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1 - Introdução 

 

 

No momento de apresentar os documentos de prestação de contas relativos ao 

exercício económico de 2016, os quais refletem as opções de gestão tomadas pelo 

executivo municipal dentro do limiar do quadro legal existente, importa começar por 

referir que os mesmos foram elaborados de harmonia com o preceituado na Lei, sujeitos 

a processos de certificação por parte do Revisor Oficial de Contas e serão apresentados 

à apreciação e aprovação dos órgãos locais, e posteriormente remetidos para o Tribunal 

de Contas e demais entidades tutelares de administração central. 
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2 – Atividade Municipal em 2016 

 

Dando continuidade à implementação da estratégia de desenvolvimento definida no 

início do atual mandato, o Município de Trancoso prosseguiu em 2016 uma cautelosa e 

ponderada gestão dos recursos disponíveis. 

Percorrer o caminho da redução do endividamento municipal foi, de novo, a opção mais 

acertada para alcançar o objetivo do reequilíbrio das contas municipais. 

O ano de 2016 foi um ano exigente, obrigando a que as opções de investimento fossem 

planeadas de forma criteriosa para que o Município pudesse cumprir pontualmente 

todas as suas responsabilidades. Desta forma, foi possível pagar aos fornecedores num 

tempo mais reduzido e melhorar as condições financeiras que, não obstante ainda 

aconselharem alguma contenção, indicam agora um futuro muito menos problemático. 

Todavia, apesar de no exercício económico findo se ter mantido o esforço de resolução 

dos problemas que vêm condicionando a gestão municipal, a sua dimensão e amplitude 

impediram que fosse encontrada uma solução definitiva. Permanecem, assim, no 

horizonte algumas questões, designadamente as resultantes das várias ações judiciais 

pendentes, que devem continuar a merecer a preocupação dos atuais e futuros 

decisores políticos locais. 
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Porém, a opção estratégica levada a cabo pelo executivo permitiu iniciar um novo rumo 

e, sobretudo, intensificar ações de promoção do desenvolvimento do concelho. 

A elaboração de projetos e a preparação de candidaturas com vista ao aproveitamento 

dos fundos do novo quadro de financiamento comunitário, “Portugal 2020”, 

constituíram um objetivo estratégico prioritário ao longo do ano em apreço. A 

regeneração urbana, a competitividade, o património, a inclusão social e o emprego, o 

combate ao insucesso e abandono escolar e a sustentabilidade e eficiência no uso dos 

recursos, foram algumas das áreas em foco na ação do executivo. 

 

 

Em simultâneo, manteve-se o investimento nas pessoas, isto é o investimento na 

resolução de necessidades imediatas da população do concelho, suprindo as carências 

mais prementes de algumas comunidades.  

A economia local, as infraestruturas, a educação, a ação social, a proteção civil e o 

ambiente, a cultura, o desporto e a mobilidade, foram áreas de intervenção a que foram 

afetados recursos significativos do orçamento municipal.  

No património urbanístico, a opção do executivo reflete a urgência em reabilitar e 

preservar um conjunto de imóveis com valor arquitetónico inquestionável, e cujos 

projetos de requalificação constituirão um contributo para a preservação da nossa 

memória coletiva e para a atratibilidade do centro histórico de Trancoso.  

Por outro lado, apostou-se na reabilitação de infraestruturas que servem a população e 

que são importantes pontos de dinamização da atividade comercial, como é o caso do 

Mercado Municipal, cuja obra foi iniciada em 2016, e que, em breve, passará a oferecer 

mais condições a quem compra e melhores condições de trabalho a quem vende. Para 

além disso foi também elaborada a candidatura da Área de Acolhimento Empresarial de 
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Trancoso, cuja aprovação ainda se aguarda, e que terá um impacto decisivo na captação 

de novos investidores. 

Ainda no que à dinamização da atividade económica diz respeito, o Município continuou 

a apostar no apoio ao setor agropecuário, reconhecendo, assim, a sua importância na 

economia concelhia. A valorização de produtos endógenos está bem patente no 

investimento alocado às atividades de valorização e comercialização dos mesmos, sendo 

disso exemplo: a Feira do Fumeiro, a Feira de S. Bartolomeu, a Feira da Castanha e a 

Feira de Santa Luzia, que passaram a incluir ações de promoção da atividade agrícola e 

pecuária.  

A promoção turística de Trancoso foi igualmente uma opção em 2016 e, para isso, o 

executivo empenhou-se na realização de novos eventos culturais e para públicos 

distintos, bem como na melhoria de outros, cujo prestígio e fama são por todos 

reconhecidos, tendo aumentado o seu investimento global. 

Em 2016, na sequência do processo de extinção/liquidação da empresa Municipal 

TEGEC, procedeu-se à internalização dos serviços que esta prestava e ao 

estabelecimento de acordos de cedência de interesse público (CIP) com vista a assegurar 

os recursos humanos necessários ao funcionamento dos serviços internalizados, tendo 

sido abertos os respetivos procedimentos concursais para ocupação dos postos de 

trabalho em questão. A solução adotada permitiu assegurar o funcionamento de todos 

os equipamentos municipais que estavam sob gestão da TEGEC.  

Por outro lado, os graves problemas financeiros vindos do passado continuaram a ter 

implicações diretas na gerência de 2016, condicionando quer a gestão corrente quer as 

opções de investimento municipal, que importava acelerar.  

Assim, e apesar de todas as incertezas e limitações, a Câmara Municipal de Trancoso 

apresenta um resultado que consolida os objetivos definidos para o mandato, mantendo 

a trajetória para alcançar a sustentabilidade das contas municipais e que, em paralelo, 
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vai ao encontro das necessidades de um concelho disperso por uma vasta área 

geográfica e das suas populações com necessidades tão heterogéneas.  

O resultado destas políticas indicia que estamos no rumo certo e que o concelho possui 

agora condições para começar a aliviar o esforço de contenção de despesa a que foi 

obrigado e encetar um caminho de reforço dos meios financeiros para alocar aos 

projetos e oportunidades de investimento que começam a surgir com a aceleração dos 

mecanismos de decisão das candidaturas apresentadas ao Portugal2020. 

Na ação do executivo esteve sempre presente a preocupação de ouvir e incluir as 

opiniões dos Trancosenses, valorizando assim o projeto de desenvolvimento municipal 

que todos queremos ver concretizado. 
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3 – Relatório Financeiro 

 

3.1 – Análise Orçamental 

 

Com vista à execução da atividade municipal programada para o ano económico de 

2016, foi proposto e aprovado um orçamento com uma dotação global de 13.864.394 

euros. 

Ao longo do exercício, e de forma a ajustar as previsões iniciais à evolução da execução 

orçamental, foram efetuadas 22 modificações orçamentais, das quais 18 alterações e 4 

revisões, conduzindo a que as previsões corrigidas evidenciassem, no final do exercício, 

um total de receita e despesa previsionais na ordem dos 12.879.539,00 euros. 

 

Em resultado da conjugação do efeito promovido por um acréscimo do valor da receita 

líquida cobrada na ordem dos 5%, com uma estabilização do nível da despesa realizada 

e paga no ano, alavancados ainda pela redução progressiva da dívida transitada de 

exercícios anteriores, correspondente a compromissos por liquidar, apurou-se neste 

contexto um excedente orçamental (saldo orçamental para a gerência seguinte), na 

ordem dos 758.915,69 euros. 
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3.1.1 – Análise da Execução da Receita 

 

No exercício económico de 2016, o Município de Trancoso atingiu um total de receita 

cobrada líquida na ordem dos 10.034.052,75 euros, dos quais 8.831.337,99 

correspondeu a receita corrente, sendo que a receita de capital líquida cobrada atingiu 

o montante de 927.524,75 euros, importâncias às quais acresceu ainda a integração do 

saldo da gerência do exercício anterior, no montante de 275.190,01 euros. 

Quadro I 

 Unidade: Euro 

Estrutura da Receita 2016 

Receita Corrente 8 831 338 

Receita Capital 927 525 

Saldo da Gerência Anterior 275 190 

Total 10 034 053 
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Gráfico I 

 

 

O total de receita cobrada líquida, reflete uma taxa de execução efetiva relativamente 

às previsões corrigidas, na ordem dos 77,91%. Verificou-se que a cobrança de receita 

corrente ultrapassou, em termos de execução efetiva, os 80%, sendo que, a execução 

da receita de capital ficou próxima dos 59% relativamente à receita estimada corrigida. 

Considerando que as receitas correntes são, em geral, as que se renovam em todos os 

períodos financeiros, mantendo uma dependência estreita das atividades de natureza 

regular da entidade e, portanto, menos suscetíveis a serem influenciadas por 

acontecimentos com caráter extraordinário, torna-se plausível que sejam estas as que 

correspondam a um nível de ajustamento mais próximo com as estimativas efetuadas. 

Verificou-se assim, que relativamente às receitas provenientes da cobrança de Taxas, 

Multas e Outras Penalidades, alcançou-se no ano de 2016, uma taxa de execução de 

114,17%, sendo que a rubrica referente a Impostos Diretos apresentou também uma 

execução ligeiramente superior à receita estimada (107,20%). Também as receitas 

relativas a Transferências Correntes e a Impostos Indiretos atingiram uma taxa de 

execução próxima dos 90% (91,27% e 87,85%, respetivamente). 

Receita Corrente
88%

Receita Capital
9%

Saldo da Gerência 
Anterior

3%
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No entanto, a cobrança da receita no exercício de 2016, foi penalizada pela 

impossibilidade de conclusão do processo de renegociação do Contrato de Concessão 

da Exploração do Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de Água, 

Tratamento e Rejeição de Efluentes do Concelho de Trancoso, que, não tendo sido 

ainda concluído, inviabilizou a cobrança de receitas referentes a Rendas de bens de 

Domínio Público, conduzindo a uma taxa de execução da rúbrica de Rendimentos de 

Propriedade, de apenas 29,75%. 

Por sua vez, também as receitas cobradas no âmbito da Venda de Bens e Prestações de 

Serviços, nomeadamente no que se refere a receitas estimadas com os preços 

estabelecidos para os serviços desenvolvidos pelo Município no quadro da recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, ficaram muito aquém das estimativas reais efetuadas para o 

exercício. Considerando que a liquidação do referido preço é efetuada na fatura 

referentes aos consumos de água, a cobrança ao consumidor final é realizada pela 

entidade Águas da Teja, SA. Acontece porém, que a entidade em causa tem retidas na 

sua posse, as receitas integrais referentes aos exercícios de 2015 e 2016, sem que as 

mesmas tenham sido entregues nos cofres do Município, situação esta que resulta num 

impacto significativo na execução da receita corrente do ano em análise. 

 

Relativamente às receitas de capital, verificou-se uma taxa de execução na ordem 

58,78%. 

A referida cobrança de receitas abaixo das expetativas existentes à data de elaboração 

dos documentos previsionais resultou, essencialmente, de duas circunstâncias que 

condicionaram e impediram que os objetivos definidos fossem atingidos: 

 

- considerando existiram expetativas fortes de conclusão do loteamento da Srª da 

Fresta, promovido pelo Município, e portanto de alienação dos respetivos lotes, foi 

inscrito no orçamento do exercício de 2016, a receita correspondente à estimativa com 
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a venda dos referidos terrenos. Aliás, estando o Executivo Municipal consciente da 

limitação legal quanto à inscrição, em sede de elaboração do orçamento do ano, de 

receitas provenientes da venda de bens de imóveis, ainda assim, e considerando que se 

previa a efetiva alienação dos lotes em questão, entendeu por fundamentada a inscrição 

da respetiva receita no orçamento. Verificando-se depois, a necessidade de promover 

uma alteração ao loteamento, com toda a carga administrativa que está associada a tal 

procedimento, tornou-se inviável a concretização da alienação dos lotes de terreno, 

pelo que a realização da receita associada não se concretizou; 

 

- a circunstância de as candidaturas com financiamentos aprovados e homologados, 

relativos aos investimentos na ETAR de Courelas e a Requalificação da ETAR da Quinta  

do Seixo, cuja execução se previa acontecer em 2016, e à qual estaria também associada 

a cobrança das respetivas comparticipações, foi sendo sucessivamente adiada, por 

motivos de ordem técnica e também condicionada pelo cumprimento da legislação em 

vigor em matéria de contratação pública. Desta forma, não sendo possível executar a 

despesa, não se concretizou, naturalmente, a cobrança de receita resultante da 

comparticipação dos autos respetivos. 

 

Ainda assim, é de destacar a evolução positiva verificada na cobrança de receita, a qual 

conheceu em 2016, um acréscimo superior a 5% relativamente ao período homólogo de 

2015. 
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Quadro II 

Evolução da Receita Líquida Cobrada Total 

    Unidade: Euro 

 2013 2014 2015 2016 

Receita Total 11.485.533 € 10.593.398 € 9.547.655 € 10.034.053 € 

 

Gráfico II 

 

 

Para este acréscimo de recita cobrada, concorreram o aumento das receitas correntes 

na ordem dos 3,7%, mas também a variação positiva verificada ao nível das receitas de 

capital, as quais conheceram um aumento de mais de 35%. Tal circunstância resultou da 

cobrança de receitas referentes a comparticipações de projetos executados em 

exercícios anteriores, e relativamente às quais se verificou, em 2016, a liquidação de 

valores ainda em dívida, nomeadamente os correspondentes a operações de saldo de 

projetos consideradas como definitivamente concluídos e encerrados. 
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Ainda assim, a receita do Município de Trancoso continua a ser essencialmente 

composta por receita corrente, 66,98% do volume global de receita líquida cobrada no 

ano. A sua origem é, fundamentalmente, as Transferências do Estado, que representam 

cerca de 60% da receita líquida total, sendo os Impostos Diretos a segunda mais 

importante fonte de receita, ainda que com um peso relativo significativamente menor 

(11,41%). 

 

 

Quadro III 

 Unidade: Euro  

Composição da Receita 2016 % 

Impostos Diretos 1 145 109 € 11,41% 

Impostos Indiretos 159 900 € 1,59% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 30 386 € 0,30% 

Rendimentos Propriedade 445 832 € 4,44% 

Transferências Correntes 6 720 997 € 66,98% 

Vendas e Prestações de Serviços 326 147 € 3,25% 

Outras Receitas Correntes 2 966 € 0,03% 

Venda de Bens de Investimento 11 368 € 0,11% 

Transferências de Capital 899 781 € 8,97% 

Passivos Financeiros 0 € 0,00% 

Outras Receitas de Capital 16 377 € 0,16% 

Saldo Gerência Anterior 275 190 € 2,74% 

Total 10 034 053 € 100,00% 
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Gráfico III 

 

 

 

Da análise da variação da receita arrecadada líquida, conclui-se ainda que a cobrança de 

Impostos Diretos continua a ter uma evolução favorável, assumindo cada vez mais um 

papel importante no total das receitas municipais, sendo naturalmente desejável, que o 

seu peso relativo na composição da receita, seja cada vez mais evidente. 

Outro facto a destacar, prende-se com a evolução da receita referente a Vendas e 

Prestações de Serviços, a qual conheceu um aumento na ordem dos 156%. 

A este facto não será no entanto estranho, a circunstância de, em 2016, se ter verificado 

a internalização dos serviços e atividades anteriormente desenvolvidas pela TEGEC, EM. 
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Considerando que, por esta via, regressou à esfera da autarquia a realização de 

atividades culturais e a disponibilização de todo um conjunto de atividades desportivas 

e recreativas geradoras de cobrança de preços, as mesmas estiveram assim na origem 

deste acréscimo de receita identificado. 

 

 

Quadro IV 

Variação da Receita Cobrada Líquida 

     

 2015 2016 Tx. Variação 

Impostos Diretos 1.039.744 € 1.145.109 € 10,13% 

Impostos Indiretos 175.649 € 159.900 € -8,97% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 25.704 € 30.386 € 18,21% 

Rendimentos de Propriedade 517.451 € 445.832 € -13,84% 

Transferências Correntes - FEF/IRS/FSM 6.048.489 € 6.026.278 € -0,37% 

Transferências Correntes - Outras 570.445 € 694.720 € 21,79% 

Vendas e Prestações Serviços 127.394 € 326.147 € 156,01% 

Outras Receitas Correntes 11.422 € 2.966 € -74,03% 

Total Receitas Correntes 8.516.298 € 8.831.338 € 3,70% 

Venda de Bens Investimento 10.263 € 11.368 € 10,77% 

Transferências de Capital - FEF 622.584 € 631.037 € 1,36% 

Transferências de Capital - Outras 52.936 € 268.743 € 407,67% 

Passivos Financeiros 0 € 0 € 0,00% 

Outras Receitas de Capital 0 € 16.377 € 100,00% 

Total Receitas Capital 685.783 € 927.525 € 35,25% 

Outras Receitas (Saldo da Gerência Anterior) 345.574 € 275.190 € -20,37% 

Total Receitas 9.547.655 € 10.034.053 € 5,09% 
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Gráfico IV 
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3.1.2 – Análise da Execução da Despesa  

 

 

O total de despesa paga no exercício de 2016, ascendeu a 9.281168,97 euros, traduzindo 

assim uma taxa de execução de 72,06% relativamente ao total de dotações corrigidas 

inscritas no orçamento. 

 

A partir da análise do quadro seguinte, percebe-se que ao longo dos dois últimos 

exercícios económicos, o volume de despesa paga conheceu uma estabilização, sendo a 

variação registada inexpressiva. 

 

 

Quadro V 

 

 

 

Evolução da Despesa Total Paga 
     

     

  2013 2014 2015 2016 

Despesa Total Paga 11.028.982 € 10.253.223 € 9.289.544 € 9.281.169 € 
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Gráfico V 

 

 

Do valor global de despesa paga no ano, cerca de 74%, assumem a natureza de despesa 

corrente (6.829.472,euros), sendo que, os restantes 2.451.696,75 euros concretizaram-

se no pagamento de despesa de capital, seja por via da realização de investimento 

direto, da aprovação de transferências de capital, na liquidação de capital em dívida de 

empréstimos de M/L prazo contratados, ou ainda na aplicação em ativos financeiros. 
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Quadro VI 

Estrutura da Despesa 2016 

Despesa Corrente 6 829 472 

Despesa Capital 2 451 697 

Total 9 281 169 

 

 

Gráfico VI 

 

 

Em termos de peso relativo na composição de despesa paga, a rubrica de Despesas com 

Pessoal apresenta-se, de forma destacada, como a principal componente. De facto, ela 

representa cerca de 37% do total de custos. 
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Quadro VII 

Composição da Despesa 2016 % 

Despesas com Pessoal 3 390 712 € 36,53% 

Aquisição de Bens e Serviços 2 702 133 € 29,11% 

Juros e Outros Encargos 81 810 € 0,88% 

Transferências Correntes 623 169 € 6,71% 

Subsídios 0 € 0,00% 

Outras Despesas Correntes 31 648 € 0,34% 

Aquisição de Bens de Capital 1 148 512 € 12,37% 

Transferências de Capital 457 107 € 4,93% 

Ativos Financeiros 79 222 € 0,85% 

Passivos Financeiros 766 856 € 8,26% 

Outras Despesas de Capital 0 € 0,00% 

Total de Despesa 9 281 169 € 100,00% 

 

 

Gráfico VII 
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Aliás, no ano em análise, registou-se um acréscimo significativo das despesas desta 

natureza, em resultado não só da eliminação progressiva, ao longo do ano, das reduções 

remuneratórias, mas, sobretudo, do impacto da internalização dos serviços 

anteriormente assegurados pela TEGEC, EM, conduzindo a uma necessidade acrescida, 

na esfera do município, de pessoal para garantir a realização de tais atividades o que, 

consequentemente, se refletiu num aumento das Despesas com Pessoal. 

No mesmo alinhamento, também as despesas com a Aquisição de Bens e Serviços 

tiveram um crescimento significativo, dado que nesta rubrica são registadas e pagas 

muitas das despesas associadas à realização das atividades de caráter cultural, 

recreativo e desportivo, antes dinamizadas e concretizadas pela empresa municipal 

TEGEC, EM, a qual se encontra atualmente em processo de liquidação. 

 

Na globalidade, as despesas correntes conheceram um crescimento na ordem dos 3%, 

compensadas por uma diminuição da despesa de capital, relativamente às quais se 

registou uma diminuição de cerca de 8%, compensando desta forma o acréscimo de 

despesa resultante do aumento da despesa corrente. 

 

Quadro VIII 

 

Evolução da Realização da Despesas ao Longo dos Últimos Exercícios Económicos 

     

     

 2013 2014 2015 2016 

Despesa Corrente 6 938 227 € 6 996 569 € 6 623 800 € 6 829 472 € 

Despesa Capital 4 090 755 € 3 256 654 € 2 665 744 € 2 451 697 € 

Total 11 028 982 € 10 253 223 € 9 289 544 € 9 281 169 € 
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Gráfico VIII 
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Quadro IX 

Variação da Despesa Paga 

    

 2015 2016 Tx Var. 

Despesas com Pessoal 2 728 176 € 3 390 712 € 24,28% 

Aquisição de Bens e Serviços 2 412 021 € 2 702 133 € 12,03% 

Juros e Outros Encargos 183 229 € 81 810 € -55,35% 

Transferências Correntes 1 269 048 € 623 169 € -50,89% 

Subsídios 0 € 0 € 0,00% 

Outras Despesas Correntes 31 326 € 31 648 € 1,03% 

Total da Despesa Corrente 6 623 800 € 6 829 472 € 3,11% 

Aquisição de Bens de Capital 1 113 801 € 1 148 512 € 3,12% 

Transferências de Capital 575 665 € 457 107 € -20,59% 

Ativos Financeiros 174 727 € 79 222 € -54,66% 

Passivos Financeiros 760 225 € 766 856 € 0,87% 

Outras Despesas de Capital 41 326 € 0 € -100,00% 

Total da Despesa de Capital 2 665 744 € 2 451 697 € -8,03% 

Total da Despesa 9 289 544 € 9 281 169 € -0,09% 
 

Gráfico IX 
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3.1.3 – Análise da Execução das Grandes Opções do Plano 

 

A execução dos projetos previstos no PPI e das Atividades mais Relevantes inscritas nos 

documentos previsionais, permitem identificar quais as grandes áreas funcionais 

relativamente às quais o Executivo Municipal considera ser prioritário intervir, de forma 

a assegurar da forma eficaz e eficiente, o suprimento das necessidades identificadas no 

território. 

A distribuição da despesa paga por função foi, no ano de 2016, bastante equitativa entre 

as Funções Sociais, Económicas e Outras Funções, sendo que, apenas a função onde se 

incluem as despesas com a Administração Geral teve um desempenho bastante menos 

expressivo. 

 

 

 

Quadro X 

Funções 2016 % 

Funções Gerais 239 598 € 7,75% 

Funções Sociais 947 010 € 30,62% 

Funções Económicas 917 842 € 29,68% 

Outras Funções 988 327 € 31,96% 

Total 3 092 777 € 100,00% 
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Gráfico X 
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Quadro XI 

 
2013 2014 2015 2016 

Funções Gerais 964 029 € 1 280 826 € 785 884 € 239 598 € 

Funções Sociais 4 867 422 € 3 663 309 € 1 189 472 € 947 010 € 

Funções Económicas 2 775 131 € 1 530 406 € 487 039 € 917 842 € 

Outras Funções 2 309 854 € 1 687 165 € 1 103 945 € 988 327 € 

Total 10 916 436 € 8 161 706 € 3 566 340 € 3 092 777 € 

 

Gráfico XI 
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3.2 – Verificação do Cumprimento do Equilíbrio Orçamental 

 

O RFALEI, Lei 73/2013 de 3 de setembro, dispõe no seu artigo 40º, que a elaboração e 

execução dos orçamentos devem obedecer à Regra de Equilíbrio Orçamental. 

Assim, para cumprimento da lei, os orçamentos das entidades do setor local têm de 

prever não só as receitas necessárias à cobertura de todas as despesas nele inscritas, 

mas também assegurar que a receita corrente bruta prevista, garanta a cobertura da 

despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo 

prazo. 

No exercício em análise, o Município de Trancoso assegurou o estrito cumprimento da 

referida norma legal, quer em sede de elaboração dos Documentos Previsionais 

referentes ao exercício de 2016, quer no conjunto das modificações efetuadas, bem 

como na sua execução. 

 

Quadro XII 

a) Verificação do Cumprimento na Fase de Elaboração dos Documentos Previsionais 

Documentos Previsionais Iniciais 

Receita Corrente 10.911.332 € 
Despesa Corrente 8.820.240 € 

Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo 744.436 € 

Total 10.911.332 € Total 9.564.676 € 
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Quadro XIII 

B) Verificação do Cumprimento Após a Realização das Modificações (Dotações Corrigidas) 

Dotações Corrigidas Finais 

Receita Corrente 9.764.895 € 
Despesa Corrente 8.810.834 € 

Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo 744.436 € 

Total 9.764.895 € Total 9.555.270 € 
 

 

Quadro XIV 

c) Verificação do Cumprimento relativa à Execução do Orçamento 

Execução Orçamental 

Receita Corrente Bruta Cobrada 8.837.370 € 
Despesa Corrente 6.829.472 € 
Amortizações Médias Empréstimos M/L 
Prazo 744.436 € 

Total 8.837.370 € Total 7.573.908 € 
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3.3 – Análise Patrimonial 

 

A situação patrimonial da autarquia, refletida no balanço reportado a 31 de dezembro 

de 2016, revela a dimensão do ativo líquido total, que à data em referência assumia o 

valor de 55.757.419,28 euros. 

À semelhança de anos anteriores, verificava-se no final de 2016, um novo decréscimo 

do total do Ativo Líquido, na ordem dos 2.571.415,64 euros (4,41%), a qual é explicada, 

essencialmente, pelo facto de a depreciação associada aos bens de imobilizado que 

constituem o ativo fixo do município, expressas no valor das amortizações acumuladas, 

não ser compensado por novos elementos do ativo fixo ou circulante, permitindo assim 

compensar a redução do valor líquido do imobilizado e inverter a tendência de 

diminuição do total dos direitos da autarquia. 

Ainda assim, e considerando que no exercício em apreciação o total das amortizações 

ascendeu a 3.462.102,83 euros, percebe-se ter existido, por via do aumento do saldo do 

valor dos Depósitos em Instituições Financeiras, mas também pela realização de novos 

Investimentos, um contributo positivo que permitiu reduzir o impacto total das 

depreciações do exercício, as quais não foram, no entanto, suficientes para contrariar o 

efeito negativo no total do Ativo Líquido. 

Constata-se também um ligeiro acréscimo no valor total das Existências em armazém 

em 31 de dezembro, aumento este, no entanto, sem expressão no total do ativo líquido. 

De facto, torna-se evidente que, representando as imobilizações mais de 95% do valor 

total do ativo, são as variações refletidas nesta componente da sua estrutura, aquelas 

que têm impacto relevante no seu montante global. 
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Quadro XV 

Estrutura do Ativo Líquido 2016 

       

Descrição 
2015 2016 Variação 

Valor Peso Valor  Peso 2015/2016 

At
iv

o 
Im

ob
ili

za
do

 

Imobilizado           

Bens de Domínio Público 28 118 296 € 48,21% 25 554 386 € 45,83% -9,12% 

Imobilizações Corpóreas 24 989 392 € 42,84% 24 661 198 € 44,23% -1,31% 

Imobilizações Incorpóreas 125 796 € 0,22% 91 559 € 0,16% -27,22% 

Investimentos Financeiros 2 769 921 € 4,75% 2 763 905 € 4,96% -0,22% 

At
iv

o 
Ci

rc
ul

an
te

 

            

Existências 133 637 € 0,23% 150 141 € 0,27% 12,35% 

Dívidas de Terceiros 322 153 € 0,55% 225 651 € 0,40% -29,96% 

Depósitos e Caixa 451 612 € 0,77% 949 676 € 1,70% 110,29% 

Acréscimos e Diferimentos 1 418 028 € 2,43% 1 360 903 € 2,44% -4,03% 

Total Ativo Líquido 58 328 835 €   55 757 419 €   -4,41% 

       
 

 

Quanto ao valor total dos Fundos Próprios evidenciados a 31 de dezembro, o seu 

decréscimo resultou, antes de mais, do Resultado Líquido negativo apurado para o 

exercício, na ordem dos - 831.808,10 euros, conduzindo a uma diminuição global do 

agregado na ordem dos 3%. 

No entanto, outras circunstâncias concorreram também para a variação do total dos 

Fundos Próprios, nomeadamente as correções efetuadas em resultado do 

conhecimento de circunstâncias suscetíveis de terem afetado resultados de exercícios 

anteriores, desconhecidas ou não confirmadas à data do fecho do respetivo ano, e que 

por serem materialmente relevantes foram reconhecidas na conta 59. Neste contexto, 

será de referir o contributo positivo do registo do proveito referente a exercícios 

anteriores, relativos à distribuição de dividendos pela participação no capital social da 

Resiestrela, SA, no valor de 23.116,28 euros, bem como a contabilização resultante da 

aplicação do Método de Equivalência Patrimonial ao valor da participação no capital 
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social da Entidade Encanta – Restauração e Serviços de Trancoso, Ldª, ainda que este, 

pela sua expressão, tenha um impacto pouco significativo. Em sentido contrário, foram 

ainda efetuados registos de regularização dos resultados transitados, decorrentes de 

ajustamentos de estimativas referentes a acréscimos de proveitos contabilizados em 

exercícios anteriores, entretantos não confirmados, no valor de 8.972,43 euros. Foi 

ainda objeto de contabilização na conta 59, a expressão financeira da responsabilidade 

imputada ao Município, em resultado de uma sentença judicial transitada em julgado, 

relativa a acontecimentos ocorridos em exercícios já encerrados. 

De referir ainda, que decorrente da decisão tomada pelo executivo municipal, de 

reconhecer no exercício de 2016, o resultado da homologação judicial dos termos de 

transação estabelecidos entre a entidade Biosfera, Ldª e o Município de Trancoso, 

conduziu à necessidade de proceder aos registos contabilísticos que refletissem essa 

mesma posição. Assim, para além do reconhecimento definitivo da dívida, tornou-se 

também necessário proceder à contabilização e inventariação do valor das empreitadas 

realizadas, bem como ao registo da respetiva depreciação, dado que as mesmas, tendo 

sido realizadas em 2010 e estando os bens a ser utilizados desde essa data, tornava-se 

necessário fazer refletir nos resultados transitados, a expressão do custo de exercícios 

anteriores correspondentes à amortização (depreciação) dos referidos bens. O 

ajustamento em questão assumiu o valor de 132.300,00 euros. 

 

O total do Passivo acompanhou também esta mesma tendência decrescente. 

No final de 2016, verificava-se uma redução dos direitos da entidade, mas também das 

suas obrigações perante terceiros. 

Realça-se, pois, como fator positivo, a manutenção da redução das dívidas a terceiros, 

seja com referência ao M/L prazo, mas também das dívidas de curto prazo.  

O exercício de 2016 fica mesmo marcado pela anulação do saldo referente a dívidas a 

fornecedores de médio e longo prazo, consolidadas por via de acordos de pagamento 
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estabelecidos entre o Município e os credores no âmbito do regime financeiro anterior 

à entrada em vigor do atual RFALEI (Lei 73/2013, de 3 de setembro), e transformadas 

por essa via em dívidas de M/L prazo. 

Importa também referir, que o valor inscrito no balanço referente a Dívidas a Terceiros 

de Curto Prazo, num total de 1.403.557,80 euros, comporta o montante das 

amortizações de capital a liquidar no curto prazo (durante o exercício de 2017) 

referentes aos empréstimos de M/L prazo contratualizados pelo Município, num total 

estimado de 766.321,15 euros, bem como o valor da participação no FAM a liquidar 

também em 2017, correspondentes a 79.222,00 euros. Engloba ainda todos os valores 

inscritos a títulos de operações de tesouraria, os quais correspondem a valores à guarda 

do Município para entregar a terceiras entidades, mas que não constituem 

verdadeiramente divida por regularizar. Assim, se ao saldo total, fossem retirados os 

valores referenciados, conclui-se que as responsabilidades de curto prazo do município 

perante terceiros com natureza de dívida orçamental, tem apenas como expressão o 

valor de 367.245,28 euros. 

Relativamente à redução das dívidas de M/L prazo, os saldos expressam a diminuição 

do volume da dívida em resultado do cumprimento regular e atempado do serviço de 

dívida associado aos vários empréstimos, e do cumprimento do plano de realização da 

participação no capital social do FAM. 

Finalmente, referir que o aumento verificado na rubrica de Provisões para Riscos e 

Encargos, corresponde, essencialmente, ao ajustamento efetuado no valor das 

provisões, de forma a acautelar eventuais responsabilidades em que o município pode 

vir a incorrer, em resultado de duas novas ações judiciais intentadas contra o Município 

pela Zurich Insurance PLC, Sucursal Portugal, SA. 
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Em conclusão, no decurso do ano de 2016, manteve-se a tendência verificada ao longo 

dos últimos exercícios quanto à redução do valor da dívida perante terceiros, a qual se 

traduziu num decréscimo do total do Passivo na ordem dos 1.426.757,05 euros. 

 

 

Já quanto aos Resultados do Exercício, o ano de 2016 ficou marcado por um 

desempenho um pouco menos favorável ao objetivo de aproximação da situação de 

equilíbrio de gestão. 

Com um Resultado Líquido do Exercício apurado na ordem dos -831.808,10 euros, 

verifica-se que, apesar do ligeiro crescimento dos proveitos, sejam eles operacionais, 

financeiros ou mesmo extraordinários, o crescimento dos custos totais foi ainda assim 

superior, não permitindo que o melhor desempenho dos proveitos se traduzisse num 

resultado global mais favorável. 

 

Quadro XVI 

Evolução dos Resultados Operacionais 

    

 2015 2016 Taxa Cresc. 

Proveitos Operacionais 8.760.998,00 8.935.691,23 1,99% 

Custos Operacionais 9.633.986,75 10.279.817,24 6,70% 

Resultados Operacionais -872.988,75 -1.344.126,01 -53,97% 

 

 

A evolução pouco expressiva, ainda que positiva, dos Proveitos Operacionais, os quais 

cresceram cerca de 2%, não permitiu compensar o aumento verificado em diversas 

rubricas da estrutura de Custos Operacionais. 
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De facto, a partir da análise da evolução da composição da estrutura de Custos 

Operacionais do município no exercício de 2016, constata-se que, à exceção dos 

CMVMC, os quais têm, por natureza, uma expressão reduzida no conjunto da atividade, 

apenas os custos com as amortizações do exercício tiveram um contributo favorável 

para um melhor desempenho dos Resultados Operacionais apurados. 

No entanto, esta redução, foi amplamente contrariada pelo crescimento generalizado 

dos restantes custos suportados. 

Este facto resulta, em grande medida, da circunstância de a partir de 1 de janeiro do ano 

em análise, se ter efetivado a internalização dos serviços anteriormente assegurados 

pela TEGEC – Trancoso Eventos Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, EM, a qual, por força do quadro legal em vigor, e em cumprimento 

da decisão do Órgão Deliberativo do Município de Trancoso, que reunido em sessão 

extraordinária de 13 de novembro de 2015, deliberou a dissolução da referida entidade, 

determinando ainda a internalização das respetivas atividades nos serviços municipais, 

com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2016. 

Em consequência de tal deliberação, tornou-se imprescindível assegurar a existência de 

recursos humanos que, nos serviços do município, conseguissem a desenvolver as 

mesmas atividades, com idêntico nível de qualidade, eficácia, eficiência e economia. 

Neste contexto, foram estabelecidos acordos de Cedência por Interesse Público com a 

quase totalidade dos colaboradores anteriormente afetos ao quadro de pessoal da 

TEGEC, EM, tendo, entretanto, o município promovido a abertura de procedimentos 

concursais para ocupação dos referidos postos de trabalho. 
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Assim, torna-se evidente a justificação para o crescimento dos Custos com Pessoal 

evidenciado nas demonstrações financeiras do exercício de 2016, e que por si só tiveram 

um impacto de 610.203 euros no acréscimo dos custos da atividade, representando um 

aumento de cerca de 22%. No entanto, será de referir que o acréscimo de Custos com 

Pessoal, resultou ainda da disposição legal prevista na Lei 159-A/2015, de 30 de 

dezembro, na qual se determinou a eliminação progressiva ao longo do exercício de 

2016, das reduções remuneratórias, o que teve um contributo significativo no aumento 

com os custos desta natureza. 

No entanto, a internalização das atividades da TEGE, EM teve também impacto 

relevante no volume de custos com FSE. É facilmente percetível que, tendo a entidade 

em questão por objeto social a gestão de equipamentos culturais e de lazer e, 

consequentemente, a respetiva dinamização, tornou-se evidente a necessidade de 

contratualizar agora na esfera do município, todo um conjunto de serviços que 

permitissem manter a atividade dos equipamentos e assegurar aos munícipes um 

idêntico nível de oferta nesta área. 

Finalmente, referir que também a rubrica de contabilização de Transferências e 

Subsídios Correntes Concedidos, verificou um aumento no exercício de 2016, ainda que 

o seu impacto no aumento dos Custos Operacionais e, naturalmente, nos Custos Totais 

do Exercício, foram menos expressivos, com um aumento comparativo de cerca de 11%. 
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Quadro XVI 

Evolução das Rubricas de Custos Operacionais 

    

 2015 2016 Taxa Crescimento 

CMVMC 109.102 € 105.769 € -3,05% 

FSE 2.126.717 € 2.419.736 € 13,78% 

Custos com Pessoal 2.768.085 € 3.378.288 € 22,04% 

Transf / Subsídios Correntes 539.767 € 601.076 € 11,36% 

Amortizações 3.843.195 € 3.455.189 € -10,10% 

Provisões 196.220 € 248.193 € 26,49% 

Outros Custos e Perdas Operacionais 50.901 € 71.566 € 40,60% 

Total 9.633.987 € 10.279.817 € 6,70% 

 

 

Relativamente ao acréscimo verificado na rubrica de Custos Financeiros, deve 

esclarecer-se que tal facto não foi condicionado por qualquer aumento da componente 

de encargos financeiros com operações de dívida do município, a qual conheceu mesmo 

um decréscimo de cerca de 38.025,00 euros. De facto, em resultado das sucessivas 

reduções verificadas nas taxas de juro, e também da diminuição dos montantes em 

dívida, os encargos com juros sofreram uma diminuição de valor relativamente ao custo 

verificado no exercício de 2015. Tal aumento, resultou antes da aplicação do princípio 

do acréscimo relativamente ao reconhecimento dos resultados negativos apurados pela 

TEGEC, EM, em Liquidação, os quais assumiram em 2016 o valor de -77.698.62 euros, 

os quais foram onerar a rubrica de Perdas em Entidades Participadas. 
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Gráfico XII 

 

 

 

Assim, e apesar de se verificar também um decréscimo no saldo da rubrica de Custos 

Extraordinários, o Total de Custos do exercício refletiu um aumento global próximo dos 

5%. 

 

Ainda que no decurso de 2016, também se tenha verificado um aumento dos Proveitos 

Totais do exercício, no entanto a expressão desse crescimento não foi suficiente para 

permitir compensar a variação ascendeste dos custos. 

Sendo percetível que a variação foi positiva em praticamente todas as rubricas da 

estrutura de proveitos, será de evidenciar o aumento registado referente a Proveitos de 

Vendas e Prestações de Serviços, os quais conheceram um acréscimo de 46,37%. 
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Tal facto é também a expressão direta da internalização dos serviços anteriormente 

prestados pela TEGEC, EM, agora promovidos pela autarquia. No entanto, e 

considerando que este tipo de proveitos tem apenas um peso de 3,08% do valor global 

dos proveitos do exercício, o seu crescimento não tem grande impacto nos resultados 

líquidos apurados. 

 

Quadro XVII 

Estrutura de Proveitos 2016 

  

  

Rubrica Valor 

Vendas e Prestações Serviços 310 975 € 
Impostos e Taxas 1 342 180 € 
Trabalhos para a Própria Entidade 1 601 € 
Proveitos Suplementares 3 701 € 
Transferências Obtidas 7 277 235 € 
Proveitos Financeiros 442 608 € 
Proveitos Extraordinários 712 179 € 

Total de Proveitos do Exercício 10 090 479 
 

 

 

O contexto descrito, justiça assim, a obtenção de resultados negativos da exploração da 

atividade, que pela sua expressão, não foram compensados pelos Resultados 

Financeiros e Extraordinários positivos obtidos. 

 

 



                                                                                        
Município de Trancoso 
 

 
Relatório de Gestão – Exercício Económico de 2016 
 
 Pá

gi
na
40

 

 

Quadro XVIII 

Evolução dos Resultados ao Longo dos Últimos Exercícios Económicos 

    

    

 2014 2015 2016 

Resultados Operacionais -5 045 379 € -872 989 € -1 344 126 € 
Resultados Financeiros -431 435 € 311 076 € 277 333 € 
Resultados Correntes -5 476 813 € -561 913 € -1 066 793 € 
Resultado Líquido do Exercício -5 141 036 € -548 971 € -831 808 € 

 

 

 

Gráfico XIII 
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Gráfico XIV 

 

 

 

Assim, considerando o contexto descrito, bem como valor do Resultado Líquido do 

Exercício obtido no ano de 2016, o qual assume o valor de -831.808,10 euros, propõe-

se a sua integração em Resultados Transitados. 
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3.4 – Indicadores Gerais de Atividade 

 

 

A partir da análise de alguns indicadores, é possível avaliar a forma como a definição das 

políticas de afetação dos recursos públicos vão evoluindo em função dos contextos 

económicos, sociais e até do quadro legal de referência. 

A informação obtida permite que a tomada de decisão seja cada vez mais 

fundamentada, orientada para a satisfação das necessidades coletivas, e para a maior 

eficácia e eficiência na gestão desses mesmos recursos. 

 

Quadro XIX 

Rácios de Estrutura (%) 2013 2014 2015 2016 

Impostos Diretos / Receitas Correntes 13% 12% 12% 13% 

Transferências Correntes / Receitas Correntes 78% 80% 78% 76% 

Transferências de Capital / Receitas de Capital 33% 38% 91% 97% 

Passivos Financeiros / Receitas de Capital 67% 61% 8% 0% 

Receitas Correntes / Receitas Totais 67% 84% 93% 90% 

     
 

Da análise dos rácios de estrutura apresentados, pode concluir-se que a receita do 

Município de Trancoso cobrada ao longo de exercício de 2016, continua a ser suportada 

em cerca de 76% pelas transferências de natureza corrente, as quais são provenientes 

de vários organismos/entidades, sendo que, no entanto, o valor mais significativo  
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continua a ser o das transferências correntes com origem na Administração Central 

(Fundo de Equilíbrio Financeiro e Fundo Social Municipal). Ainda assim, será de denotar 

que o seu peso relativo tem decrescido e, portanto, a dependência desta fonte de 

receita tem vindo a diminuir, verificando-se, simultaneamente, um acréscimo da 

cobrança de receita referente a impostos diretos. 

Esta dependência das transferências com origem no OE, é particularmente evidente 

quando se analisa a proveniência das receitas de capital, as quais resultaram, quase em 

exclusivo, das transferências efetuadas no âmbito do FEF. 

Percebe-se ainda, que esta é uma realidade estrutural da composição da receita da 

autarquia, apenas alterada quando se verificam factos de natureza extraordinária como, 

por exemplo, a contratação de operações de financiamento, situação verificada nos 

exercícios de 2013 e 2014, em que foi cobrado o produto do empréstimo 

contratualizado no âmbito do PAEL. 

A própria evolução ascendente do peso relativo das receitas correntes no total das 

receitas cobradas, é o reflexo da alteração introduzida com a entrada em vigor da Lei 

73/2013, de 1 de setembro, com a modificação da composição das transferências do 

FEF, em que as receitas correntes passaram a ter uma expressão crescente. 

Quanto à receita com origem na participação do Município nos Impostos Diretos 

cobrados (IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; IMT – Imposto Municipal sobre 

Transmissões Onerosas de Imóveis; IUC – Imposto Único Automóvel; Outros Impostos 

Abolidos), verifica-se que a sua contribuição para o total de receitas arrecadadas 

aumentou, tal como já referido, representando em 2016, 13% do total das receitas 

correntes. 
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Quadro XX 

Rácios de Gestão (%) 2013 2014 2015 2016 

Despesas Correntes / Receitas Correntes 92% 83% 78% 77% 

Despesas de Capital / Receitas de Capital 109% 197% 389% 264% 

Despesas com Pessoal / Receitas Correntes 35% 32% 32% 38% 

Despesas com Pessoal / Despesas Correntes 38% 39% 41% 50% 

Despesas com Pessoal / Despesas Total 24% 27% 29% 37% 

 

 

A evolução evidenciada pelos rácios de gestão, mostram que a despesa de capital tem 

vindo a ser, progressivamente, suportada pela aplicação de receita corrente no 

financiamento das despesas de investimento, ainda que se verifique em 2016, uma 

redução da alocação de receita corrente em despesas de capital. 

 

Por sua vez, as despesas com pessoal mostram um crescimento do seu peso relativo no 

total de receitas correntes, devido, como já explicado, ao significativo aumento das 

despesas ocorridas em 2016, não só decorrentes do processo de internalização na esfera 

do município das atividades anteriormente desenvolvidas pela TEGEC, EM, em 

Liquidação, e também da eliminação, durante este exercício, das reduções 

remuneratórias. Quando se compara a evolução das despesas com pessoal no conjunto 

das despesas correntes e das despesas totais, percebe-se que o seu peso relativo 

também aumentou, sobretudo devido ao crescimento absoluto do valor das despesas 

com pessoal. 
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Quadro XXI 

Rácios de Investimento (%) 2013 2014 2015 2016 

Investimento / Despesa de Capital 62% 62% 42% 47% 

Investimento / Despesa Total 23% 20% 12% 12% 

Investimentos / População (*) 256 € 205 € 113 € 116 € 

Despesas Total / População (*) 1 117 € 1 038 € 940 € 940 € 

(*) - População: 9.878 habitantes (Censos 2011)     
 

 

Quanto aos rácios de investimento, a análise dos resultados ao longo dos últimos anos, 

mostra uma acentuada tendência para a redução no investimento realizado, quer no 

conjunto das despesas de capital, quer no total da despesa realizada. 

Permite ainda uma clara perceção dos constrangimentos impostos à satisfação das 

necessidades dos munícipes, com uma evidente redução quer do investimento, quer do 

valor total de despesa realizada per capita. 
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4 – Recursos Humanos 

 

 

Decorrente da decisão de dissolução da empresa municipal TEGEC, EM, e com a 

efetivação da sua entrada em período de liquidação, o município de Trancoso passou a 

assegurar, por via de um processo de internalização das atividades anteriormente 

desenvolvidas por aquela entidade, as funções que constituíam anteriormente o objeto 

social da mesma. 

Para tal, e em cumprimento das disposições previstas no artigo 62º da Lei 50/2012, de 

31 de agosto, verificou-se a necessidade de recorrer ao mecanismo previsto no nº. 6 do 

citado artigo 62º, de forma a garantir que, através da cedência ao Município dos 

trabalhadores da empresa, a eficácia e eficiência na disponibilização dos serviços aos 

munícipes não seria afetada. As necessidades de recursos humanos identificadas, foram 

as evidenciadas e justificadas no Plano de Internalização, aprovado pelo Órgão 

Deliberativo municipal. 

Tal facto teve, naturalmente, reflexo e um impacto significativo no valor total das 

despesas com pessoal e nos custos com pessoal, evidenciados nas demonstrações 

financeiras do exercício. 

 

Quadro XXII 

Evolução da Realização da Despesas com Pessoal 

     

     

 2015 2016 Acréscimo Taxa Cresc. 

Despesas com Pessoal 2 728 176 € 3 390 712 € 662 536 € 24,28% 
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Gráfico XV 

 

 

 

Refira-se ainda assim, que o aumento verificado nas despesas com pessoal no decurso 

de 2016, resultaram também da aplicação de disposições legais, nomeadamente das 

normas previstas na Lei 159-A/2015, de 30 de dezembro, em que se determinava a 

extinção progressiva das reduções remuneratórias ao longo de 2016, sendo 

inquestionável o seu impacto em termos de crescimento da despesa associada a esta 

rubrica. 

 

Pode pois constatar-se, que no decurso do ano de 2016, o Município de Trancoso, 

manteve a tendência no sentido de proceder a uma redução de pessoal, sendo que, por 

via da internalização das atividades anteriormente desenvolvidas pela TEGEC, EM, em 

Liquidação, teve necessidade de recorrer à celebração de contratos de Cedência por 

Interesse Público, de forma a suprir as necessidades decorrentes desse processo, tendo 

entretanto promovido a abertura de procedimentos concursais para a ocupação dos 
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postos de trabalho previstos no âmbito do Plano de Internalização aprovado, os quais 

se encontram ainda a decorrer. Ainda assim, o universo dos trabalhadores em exercício 

de funções a 31 de dezembro de 2016 era menor que o existente à mesma data de 2015, 

no conjunto das duas entidades. 

 

Quadro XXIII 

Variação do nº. Trabalhadores 2015/2016 

    

 Nº. Trabalhadores Nº. Trabalhadores Taxa de 

 31/12/2015 31/12/2016 Redução 

Município 146 145 -1% 

TEGEC, EM 55 52 -5% 

Total 201 197 -2% 

Fonte: Balanço Social   
 

Gráfico XVI 
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Conclui-se pois, que de acordo com as disposições em matéria de gestão de 

trabalhadores nas autarquias locais e demais entidades da administração local, previstas 

no artigo 32º da Lei OE para 2016, Lei 7-A/2016, de 30 de março, o município de 

Trancoso mantinha, em 2016, o estrito cumprimento em matéria de recursos humanos. 
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5 – Limite da Dívida e Dívida Total 

 

 

De acordo com o estabelecido no artigo 52º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro, lei que 

regula o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais 

(RFALEI), o limite da dívida total de operações orçamentais do município em cada ano 

económico, incluindo aqui também a dívida das entidades previstas no artigo 54.º da 

mesma lei, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro, 1,5 vezes a média da receita 

corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores. 

 

Quadro XXIV 

     Unidade: euro 

Limite da Dívida Total 2016 
            
  2013 2014 2015 Média 1,5 X Média  
Receita Corrente Líquida 7.553.161 8 469 274 8.516.298 8.179.578 12.269.366 
            

 

 

Neste agregado, correspondente à dívida total de operações orçamentais, englobam-se 

os empréstimos, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de 

endividamento constituída por iniciativa dos municípios junto de instituições 

financeiras, bem como todos os restantes débitos de terceiros decorrentes de 

operações orçamentais, ou seja, para o apuramento deste limite da dívida total, 



                                                                                        
Município de Trancoso 
 

 
Relatório de Gestão – Exercício Económico de 2016 
 
 Pá

gi
na
51

 

concorre o valor da dívida inscrita no passivo do Município, deduzido dos montantes das 

operações não orçamentais. 

Assim, e tendo em atenção a manutenção da redução significativa verificada no valor 

das dívidas a terceiros no decurso de 2016, o Município de Trancoso apresenta no final 

do exercício, um valor de dívida consideravelmente mais baixo do que o calculado a 31 

de dezembro do exercício anterior. 

Neste contexto, a margem apurada relativamente ao limite máximo que a lei estipula 

para o valor total de dívida permitida, apresenta um valor considerável, mesmo após a 

correção introduzida por via da incorporação das responsabilidades assumidas perante 

terceiros por parte das entidades pertencentes ao Grupo Autárquico, obrigação 

decorrente do disposto no artigo 54º da citada Lei 73/2013, de 3 de setembro. 

 

Gráfico XVII 
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Quadro XXV 

 Unidade: euro 

Dívida Total 31/12/2016 
Município 5.657.608,18 
TEGEC, EM 0,00 
FMT, EM 0,00 
PACETE, SA 0,00 
Encanta, Ldª 0,00 
Com. Interm. Beiras e Serra da Estrela 0,00 
ANMP 375,13 
AMCH 0,00 
AM Cova da Beira 2.641,84 
AM Vale do Côa 0,00 
AIRC 4.743,54 
Raia Viva, CRL   

Dívida Total  5.665.368,69 
 

Nota: as entidades sem correspondência de valores não reportaram qualquer informação 

 

 

 

Conclui-se pois, que no final do exercício de 2016, o Município de Trancoso encontrava-

se abaixo do valor máximo de dívida permitida. 

Verificava-se também um decréscimo acentuado do PMP, agora próximo dos 65 dias. 
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6 – Proposta de Aplicação do Resultado Líquido do Exercício 

 

Assim, considerando o contexto descrito, bem como valor do Resultado Líquido do 

Exercício obtido no ano de 2016, o qual assume o valor de -831.808,10 euros, propõe-

se a sua integração em Resultados Transitados. 
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7 – Conclusões 

 

 

A elaboração dos documentos de prestação de contas referentes ao ano económico de 

2016 foi efetuada em consonância com as normas contabilísticas aplicáveis bem como 

a legislação em vigor.  

Analisados os resultados da gestão, verifica-se que os mesmos foram influenciados 

também pela opção tomada quanto à TEGEC, isto é pela internalização dos serviços e 

dos trabalhadores afetos à empresa. Foram ainda influenciados pela aplicação de 

medidas determinadas pelo Governo, e justas, como a de reposição aos trabalhadores 

do valor da redução remuneratória. 

O nível de execução anual manteve-se num patamar aceitável, ainda que ligeiramente 

inferior ao ano anterior, tendo sido afetado pela necessidade de inscrição, já na reta 

final do ano, de alguns projetos que, sabíamos, iriam ter pouca ou nenhuma execução 

mas cuja inscrição no orçamento se impunha. 

Da análise, simples e linear, da demonstração de resultados, pode concluir-se um 

retrocesso, face a 2015, dos diversos indicadores, designadamente ao nível dos 

resultados operacionais, financeiros, correntes e do resultado líquido do exercício. 

Porém, em abono da verdade e do rigor, estes resultados encontram justificação nas 

razões, extraordinárias e pontuais, já expressas ao longo deste documento. 
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Os resultados alcançados, mesmo negativos, consolidam a estratégia, assumida por este 

executivo, de equilíbrio e estabilização das finanças municipais, objetivo que 

continuamos a perseguir. 

No entanto, volvidos três anos de mandato, a par do reequilíbrio financeiro, o município 

tem que aproveitar as oportunidades que se abrem via novo quadro comunitário de 

apoio.  

Nesse sentido, o executivo inscreveu em plano e orçamento e deu início a um conjunto 

de projetos que foram objeto de candidaturas a financiamento do Portugal2020, e que 

visam proporcionar ao município novas e sustentadas possibilidades no 

desenvolvimento do concelho. 

Em paralelo o executivo realizou um conjunto de iniciativas, eventos e atividades para 

promoção do concelho e dos seus principais produtos, que permitiram aumentar a 

dinâmica da economia e dos empresários locais. 

Por fim, o mérito do trabalho realizado resulta do diálogo e das parcerias estabelecidas 

com a comunidade em geral e, de modo particular, do empenho, determinação e 

resiliência dos empresários e das diversas instituições do nosso concelho. 

As dificuldades que temos vivido e que, em conjunto, fomos capazes de ultrapassar, 

devem agora dar lugar a mais e melhor crescimento criando oportunidades de negócio 

e emprego para um Futuro sustentável para todos. 

 

 

 

 

 

 


