo 
4827 Taras e vasilhame 
4829 Outras imobilizações corpóreas 
483 De imobilizações incorpóreas 
4831 Despesas de instalação 
4832 Despesas de investigação e de desenvolvimento 
4833 Propriedade industrial e outros direitos 
485 De bens de domínio público 
4851 Terrenos e recursos naturais 
4852 Edifícios 
485209 Outros 
4853 Outras construções e infraestuturas 
485301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 
485302 Sistemas de drenagem de águas residuais 
485303 Instalações de tratamento de águas residuais 
485304 Iluminação pública 
485305 Parques e jardins 
485306 Captação, tratamento e distribuição de água 
485307 Viação rural 
485308 Sinalização e trânsito 
485309 Infra-estruturas para tratamento de residuos solid 
485310 Outras 
4855 Bens do património histórico, artístico e cultural 
4859 Outros bens de domínio público 
49 Provisões para investimentos financeiros 
491 Partes de capital 
492 Obrigações e títulos de participação 
495 Outras aplicações financeiras 
4951 Depósitos em instituições financeiras 
4952 Títulos de dívida pública 
4953 Outros títulos 
5 Fundo patrimonial 
51 Património 
55 Ajustamentos de partes de capital em empresas 
56 Reservas de reavaliação 
561 Investimentos financeiros 
5614 Investimentos em imóveis 
56141 Terrenos e recursos naturais 
56142 Edifícios e outras construções 
561421 Edifícios 
561422 Outras construções 
562 Imobilizações corpóreas 
5621 Terrenos e recursos naturais 
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5622 Edifícios e outras construções 
56221 Edifícios 
56222 Outras construções 
5623 Equipamento básico 
5624 Equipamento de transporte 
5625 Ferramentas e utensílios 
5626 Equipamento administrativo 
5627 Taras e vasilhame 
5629 Outras imobilizações corpóreas 
565 Bens de domínio público 
5651 Terrenos e recursos naturais 
5652 Edifícios 
5653 Outras construções e infraestruturas 
5655 Bens do património histórico, artístico e cultural 
5659 Outros bens de domínio público 
57 Reservas 
571 Reservas legais 
572 Reservas estatutárias 
573 Reservas contratuais 
574 Reservas livres 
575 Subsídios 
576 Doações 
577 Reservas decorrentes da transferência de activos 
59 Resultados transitados 
6 Custos e perdas 
61 Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas 
612 Mercadorias 
6123 Habitação social 
6129 Outras Mercadorias 
616 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 
6161 Matérias-primas 
6162 Matérias subsidiárias 
6163 Materiais diversos 
6164 Embalagens de consumo 
6165 Materiais de consumo 
62 Fornecimentos e serviços externos 
621 Subcontratos 
622 Fornecimentos e serviços 
62211 Electricidade 
622111 Consumos de Energia 
622112 Iluminação Pública 
62212 Combustíveis 
622121 Gasóleo 
622122 Gasolina 
622123 Outros 
62213 Agua 
62214 Outros fluídos 
62215 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 
62216 Livros e documentação técnica 
62217 Material de escritório 
62218 Artigos para oferta 
62219 Rendas e alugueres 
62221 Despesas de representação 
62222 Comunicação 
62223 Seguros 
622231 Ramo Automóvel 
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622232 Ramo Multi-Risco - Edifícios 
622233 Ramo Responsabilidade Civil 
622234 Ramo Acidentes Pessoais 
622235 Seguros - Estágios Profissionais 
6222351 Estágios Profissionais - IEFP 
6222352 Estágios Profissionais - PEPAL 
622236 Equipamento 
622237 Seguros - Programa Ocupacional 
622238 Acidentes Pessoais - Bombeiros 
622239 Outros 
62224 Royalties 
62225 Transportes de mercadorias 
62226 Transportes de pessoal 
62227 Desloscações e estadas 
62228 Comissões 
62229 Honorários 
62231 Contencioso e notariado 
62232 Conservação e reparação 
622321 Equipamento de transporte 
622322 Equipamento Básico 
622323 Equipamento Administrativo 
622324 Ferramentas e Utensílios 
622325 Reparação de Edifícios 
6223251 Edifícios Escolares 
6223252 Outros Edifícios 
622326 Reparação de Estradas e Caminhos 
622329 Outros Bens 
62233 Publicidade e propaganda 
62234 Limpeza, higiene e conforto 
62235 Vigilância e segurança 
62236 Trabalhos especializados 
62237 Munições, explosivos e artificios 
62238 Artigos honorificos e de decoração 
62239 Material de educação, cultura e recreio 
62240 Estudos, pareceres, projectos e consultoria 
62241 Formação 
62242 Contratos de manutenção/assistência técnica 
62243 Vestuário e artigos pessoais 
62244 Transportes - Escolares e Acção Social 
62245 Transportes-Deslocações e Viagens de Estudo 
62246 Animação Cultural e Recreativa 
62247 Apoio Social Escolar 
62248 Consumíveis para Escolas 
62249 Recolha de Resíduos Sólidos 
62250 Inspeções a Elevadores 
62251 Taxa de Saneamento 
62252 Manutenção de Jardins 
62253 Publicações e Edições 
62254 Serviços Multimédia (Centro Cultural) 
62255 Licenças Anuais dos Sistemas Informáticos 
62256 Publicação de Anúncios 
62257 Op. Silv. Preventiva/Man. Rede Viária 
62258 Serviços no Âmbito da Educação 
62259 Taxa de Disponibilidade 
62260 Fornecimento Refeições Escolares 
622601 Educação Pré-escolar 
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622602 1° Ciclo 
62290 Encargos de cobrança 
62298 Outros fornecimentos e serviços 
63 Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais 
631 Transferências correntes concedidas 
632 Subsídios correntes concedidos 
633 Prestações sociais 
638 Outras 
64 Custos com o pessoal 
641 Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos 
6411 Remunerações dos eleitos locais 
64111 Remuneração base 
64112 Subsídio Extraordinário 
64113 Senhas de Presença 
64114 Subsídio de Transporte 
6412 Suplementos de Remunerações 
64124 Subsídio de refeição 
64125 Ajudas de Custo 
64128 Outros suplementos 
641281 Representação 
6413 Prestações sociais directas 
64131 Subsídio familiar a crianças e jovens 
64132 Outras prestações familiares 
641321 Remuneração por doença ou maternidade 
641322 Outras 
64133 Outras prestações de acção social directa 
642 Remunerações do pessoal 
6421 Remunerações base do pessoal 
64211 Pessoal com Contrato a Termo Incerto 
64212 Pessoal em qualquer outra situação 
642121 Pessoal com Contrato a Termo Certo 
642122 Outras Situações 
642123 Pessoal em regime de tarefa ou avença 
642124 Pessoal aguardando aposentação 
642125 Pessoal em qualquer outra situação 
64213 Subsidio de férias e de natal 
6422 Suplementos de remunerações 
64221 Trabalho extraordinário 
64222 Trabalho em regime de turnos 
64223 Abono para falhas 
64224 Subsídio de refeição 
64225 Ajudas de custo 
64226 Vestuário e artigos pessoais 
64227 Alimentação e alojamento 
64228 Outros suplementos 
642281 Representação 
642282 Suplementos e prémios 
642283 Subsídio de Transporte 
642284 Comp. Fim de Contrato 
642285 Orientação de Estágios Profissionais 
6423 Prestações sociais directas 
64231 Subsídio familiar a crianças e jovens 
64232 Outras prestações familiares 
642321 Remunerações por doença ou maternidade 
642322 Outras 
64233 Outras prestações de acção social directa 
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643 Pensões 
644 Gratificações 
6441 Membros dos Órgãos Autárquicos 
6442 Pessoal dos quadros 
6443 Outros 
645 Encargos sobre remunerações 
6451 Assistência na doença dos funcionários públicos 
6452 Segurança social dos funcionários públicos 
6453 Segurança social-Regime geral 
6454 CGA- Encargos Entidade 
6458 Outros encargos sobre rumenerações 
64581 Indemnizações por cessação de funções 
64582 Acidentes em serviço e doenças profissionais 
646 Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais 
647 Encargos sociais voluntários 
648 Outros custos com o pessoal 
6481 Despesas de saúde 
6482 Seguros de saúde 
6483 Formação 
6489 Outros 
65 Outros custos e perdas operacionais 
651 Impostos e taxas 
6511 Imposto sobre o rendimento 
6513 Imposto sobre Valor Acrescentado 
6514 Imposto de Selo 
6518 Outros Impostos 
6519 Taxas 
652 Quotizações 
653 Despesas com propriedade industrial 
658 Outros custos e perdas operacionais 
6581 Custos de Cobrança de Receita 
6589 Outros 
66 Amortizações do exercício 
662 Imobilizações corpóreas 
6621 Terrenos e recursos naturais 
6622 Edifícios e outras construções 
66221 Edifícios 
6622101 Habitação 
6622102 Instalações de serviços 
6622103 Instalações desportivas e recreativas 
6622104 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 
6622105 Escolas 
6622106 Outros Edifícios 
66222 Outras construções 
6622201 Parques e jardins 
6622202 Instalações desportivas e recreativas 
6622203 Cemitérios 
6622209 Outras 
6623 Equipamento básico 
6624 Equipamento de transporte 
6625 Ferramentas e utensílios 
6626 Equipamento administrativo 
6627 Taras e vasilhame 
6628 Outras imobilizações corpóreas 
663 Imobilizações incorpóreas 
6631 Despesas de instalação 
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6632 Despesas de investigação e desenvolvimento 
6633 Propriedade industrial e outros direitos 
665 Bens de domínio público 
6651 Terrenos e recursos naturais 
6652 Edifícios 
665209 Outras 
6653 Outras construções e infraestuturas 
665301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 
665302 Sistemas de drenagem de águas residuais 
665303 Instalações de tratamento de águas residuais 
665304 Iluminação pública 
665305 Parques e jardins 
665306 Captação, tratamento e distribuição de água 
665307 Viação rural 
665308 Sinalização e trânsito 
665309 Infraestruturas para tratamento de residuos solid 
665310 Outras 
6655 Bens do património histórico, artístico e cultural 
6659 Outros bens de domínio público 
67 Provisões do exercício 
671 Para cobranças duvidosas 
672 Para riscos e encargos 
6721 Pensões 
6723 Processos judiciais em curso 
6724 Acidentes no trabalho e doenças profissionais 
6728 Outros Riscos e Encargos 
673 Para depreciação de existências 
6732 Mercadorias 
6733 Produtos acabados e intermédios 
6734 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 
6735 Produtos e trabalhos em curso 
6736 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 
68 Custos e perdas financeiros 
681 Juros suportados 
6811 Em moeda nacional 
68111 De curto prazo 
681111 Empréstimos bancários 
6811111 CGD 
68111111 Emp n° 9015/006469/592 
68112 De médio e longo prazos 
681121 Empréstimos bancários 
681122 Empréstimos por obrigações 
681123 Outros empréstimos obtidos 
68113 Outros Juros Suportados 
682 Perdas em entidades participadas 
683 Amortizações de investimentos em imóveis 
6831 Terrenos e recursos naturais 
6832 Edifícios e outras construções 
68321 Edifícios 
68322 Outras construções 
684 Provisões para aplicações financeiras 
6841 Títulos negociáveis 
6842 Outras aplicações de tesouraria 
6843 Partes de capital 
6844 Obrigações e títulos de participação 
6848 Outras aplicações financeiras 
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68481 Depósitos em instituições financeiras 
68482 Títulos de dívida pública 
68483 Outros títulos 
685 Diferenças de câmbio desfavoráveis 
687 Perdas na alienação de aplicações de tesouraria 
688 Outros custos e perdas financeiros 
6881 Serviços bancários 
68811 Relativos a empréstimos/Locações 
68812 Relativos a contas 
68813 Outros 
6882 Juros de Mora 
6883 Requesição de Cheques 
6888 Outros não especificados 
69 Custos e perdas extraordinários 
691 Transferências de capital concedidas 
692 Dívidas incobráveis 
693 Perdas em existências 
6931 Sinistros 
6932 Quebras 
6938 Outras 
694 Perdas em imobilizações 
6941 Alienação de investimentos financeiros 
6942 Alienação de imobilizações corpóreas 
6943 Alienação de imobilizações incorpóreas 
6944 Sinistros 
6945 Abates 
6948 Outras 
695 Multas e penalidades 
6951 Multas fiscais 
6952 Multas não fiscais 
6958 Outras penalidades 
696 Aumentos de amortizações e de provisões 
6961 Amortizações 
6962 Provisões 
697 Correcções relativas a exercícios anteriores 
6971 Restituições 
6972 Anulações 
6979 Outras 
698 Outros custos e perdas extraordinários 
6981 Indeminizações por Danos a Terceiros 
6982 Diferenças de câmbio extraordinárias 
6983 Outros não especificados 
7 Proveitos e ganhos 
71 Vendas e prestações de serviços 
711 Vendas 
7111 Mercadorias 
71111 Habitação social 
71119 Outros 
7112 Produtos acabados e intermédios 
71121 Agua 
71122 Electricidade 
71123 Habitação Social 
71129 Outros 
7113 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 
7115 IVA das vendas com imposto incluído 
7117 Devolução de vendas 
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7118 Descontos e abatimentos em vendas 
7119 Venda de bens 
712 Prestações de serviços 
715 Reembolsos & Restituições 
72 Impostos e taxas 
721 Impostos directos 
722 Impostos indirectos 
724 Taxas 
725 Reembolsos e restituições 
726 Anulações 
728 Outros 
73 Proveitos suplementares 
731 Serviços sociais 
732 Aluguer de equipamento 
733 Processos de concurso/caderno de encargos 
734 Estudos, projectos e assistência tecnológica 
735 Royalties 
736 Rendas 
737 Proveitos de Contratos de Concessão-EDP 
738 Não especificados inerentes ao valor acrescentado 
74 Transferências e subsídios obtidos 
742 Transferências obtidas 
7421 Administrações Públicas 
74211 Orçamento do Estado 
742111 Transferências correntes 
7421111 Fundo Geral Municipal 
7421112 Fundo de Coesão Municipal 
7421113 Fundo de Financiamento Freguesias 
7421114 Fundo de Base Municipal 
7421115 Fundo de Equilíbrio Financeiro 
7421116 Fundo Social Municipal 
7421117 Participação fixa no IRS 
7421119 Outras 
742112 Transferências de capital 
7421121 Fundo Geral Municipal 
7421122 Fundo Coesão Municipal 
7421123 Cooperação Técnica e Financeira 
7421124 Fundo Base Municipal 
7421125 Fundo de Equilíbrio Financeiro 
7421129 Outras 
74212 Serviços e Fundos Autónomos 
742121 S.F.A.- Corrente 
7421211 Seg. Social 
7421212 IEFP 
7421213 Outras 
742122 S.F.A. - Capital 
7421221 Seg. Social 
7421222 IEFP 
7421223 Outras 
74213 Administração Autárquica 
7422 Administrações Privadas 
74221 Instituições particulares 
742211 Transferências correntes 
742212 Transferências de Capital 
7423 Famílias 
74231 Famílas - Correntes 
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74232 Famílas - Capital 
7424 Exterior 
74241 Fundos Comunitários - Correntes 
742411 FEDER 
742412 FEOGA 
742413 Fundo de Coesão 
742414 Fundo Social Europeu 
74242 Fundos Comunitários - Capital 
742421 FEDER 
742422 FEOGA 
742423 Fundo de Coesão 
742424 Fundo Social Europeu 
7425 Empresas 
74251 Empresas públicas municipais e intermunicipais 
74252 Outras 
742521 Correntes 
742522 Capital 
743 Subsídios correntes obtidos 
745 Reembolsos e Restituições 
75 Trabalhos para a própria entidade 
751 Investimentos financeiros 
752 Imobilizações corpóreas 
7521 Terrenos e recursos naturais 
7522 Edificios e outras construções 
75221 Edifícios 
75221011 Reparação e beneficiação 
7522102 Instalações de Serviços 
7522103 Instalações desportivas e recreativas 
7522104 Mercados, instalações de fiscalização sanitária 
7522105 Escolas 
7522111 Habitação 
75222 Outras Construções 
7522201 Parques e jardins 
7522202 Instalações desportivas e recreativas 
7522203 Cemitérios 
7522204 Outras 
753 Imobilizações incorpóreas 
754 Imobilizações em curso 
7541 De investimentos financeiros 
7541124 Fundo de Base Municipal 
7542 Imobilizações corpóreas 
75421 Terrenos e recursos naturais 
75422 Edificios e outras construções 
754221 Edificios 
75422101 Habitação 
754221011 Reparação e beneficiação 
75422102 Instalações de serviços 
75422103 Instalações desportivas e recreativas 
75422104 Mercados, instalações de fiscalização sanitária 
75422105 Escolas 
754222 Outras construções 
75422201 Parques e jardins 
75422202 Instalações desportivas e recreativas 
75422203 Cemitérios 
75422204 Outras 
755 Bens de domínio público 
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7551 Terrenos e recursos naturais 
7552 Edificios 
755209 Outras 
7553 Outras construções e infraestruturas 
755301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 
755302 Sistemas de drenagem de águas residuais 
755303 Estações de tratamento de águas residuais 
755304 Iluminação pública 
755305 Parques e jardins 
755306 Captação, tratamento e distribuição de água 
755307 Viação rural 
755308 Sinalização e trânsito 
755309 Infraestruturas para tratamento de residuos solid 
755310 Outras 
7554 Bens património histórico, artístico e cultural 
7555 Outros bens de dominio público 
756 Custos diferidos 
76 Outros proveitos e ganhos operacionais 
761 Direitos de propriedades industrial 
768 Outros não especif. alheios ao valor acrescentado 
78 Proveitos e ganhos financeiros 
781 Juros obtidos 
7811 Juros de depósitos Ordem 
7812 Juros depósitos prazo 
7815 Reembolsos e Restituições 
7819 Juros de outras aplicações 
782 Ganhos em entidades participadas 
783 Rendimentos de imóveis 
7831 Terrenos e recursos naturais 
7832 Edifícios e outras construções 
78321 Edifícios 
78322 Outras construções 
784 Rendimentos de participações de capital 
7841 Empresas municipais e intermunicipais 
785 Diferenças de câmbio favoráveis 
786 Descontos de pronto pagamento obtidos 
787 Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria 
788 Outros proveitos e ganhos financeiros 
79 Proveitos e ganhos extraordinários 
791 Restituição de impostos 
792 Recuperação de dívidas 
793 Ganhos em existências 
7931 Sinistros 
7932 Sobras 
7938 Outros 
794 Ganhos em imobilizações 
7941 Alineação de investimentos financeiros 
7942 Alienação de imobilizações corpóreas 
7943 Alienação de imobilizações incorpóreas 
7944 Sinistros 
7948 Outros 
795 Benefícios de penalidades contratuais 
7951 Multas 
7952 Juros de mora 
7953 Taxas de relaxe 
796 Reduções de amortizações e provisões 
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7961 Amortizações 
7962 Provisões 
797 Correcções relativas a exercícios anteriores 
798 Outros proveitos e ganhos extraordinários 
7982 Diferenças de câmbio extraordinárias 
7983 Transferências de capital 
7988 Outros não especificados 
8 Resultados 
81 Resultados operacionais 
82 Resultados financeiros 
83 (Resultados correntes) 
84 Resultados extraordinários 
88 Resultado líquido do exercício 

 

Direitos e Obrigações Recíprocas em 31 de Dezembro de 2010 

MUNICÍPIO <--> TEGEC, EEM 
 

CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO 
CONTABILIDADE EMPRESA 

TEGEC, EEM 
RECTIFICAÇÕES A EFECTUAR 
NOS BALANÇOS INDIVIDUAIS OBSERVAÇÕES Valor 

Contas Descrição Débito Crédito Contas Descrição Débito Crédito Entidade Contas Débito Crédito 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

TOTAL _ 0,00 TOTAL 0,00 0,00       

 

Ficha de Registo de Operações não Conciliadas 
 

Descrição do Movimento a Registar 
Contabilização Entidade Consolidante Contabilização Entidade Consolidada 
Débito Crédito Valor Débito Crédito Valor 

      
      
      

 Movimentação Regularização Contas Consolidadas  
Débito Crédito Valor Observações 

    
    
    

Saldos e Fluxos Financeiros entre as Entidades do Grupo Municipal  

 

 

Ano:  
 



 
 

Acta  n . º    10  /  2011 .    Reunião  de    31 -05 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

Grupo Municipal de Trancoso 

 

Mapa de Fluxos de Caixa Conso lidado  

 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo da Gerência Anterior   Total das Despesas Orçamentais 

 

 

Execução Orçamental  
 

Despesas Correntes 
 

Operações de Tesouraria  Despesas de Capital 

Total das Receitas Orçamentais   Operações de Tesouraria  

Receitas Correntes  

 

  

Receitas de Capital  Saldo para a Gerência Seguinte  

Outras Receitas  Execução Orçamental 

 Operações de Tesouraria   Operações de Tesouraria 

     

Total ................................  Total ................................................................  

 

Endividamento Consol idado de Médio e  Longo Prazo 

 

 

Ano:  

Grupo Municipal de Trancoso 

 

Código/designação 
das contas 

a) 

Dívidas a terceiros de médio/longo prazos   b) Eliminação de 
créditos/ 
dívidas 

recíprocos 

Grupo público 
consolidado (Designação do 

município) 

(Designação do 
serviço 

municipalizado) 

(Designação da 
empresa 

municipal) 

- TOTAL 

1 2 3 4 S 6=2+3+4+5 7 8=6-7 

Tipo de Fluxos 

Município de Trancoso      TEGEC, EEM 

Obrigações/pagamentos Direitos/recebimentos 

Saldo 
inicial 

Obrigações 
Constituída no 

exercício 

Anulações 
no exercício 

Pagamentos 
do exercício 

Saldo 
final 

Saldo 
inicial 

Direitos 
constituíd
os no 

exercício 

Anulações 
do exercícío 

Recebimentos 

do exercício 
Saldo final 

1 2 3 4 5 
6=(2+3)
-(4+5) 

7 8 9 10 
11=(7+8)-
(9+10) 

Transferências 

Subsídios 

Empréstimos 

Relações comerciais 

Participações do capital em numerário 

Participações do capital em espécie 

          

TOTAL           

(unidade: euro)

a) Relativamente a cada entidade abrangida pelo perímetro de consolidação deve ser elaborado um mapa que espelhe as relações financeiras estabelecidas com cada uma das restantes 

entidades abrangidas pelo mesmo perímetro, como por exemplo município/serviços municipalizados, município/entidade empresarial, serviços municipalizados/entidade empresarial, 

entidade empresarial/entidade empresarial e vice versa. Neste quadro devem ser identificadas as entidades a que se referem as operações descritas. 
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TOTAL        

a) A desagregar de acordo com as rubricas do balanço consolidado relativas às dívidas a terceiros - médio e longo prazos. 

b) A desdobrar de acordo com as entidades abrangidas pelo perímetro de consolidação. 

 

*A8*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento número 

1377, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 6 do 

corrente mês de Maio, da Associação Desenvolvimento das 

Freguesias da Zona Centro do Concelho de Trancoso, com sede 

em Trancoso a solicitar um subsídio no valor de 2.500 euros, 

destinado à comparticipação dos encargos resultantes da 

actividade de limpeza de bermas e ruas. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a concessão de um 

subsídio no valor de 2.500 euros, mediante protocolo, à 

Associação Desenvolvimento das Freguesias da Zona Centro 

do Concelho de Trancoso. -------------------------------------------  

*A9*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1459, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do corrente mês 

de Maio, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar verba de 

apoio para a realização das actividades do Dia Mundial da 

Criança a realizar no Estádio Municipal.  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 500 

euros, mediante protocolo. ------------------------------------------  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento da Santa Casa da 
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Misericórdia de Trancoso a solicitar uma verba de apoio de 

15.000 euros para a remodelação do centro de dia e apoio 

domiciliário de Freches. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 10.000 

euros, mediante protocolo, não tendo votado nem participado 

na votação o senhor Presidente da Câmara e o senhor 

vereador João Carvalho por fazerem parte da IPSS. ------------  

*A11*  Cedência de Autocarro para Viagem a França: Em seguida, 

foi presente o requerimento número 86, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 7 do passado mês de Janeiro, do 

Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar a cedência de um 

autocarro de 28 ou 30 lugares para uma deslocação a St. Julien 

de Concelles, em França, para participação de equipa de 

veteranos. --------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Solicitar orçamento.’ ------------------------------------------------  

Tendo sido apresentado como melhor orçamento para a 

realização da referida viagem o da Agência de Viagens Samar, 

com um valor de 2.725 euros. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio ao GDT no 

valor de 2.725 euros, mediante protocolo. ------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 
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19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia: --------------------------------------------------------------------  

*A12*  Concurso Público para a Execução dos Caminhos Agrícola 

de Monte Zebro, Caminho Agrícola da Quinta da Pereira – 

Freches, Caminho Agrícola da Póvoa do Concelho, Caminho 

Agrícola de Vila Garcia – Quinta do Prado e Caminho 

Agrícola de Moimentinha:  -----------------------------------------  

Em seguida a Divisão de Planeamento, Licenciamento, 

Urbanismo e Ambiente informaram a Câmara Municipal que 

conforme o solicitado, os trabalhos da empreitada referida em 

epígrafe importam na quantia de 766.192,98 euros, divididos da 

seguinte forma: -------------------------------------------------------  

-Caminhos Agrícola de Monte Zebro ------- 85.377,18 euros; 

-Caminho Agrícola da Quinta da Pereira – Freches ---------  

  ---------------------------------------------- 204.529,25 euros 

-Caminho Agrícola da Póvoa do Concelho -------------------  

  ---------------------------------------------- 250.024,30 euros 

-Caminho Agrícola de Vila Garcia – Quinta do Prado ------  

  ---------------------------------------------- 170.288,90 euros; 

-Caminho Agrícola de Moimentinha ------- 55.973,35 euros. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o caderno de 

encargos, programa de concurso e os respectivos projectos, já 



 
 

Acta  n . º    10  /  2011 .    Reunião  de    31 -05 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

aprovados no âmbito do PRODER, deliberando ainda abrir 

concurso público de acordo com a informação. ------------------  

Mais foi deliberado nomear como júri o senhor doutor 

Francisco Coelho, como presidente e os senhores engenheiros 

Victor Jorge e José Carlos Fantasia, sendo suplentes o senhor 

engenheiro João Mano e o senhor doutor Fernando Delgado. -  

*A13*  Urbanização de Santa Maria: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 1643, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 31 do corrente mês de Maio, da Casa Agrícola 

Pedro Viterbo E Filhas, Limitada, alegando os altos valores 

atribuídos aos lotes da urbanização acima referida, solicitando 

a realização de nova avaliação para que o valor a ser atribuído 

nunca seja superior ao valor real do mercado. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou que apesar do assunto não ser 

da competência do Município, recomendou o seu envio à 

autoridade fiscal acompanhando o pedido e lamento do 

requerente. ------------------------------------------------------------  

*A14*  XVI Passeio Cicloturismo – A Pedalar até à Fronteira: Em 

seguida, foi presente o requerimento número 1484, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 do corrente mês 

de Maio, do Município de Tarouca a solicitar parecer para o 

passeio referido em epígrafe, a realizar nos dias 10 e 11 de 

Junho entre Tarouca e Vilar Formoso. -----------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável. ---------  

*A15*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução imediata. --------------------  

*A16*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

outro modo de votação. ----------------------------------------------  

*A17*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,00 horas, não havendo mais assuntos a tratar,  o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe de Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  

 

 


