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I - Introdução 

 

Ao longo dos últimos anos assistiu-se a uma crescente utilização por parte da administração 

autárquica, de formas organizacionais de diversa natureza, através de instrumentos que a lei 

colocou à disposição dos Municípios com o intuito de permitir que, por essa via, fosse possível 

uma gestão com elevados níveis de eficácia, eficiência e economia. O recurso à criação de 

serviços municipalizados, empresas municipais ou à constituição de PPP´s, surgiram ainda 

como resposta a um também mais elevado nível de competências atribuídas à administração 

local e a uma cada vez maior exigência por parte dos munícipes 

Neste contexto, o surgimento de entidades que assumem diferentes formas organizacionais, de 

caráter associativo ou empresarial, em que os Municípios participam ou mesmo controlam, com 

o objetivo de desenvolver as suas competências e atribuições, conduziram a uma crescente 

integração e níveis de dependência entre as diversas entidades, tendo-se tornado evidente que 

para uma adequada análise e avaliação da real situação económica e financeira das entidades 

que compõem a administração local, a apresentação das contas individuais por entidade 

mostrava-se manifestamente insuficiente, constatando-se a necessidade de elaborar informação 

financeira que traduzisse o crescente grau de integração e interação entre as diferentes 

entidades, de forma a ser possível aferir com elevado nível de fiabilidade, a situação reportada 

ao conjunto do grupo autárquico. 

Neste enquadramento, a lei das Finanças Locais, quer a Lei atual (Lei 73/2013 de 3 de 

setembro) quer a Lei que vigorava no ano económico agora em apreciação, exercício de 2013, 

(Lei 2/2007 de 15 de janeiro), prevê a obrigatoriedade de os Municípios, relativamente aos quais 

se verifique estarem reunidas as condições expressas na lei, elaborarem contas consolidadas, de 

forma a obter uma visão global da situação financeira reportada ao conjunto do grupo 

municipal, permitindo uma avaliação integrada das atividades desenvolvidas. 
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A consolidação de contas surge assim como instrumento que permite melhorar a informação 

contabilística prestada pela administração local, constituindo uma base mais sólida para a 

tomada de decisões por parte dos órgãos autárquicos, quer a nível da avaliação do risco 

financeiro, quer no âmbito do controlo e coordenação das atividades das entidades que 

compõem o grupo municipal, bem como a avaliação das políticas locais. 

A consolidação de contas, traduz-se na elaboração de demonstrações económicas e financeiras 

de um conjunto de entidades ligadas entre si, como se de uma única entidade se tratasse, com o 

objetivo de fazer transparecer uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira do 

grupo municipal. 

 

Dando assim cumprimento ao estabelecido na lei, e também com o intuito de permitir a análise 

integrada da situação económica e financeira do conjunto de entidades que integram o perímetro 

de consolidação do Município de Trancoso, são apresentadas as contas consolidadas relativas ao 

exercício económico de 2013, de acordo com as disposições da Portaria 474/2010, de 15 de 

junho, através da qual foi aprovada a Orientação nº. 1/2010, e as instruções emanadas do 

grupo de trabalho do SATAPOCAL, publicadas no site da Direcção-Geral das 

Autarquias Locais (DGAL) – Portal Autárquico, em 29 de Abril de 2011, as quais 

vieram complementar as disposições genéricas constantes da portaria referenciada. 
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II . Delimitação do Perímetro de Consolidação 

 

Considerando que a consolidação de contas resulta da necessidade de apresentação de 

informação económica e financeira útil e relevante da totalidade do Grupo Autárquico, 

de forma a assegurar uma mais eficaz e fiável leitura das opções de gestão e o 

fornecimento de dados indispensáveis à organização municipal, torna-se necessário 

antes de mais, identificar qual o conjunto de entidades que se encontram incluídas no 

âmbito do perímetro de consolidação  

 

No que concerne às regras delimitadoras do perímetro de consolidação, são as 

estabelecidas no normativo legal que enquadra o procedimento de elaboração das contas 

consolidadas. Ainda assim, e considerando que os vários documentos que dispõem 

sobre a matéria não têm todas o mesmo âmbito de abrangência quanto às entidades 

sujeitas a integrar o processo de consolidação, entendeu-se adotar a definição prevista 

no ponto 4.2.1 das Instruções para a Consolidação de Contas pelos Municípios, 

produzidas pelo SATAPOCAL. 

Desta forma adota-se o conceito de que o perímetro de consolidação é constituído pelo 

Município, Serviços Municipalizados e toadas as entidades em que o Município 

participe, de forma direta ou indireta, em 100% do capital. 
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No caso em apreciação, e uma vez que existe ainda em atividade uma empresa 

municipal denominada TEGEC, EEM, em que o Município detém a totalidade do 

capital, e não existindo serviços municipalizados, o Grupo Autárquico de Trancoso é 

constituído pelo Município e pela Empresa Municipal. 
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III – Processo de Consolidação de Contas 

 

1.1 Princípios Orientadores 

 

De acordo com o disposto na Lei das Finanças Locais, as entidades que reúnem as 

condições definidas para apresentação de contas consolidadas, têm de, para além de 

fazer aprovar as suas contas individuais, apresentar e fazer aprovar as contas 

consolidadas do conjunto de entidades que constituem o grupo municipal. 

As contas consolidadas, são assim elaboradas tendo por base os princípios da 

relevância, da materialidade, da fiabilidade, da neutralidade, plenitude e 

comparabilidade. 

 

 

1.2 Entidades Incluídas no Perímetro de Consolidação 

 

TEGEC - Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de 

Lazer, EEM 

A TEGEC - Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais de Lazer, EEM, 

é uma sociedade por quotas, com sede na Avenida Calouste Gulbenkien, em Trancoso. 

Trata-se de uma entidade de direito privado, constituída ao abrigo da Lei 58/98, de 18 

de Agosto, atualmente enquadrada no âmbito do disposto na Lei 50/2012, de 31 de 
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agosto de 2012. Perante a constatação de que a TEGEC reunia as condições 

estabelecidas no artigo 62º da citada Lei 50/2012, foi apresentada uma proposta de 

fusão entre a empresa municipal e a PACETEG, SA,. Relativamente a esta última, e 

tratando-se de uma sociedade de direito privado, foi solicitado o visto referente à 

aquisição da participação ao parceiro privado, constituindo-se assim ela própria como 

uma empresa municipal, após o que, e de acordo com o previsto na Lei, seria possível, 

proceder à fusão entre duas empresas municipais. 

Tendo sido rejeitado o pedido de visto apresentado ao Tribunal de Contas, foi entretanto 

intentada uma ação de contestação à referida recusa de visto, a qual aguarda decisão 

desse mesmo Tribunal. 

 

Após o enquadramento da atual situação da TEGEC à luz do estabelecido no Regime 

Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, resta referir que 

esta entidade tem como único sócio o Município de Trancoso, que detém 100% do 

respetivo capital, situação que se mantém desde a sua constituição em 10 de Abril de 

2001. 

O seu objeto social traduz-se, fundamentalmente, na promoção, apoio e 

desenvolvimento de atividades de carácter cultural, social, educativo, desportivo, 

recreativo, turístico e de proteção ambiental no Município de Trancoso, através, entre 

outras formas, da conceção, construção, gestão, manutenção, exploração e dinamização 

de equipamentos e infraestruturas municipais, designadamente, museus, mercados 

municipais e escolas. 
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1.3.Balanço Consolidado 

 

 

AB AP AL AL

451 1.188.459,86 0,00 1.188.459,86 1.149.275,06

452 0,00 0,00 0,00 0,00

453 77.177.377,63 45.165.886,73 32.011.490,90 35.511.264,45

455 0,00 0,00 0,00 0,00

459 0,00 0,00 0,00 0,00

445 1.138.382,26 0,00 1.138.382,26 851.684,04

446 0,00 0,00 0,00 0,00

79.504.219,75 45.165.886,73 34.338.333,02 37.512.223,55

431 0,00 0,00 0,00 0,00

432 767.061,87 581.700,34 185.361,53 52.041,54

433 0,00 0,00 0,00 0,00

11.793,84 11.793,84 9.657,77

443 24.637,50 0,00 24.637,50 24.637,50

449 0,00 0,00 0,00 0,00

803.493,21 581.700,34 221.792,87 86.336,81

421 4.771.859,89 0,00 4.771.859,89 3.935.463,87

422 24.178.881,29 4.901.425,62 19.277.455,67 19.597.807,69

423 1.831.366,56 1.449.669,78 381.696,78 443.419,51

424 667.694,10 501.511,62 166.182,48 207.631,69

425 32.366,62 30.392,63 1.973,99 3.318,22

426 872.037,56 841.523,98 30.513,58 45.104,50

427 0,00 0,00 0,00 0,00

429 287.158,61 242.535,52 44.623,10 42.793,53

442 1.363.840,94 1.363.840,94 1.708.753,27

448 0,00 0,00

34.005.205,57 7.967.059,15 26.038.146,42 25.984.292,28

411 238.649,72 0,00 238.649,72 238.534,10

412 0,00 0,00 0,00 0,00

414 1.599.933,36 73.285,24 1.526.648,12 1.686.751,63

415 0,00 0,00 0,00 0,00

441 0,00 0,00 0,00 0,00

447 0,00 0,00 0,00 0,00

1.838.583,08 73.285,24 1.765.297,84 1.925.285,73

36 60.590,61 60.590,61 65.647,12

35 0,00 0,00 0,00

34 0,00 0,00 0,00

33 0,00 0,00

32 5.853,32 5.853,32 88.133,74

37 74.541,18 74.541,18 0,00

140.985,11 0,00 140.985,11 153.780,86

268 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

28 0,00 0,00

211 13.394,06 13.394,06 6.317,42

212 0,00 0,00 0,00

213 0,00 0,00 0,00

218 4.778,41 3.971,04 807,37 1.718,75

251 0,00 0,00 0,00

      outros credores

Circulante

  Existências

      Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

      Produtos e trabalhos em curso

      Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos

      Produtos acabados e intermédios

      Mercadorias

Equipamento básico

Equipamento administrativo

Equipamento de transporte

Ferramentas e utensílios

BALANÇO CONSOLIDADO

  Imobilizações Corpóreas

Terrenos e recursos naturais

Despesas de investigação e desenvolvimento

Propriedade industrial e outros direitos

Despesas de instalação

Imobilizações em curso

Adiantamento por conta de imobilizações incorpórea

  Imobilizações incorpóreas

Código das 
Contas 
POCAL

      Bens do património histórico, artistico e cultural

      Outros bens de domínio público

      Imobilizações em curso

Edifícios e outras construções

31-12-2012

Imobilizado

  Bens de domínio público

      Terrenos e recursos naturais

31-12-2013
ACTIVO

      Edifícios

      Outras cosntruções e infra-estruturas

      Adiantamento por conta de bens de domínio público

      Imobilizações em curso

      Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

Taras e vasilhame

Outras imobilizações corpóreas

Imobilizações em curso

Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

  Investimentos Financeiros

      Partes de capital

Diferenças de Consolidação

      Obrigações e títulos de participação

      Investimentos em imóveis

      Outras aplicações financeiras

  Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)

      Adiantamentos por conta de compras

      Utentes, c/c

      Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidos

      Devedores pela execução do orçamento

  Dívidas de terceiros - Curto prazo

      Empréstimos concedidos

      Clientes, c/c

      Contribuintes, c/c
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AB AP AL AL

229 0,00 0,00

2619 0,00 0,00 0,00

24 329.837,77 329.837,77 221.945,44

264 0,00 0,00 0,00
262 + 263 + 267 

+ 268
144.051,66 144.051,66 144.051,66

3.971,04 488.090,86 374.033,27

151 0,00 0,00 0,00

152 0,00 0,00 0,00

153 0,00 0,00 0,00

159 0,00 0,00 0,00

18 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

12 748.380,75 748.380,75 442.521,79

11 2.034,41 2.034,41 3.727,60

750.415,16 750.415,16 446.249,39

271 1.054.803,55 1.054.803,55 805.053,99

272 29.405,39 29.405,39 32.057,86

0,00 0,00

1.084.208,94 1.084.208,94 837.111,85

53.787.931,46

3.971,04

118.127.110,82 53.791.902,50 64.827.270,22 67.319.313,74

Código das 
Contas 
POCAL

ACTIVO
31-12-2013 31-12-2012

      Adiantamentos a fornecedores

  Dívidas de terceiros - Curto prazo

      Adiantamentos a fornecedores de imobilizado

      Estado e outros entes públicos

      Administração autárquica

Caixa

Depósitos em instituições financeiras

      Outros devedores

  Títulos negociáveis

Acções

Obrigações e títulos de participação

Títulos de dívida pública

Outros títulos

Outras aplicações de tesouraria

  Depósitos em instituições financeiras e caixa

  Acréscimos e deferimentos

Acréscimos de proveitos

Custos diferidos

Activo por Impostos Diferidos

      Total de amortizações

      Total de provisões

      Total do activo
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51 61.285.014,25 60.297.825,45

55 3.255,36 3.255,36

56

571 3.738,14 3.738,14

572

573

574

575

576 40.795,00 40.795,00

577

59 -22.066.980,83 -20.362.640,15

88 -3.061.924,66 -1.915.714,48

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 36.203.897,26 38.067.259,32

292 89.073,64 89.073,64

221 177.185,40 275.779,16

2312 5.764.792,24 4.100.728,63

2611 0,00 244.848,04

268

5.941.977,64 4.621.355,83

2311 889.476,41 607.410,43

2312 83.565,68

269

221 467.820,25 618.062,71

228 8.063,17 64.935,99

252

217

219

2611 892.663,52 3.831.891,12

2615       Fornecedores com Contrato de Factoring 915.285,80

2618 452.494,63 157.294,45

24 82.670,09 64.255,03

264 3.255,84 3.255,84

262 + 263 + 267 
+ 265 + 268

2.001.352,46 1.425.483,04

5.713.082,17 6.856.154,29

273 366.974,24 464.602,65

274 16.512.265,27 17.220.868,01

0,00 0,00

16.879.239,51 17.685.470,66

TOTAL DO PASSIVO 28.623.372,96 29.252.054,42

64.827.270,22 67.319.313,74

Código das 
Contas 
POCAL

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

      Reservas estatutárias

      Reservas contratuais

  Reservas de reavaliação

  Reservas 

      Reservas legais

31-12-2013

Fundos próprios 

  Património

  Ajustamento de partes de capital em empresas

      Fornecedores c/c

      Dívidas a instituições de crédito

      Reservas livres

      Subsídios

      Doações 

      Reservas decorrentes de transferências de activos

  Resultado  transitados

  Resultado líquido do exercicío

Passivo

  Provisões para riscos e encargos

  Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)

      Clientes e utentes c/ cauções

      Adiantamento de clientes, contribuintes e utentes 

      Fornecedores imobilizado c/c

      Outros Credores

  Dívidas a terceiros - Curto prazo

      Empréstimos de curto prazo

      Dívidas a instituições de crédito

      Adiantamento por conta de vendas

      Fornecedores, c/c

      Fornecedores - Facturas em recepção e conferência

      Credores pela execução do orçamento

      Administração autarquica

      Outros credores

      Facturas em recepção e conferência

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO

31-12-2012

      Fornecedores de imobilizado, c/c

      Estado e outros entes públicos

  Acréscimos e deferimentos

Acréscimo de custos

Proveitos diferidos

Passivo por Impostos Diferidos
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1.4Demonstração de Resultados Consolidados 

 

 

CUSTOS E PERDAS

61
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS 
MATÉRIAS CONSUMIDAS:
               Mercadorias 12.416,99 6.883,81
               Matérias 94.723,72 107.140,71 134.814,27 141.698,08

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2.861.798,43 2.674.470,62

CUSTOS COM O PESSOAL:
641 + 642                Remunerações 2.706.919,56 2.666.226,60
643 a 648                Encargos Sociais 597.129,82 6.165.847,81 586.092,41 5.926.789,63

63
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES 
CONCEDIDOS E PRESTAÇÕES SOCIAIS

585.541,44 252.127,59

66  AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 4.442.691,29 4.588.638,39

67 PROVISÕES DO EXERCÍCIO 2.091,73 1.206,76

65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 69.033,92 5.099.358,38 56.148,40 4.898.121,14
(A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.372.346,90 10.966.608,85

68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 427.932,42 427.932,42 176.452,83 176.452,83
(C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.800.279,32 11.143.061,68

69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS 860.521,26 860.521,26 184.351,48 184.351,48
(E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.660.800,58 11.327.413,16

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO 438,61 1.224,98

88 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -3.061.924,66 -1.915.714,48
9.599.314,53 9.412.923,66

PROVEITAS E GANHOS

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:
7111                Vendas de Mercadorias 10.394,65 11.727,71

7112 + 7113                Vendas de Produtos
712                Prestações de Serviços 241.421,12 231.791,42
715                Reembolsos e Restituições
716                Anulações 251.815,77 243.519,13

72 IMPOSTOS E TAXAS 1.167.860,98 963.261,42

(a) VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

75 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 781,5

73 PROVEITOS SUPLEMENTARES 8.262,96 14.422,12

74 TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS 7.009.791,99 6.848.966,85

76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 1.195,11 8.187.111,04 7.827.431,89
(B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.438.926,81 8.070.951,02

78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 449.066,28 449.066,28 500.789,25 500.789,25
(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.887.993,09 8.571.740,27

79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 711.321,44 711.321,44 841.183,39 841.183,39
(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.599.314,53 9.412.923,66

9.599.314,53 9.412.923,66

RESUMO:

Resultados Operacionais (B)-(A):

Resultados Financeiros (D-B)-(C-A):

Resultados Correntes (D)-(C):

Resultado Líquido do Exercício(F)-(E):

Código das 
Contas 
POCAL

31-12-2013 31-12-2012

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADA

21.133,86

-2.912.286,23

-3.061.924,66

-2.895.657,83

324.336,42

-2.571.321,41

-1.915.714,48

-2.933.420,09
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1.5 Demonstração de Fluxos de Caixa Consolidados 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE TRANCOSO Ano: 2013

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 446.249,39

RECEITAS ORÇAMENTAIS 11.694.387,35
Correntes 7.876.935,26
Capital 3.817.452,09
Outras 0,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 595.209,13

TOTAL . . . . . .    12.735.845,87

DESPESAS ORÇAMENTAIS 11.383.706,49
Correntes 7.694.967,31
Capital 3.688.739,18

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 601.724,22

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE 750.415,16

TOTAL . . . . . .    12.735.845,87

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS

RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS
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1.6 Análise do Exercício de 2013 

 

A importância de conhecer os resultados e a real situação económico-financeira do 

grupo autárquico, decorre de um crescente nível de integração e das relações cada vez 

mais complexas entre entidades de diferente natureza jurídica, que gravitam na esfera 

dos municípios, e que paralelemente às tradicionais entidades de natureza autárquica, 

desenvolvem atividades com a finalidade de dar resposta às necessidades coletivas das 

populações dos seus territórios, e ao crescente conjunto de competências que lhe vão 

sendo atribuídas. 

Assim, para além de prestar informação sobre a situação particular dessas entidades, é 

de extrema relevância evidenciar o seu comportamento enquanto conjunto de entidades 

com fins comuns e gestão indissociável. 

Neste contexto, importa dizer que a partir dos documentos de prestação de contas 

consolidadas do grupo autárquico, constata-se uma inversão na evolução de sentido 

positivo que se vinha evidenciando ao longo dos últimos exercícios nos resultados 

individuais, com naturais reflexos nos resultados do grupo. Assim, e essencialmente 

reflexo dos resultados apurados nas contas individuais do Município, as quais têm, 

naturalmente, um peso predominante nos resultados do conjunto das entidades, 

verificou-se um desempenho bem menos favorável do que em idêntico período de 2012. 

Constata-se efetivamente, que apesar de um total de proveitos superior em cerca de 2% 

ao evidenciado no final do exercício anterior, tal não permitiu compensar o acréscimo 

verificado nos custos do exercício, nomeadamente em termos de Fornecimentos e 

Serviços Externos, e da rubrica de Encargos com Pessoal, aqui não em resultado de um 

acréscimo de colaboradores, mas antes em resultado do encargo com a reposição dos 

subsídios de férias e natal e do aumento dos encargos sociais. 
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Deverá no entanto destacar-se, a significativa redução das dívidas a fornecedores 

correntes e de imobilizado. 

Quanto ao acréscimo das dívidas a instituições de crédito M/L prazo, resultam do 

empréstimo contratualizado no âmbito do PAEL. 

Relativamente à redução do ativo, tal facto resulta, essencialmente, da depreciação do 

imobilizado existente na esfera do grupo autárquico, introduzida por via da 

contabilização das amortizações, redução esta que, no atual contexto de limitação de 

despesa, não foi possível contrariar pela realização de novos investimentos. 

 

 

 

IV - Anexo ao Balanço Consolidado e à Demonstração 

de Resultados Consolidados 

 

O Município de Trancoso apresenta as suas contas consolidadas, de acordo com as 

normas específicas para a administração pública, e, em particular, de acordo com as 

instruções emitidas para o sub-sector da administração local 

Assim, as demonstrações financeiras consolidadas do Município de Trancoso, foram 

elaboradas de acordo com o estabelecido na Portaria nº 474/2010 de 01 de Julho a qual 

aprovou a “orientação genérica relativa à consolidação de contas no âmbito do sector 

público administrativo”, e tendo por base as Instruções do SATAPOCAL destinadas a 

clarificar e adaptar a norma à administração local. 

 

Todos os valores são apresentados em euros. 
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1. Informações Relativas às Entidades Incluídas no Perímetro de 

Consolidação e a Outras Entidades Participadas 

 

Nota 1 – Entidades incluídas na consolidação 

Entidade Sede Social Atividade Principal Detenção 

% do 

Capital 

detido 

Observ. 

31-Dez-13  

Município de Trancoso 

Praça do Município 

6420 - 107 Trancoso 

Prossecução dos 

interesses próprios da 
população do concelho. 

  a) 

 

TEGEC - Empresa Municipal 

de Gestão de Equipamentos, 

Culturais e de Lazer, E.E.M., 

 

Av. Calouste Gulbenkian 

nº 10, 6420-033 Trancoso 

Promoção, apoio e 
desenvolvimento de 

atividades de carácter 
cultural, social, educativo, 

desportivo, recreativo, 
turístico e de proteção 
ambiental no Município 

de Trancoso, através, 
entre outras formas, da 

conceção, construção, 
gestão, manutenção, 
exploração e dinamização 

de equipamentos e infra-
estruturas municipais, 
designadamente, museus, 

mercados municipais e 
escolas recursos 

disponíveis. 

MT 100% b) 

MT - Município de Trancoso 

a) Entidade-mãe obrigada à elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, conforme o estabelecido 

no nº- 2 do artigo 75º da LFL (Lei 73/2013 de 3 de setembro) 

b) Entidade detida a 100% pelo Município de Trancoso 

 

Nota 2 – Entidades excluídas da consolidação 

O artigo 46.º apenas refere a obrigatoriedade de apresentar contas consolidadas com as 

entidades detidas ou participadas a 100%. Pelo que não foram incluídas entidades em 
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que a participação no capital fosse inferior a 100%. Esse mesmo entendimento foi 

expresso nas Instruções do SATAPOCAL 

Assim, foram excluídas da consolidação por deterem uma participação inferior a 100% 

as seguintes entidades: 

 

Entidade Sede Social Atividade Principal Detenção 

% do 

Capital 

detido 

31-Dez-13 

RESIESTRELA - Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos, 

S. A. 

Estrada de Peroviseu - Quinta 
das Areias - 6230-000 FUNDÃO 

Exploração e gestão do 
sistema multimunicipal de 

triagem, recolha selectiva, 
valorização e tratamento de 
resíduos sólidos urbanos da 

Cova da Beira. 

MT 2,39 % 

Encanta –Restauração e Serviços 

de Trancoso, Lda 

 Avenida Dom Nuno Álvares 
Pereira, 6420-109 Trancoso 

Fornecimento de refeições em 
cantina ou em sistema de 
Catering, fornecimento de 
serviços de bar, para 
estabelecimentos de ensino e 
educação 

MT 50 % 

FMT - Feiras e Mercados de 

Trancoso, Ldª 

 

Santa Maria - Trancoso 

Promoção e realização de 
leilões de gado e 

comercialização de produtos 
agrícolas 

MT 88 % 

PACETEG, SA 
Av. Calouste Gulbenkienº 14, 
6420-033 Trancoso 

Criação, implementação, 

desenvolvimento, 

construção, promoção, 

comercialização, instalação, 

reabilitação e conservação 

de mercados, áreas 

comerciais, campo da feira, 

centros de culturais, museus 

e centros de transporte. 

Prestação de serviços 

relacionados com a 

atividade principal bem 

como a outras atividades 

conexas. 

 

TEGEC 49% 
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Nota 3 – Entidades associadas contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial 

Entidade Sede Social Atividade Principal Detenção 

% do 

Capital 

detido 

31-Dez-13 

TEGEC - Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos, 

Culturais e de Lazer, E.E.M., 

Av. Calouste Gulbenkian nº 10 
6420-033 Trancoso 

Promoção, apoio e 

desenvolvimento de 
atividades de carácter 

cultural, social, educativo, 
desportivo, recreativo, 
turístico e de proteção 

ambiental no Município de 
Trancoso, através, entre 
outras formas, da conceção, 

construção, gestão, 
manutenção, exploração e 

dinamização de 
equipamentos e infra-
estruturas municipais, 

designadamente, museus, 
mercados municipais e 
escolas.  

MT 100% 

Encanta – Restauração e 

Serviços de Trancoso, Lda 

 

Avenida Dom Nuno Álvares 
Pereira, 6420-109 Trancoso 

Fornecimento de refeições em 
cantina ou em sistema de 
Catering, fornecimento de 
serviços de bar, para 
estabelecimentos de ensino e 
educação 

MT 50% 

 

 

Nota 4 – Entidades associadas não contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial 

Entidade Sede Social Atividade �ota Justificativa 

RESIESTRELA - Valorização e 

Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S. A. 

Estrada de Peroviseu - Quinta 
das Areias - 6230-000 

FUNDÃO 

Exploração e gestão do 
sistema multimunicipal de 

triagem, recolha seletiva, 
valorização e tratamento de 
resíduos sólidos urbanos da 

Cova da Beira. 

Não exerce influência 

significativa. 

Participação de Capital ainda 

não Realizado 

 

FMT - Feiras e Mercados de 

Trancoso, Ldª 

 

 

Santa Maria - Trancoso 
Promoção e realização de 
leilões de gado e 

comercialização de produtos 
agrícolas 

Em Processo de Dissolução 
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Nota 5 - Outras Participações 

 

Entidades não Societárias 

Denominação Social 

Associação de Município da Cova da Beira 

Associação de Municípios Vale do Côa 

Comurbeiras, CIM 

Associação Nacional dos Municípios Portugueses 

Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico 

Associação de Informática da Região Centro 

Territórios do Côa – Associação de Desenvolvimento Regional 

Rede de Judiarias 

Aldeias Históricas de Portugal 

Raia Histórica – Associação de Desenvolvimento do Nordeste da Beira 

Associação Promotora do Ensino Profissional da Beira Transmontana  

Raia Viva – Cooperativa de Animação Turística da Raia 

 

Nota 6 – Método de consolidação 

 

No processo de consolidação aplicado no perímetro do Grupo Autárquico de Trancoso, 

foi 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 processo de consolidação do grupo Municipal de Trancoso, 

o método foi aplicado apenas às entidades em que se participa no total do capital, pelo 
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que não se foram evidenciados os interesses minoritários nas demonstrações financeiras 

consolidadas. 

 

O método consiste na integração nas demonstrações financeiras da entidade 

consolidante (entidade mãe), os elementos respetivos dos balanços, demonstração de 

resultados e nos mapas de execução orçamental das entidades consolidadas, adotando-se 

como regra o previsto na Norma 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. 

 

 

 

Nota 7 – Número médio de trabalhadores ao serviço 

 

O número de trabalhadores das entidades incluídas no perímetro de consolidação é de 
214, reportados a 31 de Dezembro de 2013, com a seguinte repartição: 

 

 

 

Entidade �º. Colaboradores 

Município de Trancoso 156 
TEGEC, EEM 58 

Total 214 
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2 – I7FORMAÇÕES RELATIVAS À IMAGEM VERDADEIRA E 

APROPRIADA 

 

Nota 8 – Insuficiência das normas de consolidação para uma imagem verdadeira e 

apropriada 

Não aplicável 

 

Nota 9 – Afastamento das normas de consolidação para obter uma imagem verdadeira e 

apropriada 

Não aplicável 

 

3 – I7FORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIME7TOS DE 
CO7SOLIDAÇÃO 

 

Nota 10 – Identificação e fundamentação de todos os movimentos extra-contabilísticos 

efetuados para efeitos de consolidação, nomeadamente no que respeita à eliminação dos 

investimentos financeiros e das operações recíprocas. 

 

Os mapas auxiliares de consolidação do Balanço e Demonstração de Resultados 
Consolidados, constam em anexo. 

 

Nota 11 – Discriminação da rubrica “diferenças de consolidação”, com indicação dos 

métodos de cálculo adotados e explicitação das variações significativas relativamente ao 

exercício anterior. 

 

O valor refletido no ativo na rubrica de “Diferenças de Consolidação”, no montante de 

11.793,84 €, refere-se ao IVA que a empresa municipal liquidou nos serviços prestados 

ao Município e que este não podia deduzir, tendo reconhecido tudo como custo. 
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Considerando que as participações financeiras se encontram registadas de acordo com o 

método de equivalência patrimonial, o que se traduz no facto de o valor da participação 

contabilizado na entidade mãe ser, em cada exercício, ajustada em função dos resultados 

das entidades participadas, não há aqui lugar ao reconhecimento de outras diferenças de 

consolidação. 

 

 

Nota 12 – Justificação dos casos excecionais em que não se tenha adotado o princípio da 

consistência na consolidação e avaliação dos seus efeitos no património, na posição 

financeira e nos resultados do conjunto das entidades incluídas no perímetro de 

consolidação. 

Não existem. 

 

Nota 13 – Descrição dos acontecimentos importantes relacionados com o património, a 

posição financeira e os resultados das entidades incluídas no perímetro de consolidação que 

tenham ocorrido entre a data do balanço dessa entidade e a data do balanço consolidado. 

Não existem. 

 

Nota 14 – Informações que tornem comparáveis os sucessivos conjuntos de demonstrações 

financeiras no caso de se alterar significativamente, no decurso do exercício, a composição 

do conjunto das entidades incluídas no perímetro da consolidação. 

Não existem. 

 

Nota 15 – Indicação dos montantes dos ajustamentos excecionais de valor dos ativos feitos 

exclusivamente para fins fiscais e não eliminados da consolidação, juntamente com as razões 

que o determinaram. 

Não existem. 
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Nota 16 – Indicação dos casos excecionais em que se utilizou a homogeneização valorativa, 

bem como as razões que justificaram a sua utilização. 

 

Considerando que no âmbito do POCAL, ou seja no Município, as amortizações são 

calculadas pelo método das quotas constantes e às taxas fixadas na Portaria n.º 

671/2000, publicada no Diário da República II Série, n.º 91, de 17 de Abril – Cadastro e 

Inventário dos Bens do Estado e do Decreto Regulamentar n,º 2/90, de 12 de Janeiro, e 

que no caso das empresas municipais, as amortizações são efetuadas utilizando-se taxas 

de acordo com a vida útil estimada (Sistema de Normalização Contabilística), tornou-se 

necessário proceder à homogeneização de taxas aplicadas, nos casos em que a 

materialidade o justificava. Nos restantes casos, e dada a irrelevância para a imagem 

verdadeira e apropriada das contas consolidadas, foi desvalorizada a necessidade de 

homogeneização. 

 

Nota 17 – Opção usada pelo conjunto das entidades incluídas no perímetro de consolidação 

quanto à contabilização das participações em entidades de natureza empresarial. 

 

Ambas as entidades incluídas no perímetro de consolidação utilizam o Método de 

Equivalência Patrimonial na valorização e contabilização das suas participações. 
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4 – I7FORMAÇÕES RELATIVAS AO E7DIVIDAME7TO DE MÉDIO 

E LO7GO PRAZO 

 

Nota 18 – Descrição do endividamento consolidado de médio e longo prazo, de acordo com 

o seguinte mapa 

  Entidade Credora N.º Empréstimos Valor Contratado Data de Vencimento Capital em dívida 31-12-2013 

MT CGD 9015/002904/691 2.493.989,49 28-05-2022 1.396.554,81 € 

MT CGD 9015/003870/391 718.903,00 09-12-2023 460.015,45 € 

MT CGD 9015/004054/691 732.152,00 03-12-2024 459.077,20 € 

MT CGD 9015/004641/291 793.844,00 15-12-2025 490.714,39 € 

MT BPI 7024364830001/0669 1.346.754,32 03-12-2013 0,00 € 

MT BPI 7024364830002/0669 2.992.787,38 07-10-2019 1.294.425,12 € 

MT DGTF PAEL 3.583.676,56 15-05-2027 2.418.981.68 € 

TEGEC  BCP  45359420816 199.500,00   - 134.500,00 € 

 

 

Nota 19 – Montante total das dívidas a terceiros apresentadas no balanço consolidado e que 

se vençam nos quatro anos seguintes à data do balanço, desagregado por rubrica do balanço 

consolidado. 

 

 

 

Código/designação Eliminação de Grupo

das contas créditos/dívidas Público

a) recíprocos Consolidado

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

221 - Forn. c/c 177.185,40 0,00 177.185,40 0,00 177.185,40

23-Dív. Instit. Crédito 5.764.792,24 0,00 5.764.792,24 0,00 5.764.792,24

2611 - Forn. Imob. c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

268 - Outros Credores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 5.941.977,64 0,00 5.941.977,64 0,00 5.941.977,64

Dívidas a terceiros de médio/longo prazos b)

Mun. Trancoso TEGEC, EEM Total

a) A desagregar de acordo com as rubricas do balanço consolidado relativas às dívidas a terceiros  

b) A desdobrar de acordo com as entidades abrangidas pelo perímetro de consolidação 
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Nota 20 – Mapa de fluxos de caixa consolidado de operações orçamentais (Portaria N.º 

474/2010 – Orientação N.º 1/2010, de 1 de Julho de 2010) 

 

 

 

 

 

 

6 – I7FORMAÇÕES RELATIVAS A COMPROMISSOS 

 

Nota 21 – O montante global dos compromissos financeiros que não figure no balanço 

consolidado, para que seja possível analisar a situação financeira do conjunto das entidades 

compreendidas na consolidação, incluindo, as entidades que adotem o POCAL, sendo esta 

Saldo Obrigações Anulações Pagamentos Saldo Saldo Direitos Anulações Recebimentos Saldo

Inicial constituídas no do Final Inicial constituídas no do Final

no exercício exercício exercício no exercício exercício exercício
1 2 3 4 5 6=(2+3)-(4+5) 7 8 9 10 11=(7+8)-(9+10)

Transferências 407.183,00 1.512.188,49 0,00 1.179.371,49 740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subsídios 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reações Comerciais 1.230,00 63.105,35 0,00 49.105,35 15.230,00 0,00 0,00 0,00

Partic. Capital Numerário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partic. Capital Espécie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 408.413,00 1.775.293,84 0,00 1.228.476,84 955.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obrigações/Pagamentos Direitos/Recebimentos

Município de Trancoso - TEGEC, EEM

Tipo de Fluxos

Saldo Obrigações Anulações Pagamentos Saldo Saldo Direitos Anulações Recebimentos Saldo

Inicial constituídas no do Final Inicial constituídas no do Final

no exercício exercício exercício no exercício exercício exercício

1 2 3 4 5 6=(2+3)-(4+5) 7 8 9 10 11=(7+8)-(9+10)

Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.183,00 1.512.188,49 0,00 1.179.371,49 740.000,00

Subsídios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reações Comerciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00 63.105,35 0,00 49.105,35 15.230,00

Partic. Capital Numerário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partic. Capital Espécie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.413,00 1.775.293,84 0,00 1.228.476,84 955.230,00

Tipo de Fluxos

TEGEC, EEM - Município de Trancoso 

Obrigações/Pagamentos Direitos/Recebimentos
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informação discriminada, por agrupamento da despesa e dos valores que devem ser 

refletidos nas contas da classe 0 relativas aos compromissos de exercícios futuros. 

Não existem. 

 

Nota 22 – Descrição das responsabilidades das entidades incluídas no perímetro de 

consolidação por garantias prestadas, desdobrando-as de acordo com a natureza destas e 

mencionando expressamente as garantias reais, com indicação da norma legal habilitante. 

 

No decurso do exercício de 2013, e dadas as dificuldades de tesouraria que impediram o 
Município de solver atempadamente os seus compromissos perante terceiros, foi 
constituída uma garantia real relativa a uma dívida constituída pelo Município para com 
a TEGEC, EEM. 

 

 

 

7 – I7FORMAÇÕES RELATIVAS À POLITICAS CO7TABILISTICAS 

 

Nota 23 – Os critérios de valorimetria aplicados às várias rubricas das demonstrações 

financeiras consolidadas e métodos utilizados no cálculo dos ajustamentos de valor, 

designadamente amortizações, ajustamentos e provisões. 

 

Imobilizado 

 

Os bens do ativo imobilizado foram registados ao custo de aquisição, considerando-se 

como custo de aquisição de um ativo, a soma do respetivo preço de compra com os 

gastos suportados direta e indiretamente para o colocar no seu estado atual. 
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As amortizações são calculadas a partir da entrada em funcionamento ou início da 

utilização dos bens, pelo método das quotas constantes e às taxas fixadas na Portaria n.º 

671/2000, publicada no Diário da República II Série, n.º 91, de 17 de Abril – Cadastro e 

Inventário dos Bens do Estado e do Decreto Regulamentar n,º 2/90, de 12 de Janeiro. 

 

Ainda de acordo com o CIBE, são totalmente amortizados no ano de aquisição os bens 

sujeitos a depreciação, em mais de um ano económico, cujos valores unitários não 

ultrapassem 80% do índice 100 da escala salarial das carreiras do regime geral do 

sistema remuneratório da função pública, reportado ao ano de aquisição. 

 

No caso da avaliação do património da CMT efetuado pela SIGHT®, reportada às 

demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2002, conforme relatório realizado 

pela empresa, a reconciliação, a avaliação e a amortização dos bens foi efetuada pelos 

métodos previstos no POCAL, em que perante a impossibilidade de apuramento do 

custo histórico, foi utilizado o método do custo e o valor de mercado. 

 

 

 

Investimentos Financeiros 

 

Os investimentos financeiros em participações de capital, estão contabilizadas pelo 

método de equivalência patrimonial. Excecionalmente, manteve-se a contabilização da 

participação ao custo de aquisição, quer no registo da participação na Resiestrela, SA, 

quer na participação na FMT – Feiras e Mercados de Trancoso, Ldª. No primeiro caso, a 

opção resultou do facto de o capital subscrito não estar ainda realizado. Quanto à FMT, 

a decisão resultou da circunstância de a entidade se encontrar em processo de 

dissolução. 
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Os investimentos em imóveis respeitam a terrenos e edifícios registados na rubrica de 

propriedades de investimento nas contas individuais do Município e da TEGEC. 

 

Existências 

 

As existências são valorizadas ao custo médio ponderado. 

Relativamente às existências, desconhece-se qual o método de custeio utilizado pela 
entidade consolidada (TEGEC). No entanto, e tendo em atenção o facto de se tratar de 
valores absolutamente irrelevantes em termos de materialidade, tal facto não foi 
considerado em termos de correções de consolidação 

 

Dívidas de e a terceiros 

 

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos 

que as titulam. No caso da empresa municipal, subsequentemente, a mensuração efetua-

se ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva, deduzido das perdas por 

imparidade. 

 

As provisões para cobranças duvidosas são estabelecidas quando há evidência objetiva 

de que a entidade empresarial não receberá a totalidade dos montantes em dívida 

conforme as condições originais das suas contas a receber. 

 

No caso específico das dívidas associadas à atividade da CMT, consideram-se de 

cobrança duvidosa as dívidas de terceiros que estejam em mora há mais de seis meses e 
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cujo risco de incobrabilidade seja devidamente justificado, sendo o seu montante anual 

acumulado, determinado de acordo com as seguintes percentagens: 

 ● 50% Para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses; 

 ● 100% Para dívidas em mora há mais de 12 meses. 

 

Especialização de Exercícios 

 

As entidades incluídas na consolidação, registam os seus custos e proveitos de acordo 

com o princípio da especialização de exercícios pelo qual as receitas e despesas são 

reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são 

recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as 

correspondentes receitas e despesas geradas são registadas na rubrica ‘’Acréscimos e 

Diferimentos’’. 

 

Nota 24 – Cotações que tenham sido utilizadas para a conversão em euros dos elementos 

incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas. 

Não existem. 

 

 

8 – I7FORMAÇÕES RELATIVAS A DETERMI7ADAS RUBRICAS 

 

Nota 25 – Comentário às rubricas de imobilizações incorpóreas, nomeadamente as despesas 

de instalação” e “despesas de investigação e desenvolvimento”. 

Na rubrica “despesas de investigação e desenvolvimento” encontram-se contabilizados 
valores relativos a projetos e estudos necessários ao planeamento de ações e políticas no 
âmbito do quadro de competências do Município de Trancoso, bem como para o 
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desenvolvimento da sua atividade. São registados ao custo de aquisição, sendo sujeitos 
a depreciação de acordo com o previsto no enquadramento do POCAL. 

 

Nota 26 – Indicação dos custos suportados no exercício e respeitantes a empréstimos 

obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados 

nesse período. 

Não existem. 

 

Nota 27 – Montante dos ajustamentos de valor dos ativos compreendidos na consolidação 

que tenham sido objeto de amortizações e provisões extraordinárias, feitas exclusivamente 

para fins fiscais, indicando os motivos que os justificaram. 

Não existem. 

 

Nota 28 – Indicação global, por categorias de bens, das diferenças materialmente relevantes, 

entre os custos de ativo circulante, calculados de acordo com os critérios de valorimetria 

adotados e os respetivos preços de mercado. 

Não existem. 

 

Nota 29 – Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a 

elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo custo de mercado. 

Não existem. 

 

 

Nota 30 – Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do 

ativo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam 

descidas estáveis provenientes de flutuações de valor. 

Não existem. 
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Nota 31 – Montante total das dívidas a terceiros apresentadas no balanço consolidado, 

cobertas por garantias reais prestadas pelas entidades incluídas no perímetro de 

consolidação, com indicação da respetiva natureza, forma e norma habilitante à sua 

concessão. 

Não existem. 

 

 

Nota 32 – Diferença, quando levada ao ativo, entre as importâncias das dívidas a pagar e as 

correspondentes quantias arrecadadas, quando aplicável. 

Não existem. 

 

 

Nota 33 - Critérios de valorimetria não previstos no POCAL e de amortizações e provisões 

extraordinárias efetuados com vista a obter vantagens fiscais, quer tenham sido feitas 

durante o exercício ou em exercícios anteriores, bem como informações adicionais quando 

tal valorimetria tiver influência materialmente relevante nos impostos futuros das entidades 

incluídas no perímetro de consolidação. 

Não existem. 

 

 

Nota 34 – Diferença entre os impostos imputados à demonstração consolidada dos 

resultados do exercício e dos exercícios anteriores e os impostos já pagos e a pagar 

relativamente a esses exercícios, desde que essa diferença seja materialmente relevante 

para a determinação dos impostos futuros. 

Não existem. 
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Nota 35 – Indicação global relativamente às entidades incluídas no perímetro de 

consolidação das remunerações atribuídas aos membros de cada um dos órgãos executivos e 

de fiscalização pelo desempenho das respetivas funções nestas, bem como dos órgãos 

deliberativos das entidades de natureza empresarial. 

 

Nome 

Órgão Executivo do Município de 
Trancoso 

Conselho de Administração da 
TEGEC 

Situação na 
Entidade 

Remuneração 
Ilíquida Auferida  

Situação na 
Entidade 

Remuneração 
Ilíquida Auferida  

Júlio José Saraiva Sarmento Presidente 42.033,56 €   

António Manuel Santiago Oliveira da Silva Vereador (RNE) 17.936,79 €   

João António Figueiredo Rodrigues Vereador (RNE/RE) 24.456,41€   

João José Martins Campos de Carvalho Vereador (TI) 16.157,66 €   

Amílcar José Nunes Salvador Presidente 12.421,17 €  

Eduardo António Rebelo Pinto Vereador (RE) 7.776,04 €  

Ivone dos Santos Mouco Vereadora (RNE) 7.108,25 €  

João Paulo Rodrigues Matias Vereador (RNE) 4.700,68 €    

Tomás Manuel Trigo Martins   Presidente CA 25.103,84€ 

António Carlos Camejo Martins   Presidente CA 4.816,58€ 

Rogério Paulo Pires Tenreiro   Vogal 7.500,00€ 

Catarina Sofia Chelim Antunes Tibério   Vogal 5.350,00€ 

José Alberto Ambrósio dos Santos   Vogal 0€ 

TOTAL   132.590,56€   42.770,42€ 

Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & 
Associados, SROC, S.A. ROC 8.280,00 €     

A. Figueiredo Lopes, M. Figueiredo & 
Associados, SROC, Lda   Fiscal Único 4.500,00€ 

 

 

Nota 36 – Indicação dos diplomas legais onde se baseou a reavaliação de bens de domínio 

público, imobilizações corpóreas ou de investimentos financeiros, bem como, explicitação 

dos processos de tratamento da inflação adotados para o cálculo, no caso de utilização de 

outros métodos de reavaliação. 

Não existem. 

Nota 37 – Elaboração do quadro discriminativo das reavaliações. 
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Não existiu reavaliação dos bens do imobilizado. 

 

 

 

 

Nota 38 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados 

consolidados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 

 

Referência apenas aos valores inscritos na conta 2615 no exercício de 2013, os quais 
não têm qualquer comparabilidade com o exercício anterior. 

Tal facto não decorreu de nenhuma alteração de políticas contabilísticas, mas antes da 
desagregação do saldo da conta 261 – Fornecedores de Imobilizado. Assim, no 
exercício de 2012 todos os valores estavam incluídos na conta 261, e no exercício de 
2013 procedeu-se ao desdobramento da conta em termos de apresentação do balanço, 
fazendo assim evidenciar o saldo de dívida de faturas cedidas pelos fornecedores a 
entidades de factoring. 

 

Nota 39 – Demonstração consolidada dos resultados financeiros e dos resultados 

extraordinários, como segue: 

 

 

 

 

Ano: 2013

2013 2012 2013

681 Juros suportados 418.162,65 144.114,20 781 Juros obtidos 326,04

682 Perdas em entidades participadas 426,91 24.203,55 782 Ganhos em entidades participadas 542,53

683 Amortizações de investimentos em imóveis 7.852,23 7.852,23 783 Rendimentos de imóveis 448.197,31

684 Provisões para aplicações financeiras 0,00 0,00 784 Rendimentos de participações de capital 0,00

685 Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 0,00 785 Diferenças de câmbio favoráveis 0,00

687
Perdas na alienação de aplicações de 
tesouraria

0,00 0,00 786 Descontos de pronto pagamento obtidos 0,40

688 Outros custos e perdas financeiros 1.490,63 282,85 787
Ganhos na alienação de aplicações de 
tesouraria

0,00

Resultados Financeiros 21.133,86 324.336,42 788 Outros proveitos e ganhos financeiros 0,00

449.066,28 500.789,25 449.066,28

0,01

Código 
das 

Contas
PROVEITOS E GANHOS

EXERCÍCIOS

2012

0,00

1.196,71

61.745,37

437.847,16

0,00

0,00

0,00

500.789,25

Demonstração de Resultados Financeiros Consolidados

Código 
das 

Contas
CUSTOS E PERDAS

EXERCÍCIOS
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Nota 40 – Desdobramento das contas de provisões/ajustamentos acumulados e explicitação 

dos movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte: 

 

Código das 

Contas do 

POCAL 

Descrição Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final 

19 Provisões para aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00 

291 Provisões para cobranças duvidosas 1.879,31 € 2.091,73€ 0,00 3.971,04 € 

292 Provisões para riscos e encargos 89.073,64 € 0,00 0,00 89.073,64 € 

39 Provisões para depreciação de existências 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 Provisões para investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL 90.952,95 € 2.091,73 € 0,00 € 93.044,68 € 

 

Nota 41 – Indicação dos bens utilizados no regime de locação financeira, com menção dos 

respetivos valores contabilísticos. 

Não existem. 

 

Ano: 2013

2013 2012 2013

691 Transferências de capital concedidas 479.230,00 128.900,00 791 Restituições de impostos 0,00

692 Dívidas incobráveis 0,00 4,67 792 Recuperação de dívidas 0,00

693 Perdas em existências 495,28 491,02 793 Ganhos em existências 0,00

694 Perdas em imobilizações 339.578,39 49.708,29 794 Ganhos em imobilizações 4.534,40

695 Multas e Penalidades 15,00 1.485,00 795 Benefícios de penalidades contratuais 6.073,88

696 Aumentos de amortizações e de provisões 0,00 0,00 796 Reduções de amortizações e de provisões 0,00

697 Correcções relativas a exercícios anteriores 32.082,03 2.555,80 797 Correcções relativas a exercícios anteriores 4.846,75

698 Outros custos e perdas extraordinárias 9.120,56 1.206,70 798 Outros proveitos e ganhos extraordinários 695.866,41

Resultados extraordinários -149.199,82 656.831,91 0,00

711.321,44 841.183,39 711.321,44

Demonstração de Resultados Extraordinários Consolidados

Código 
das 

Contas
CUSTOS E PERDAS

EXERCÍCIOS Código 
das 

Contas
PROVEITOS E GANHOS

EXERCÍCIOS

2012

0,00

0,00

5.650,31

65.782,49

78.100,00

688.402,49

0,00

841.183,39

3.248,10
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Nota 42 – Valor global das dívidas que se encontram tituladas (títulos a pagar/receber), por 

rubricas do balanço consolidado, quando nele não estiverem evidenciadas. 

Não existem. 

 


