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1 – Nota Introdutória 

 

 

 

Dando cumprimento ao disposto no nº. 13 do Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, 

apresentam-se para análise e aprovação, os documentos de prestação de contas 

referentes ao exercício económico de 2017. 

A situação económica e financeira e os resultados obtidos no exercício, espelhados nas 

demonstrações financeiras do Município elaboradas com reporte a 31 de dezembro, 

permitem a avaliação da eficácia e eficiências na utilização dos recursos, que resulta das 

opções de gestão definidas pelo Executivo Municipal. 

Os documentos de prestação de contas apresentados, foram elaborados de harmonia 

com as disposições legais em vigor, sujeitos a auditoria e certificação por parte de 

Revisor Oficial de Contas, propostos à apreciação e aprovação por parte dos órgãos 

municipais competentes, nos termos do disposto no artigo 76º da Lei 73/2013, de 3 de 

setembro, e são posteriormente remetidos para o Tribunal de Contas e demais 

entidades de tutela, conforme o estabelecido na Lei. 
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2 – Atividade Municipal em 2017 
 

O exercício económico de 2017 encerrou o mandato de gestão autárquica iniciado no 

ano de 2013 e que pela primeira vez, após o 25 de abril de 1974, foi da responsabilidade 

duma maioria do Partido Socialista. 

 

Este foi um período marcado por grande rigor orçamental, redução do endividamento, 

contenção de despesa e procura do reequilíbrio das contas municipais. Os objetivos 

ambiciosos a que nos propusemos obrigaram à implementação duma estratégia de 

desenvolvimento adaptada à situação financeira do Município e também à realidade 

económica do país. 

 

Em paralelo os apoios comunitários provenientes do quadro comunitário “Portugal 

2020”, previstos para o período 2013-2020, demoraram a chegar às diferentes 

entidades promotoras, atrasando, assim, a necessária recuperação da economia e 

obrigando a opções de investimento criteriosas e uma ponderada gestão dos recursos 

municipais disponíveis. 

 

Todavia, no ano 2017, em resultado das medidas tomadas pelo executivo municipal nos 

anos anteriores, foi já possível aumentar os recursos a alocar à realização de 

investimentos nomeadamente aqueles cujos projetos beneficiavam de fundos 

comunitários, o que permitiu aumentar e acelerar a apresentação de candidaturas aos 

diversos programas de apoio. 
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A regeneração urbana, a rede viária municipal, a competitividade e promoção do 

concelho, o património, a educação, a sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos, 

foram algumas das áreas em que o executivo intensificou a sua ação. 

 

Foram concluídas as obras previstas para as ETAR´s de Courelas e da Quinta do Seixo, 

com comparticipação financeira do POSEUR, tal como o Mercado Municipal, este com 

apoio do Centro2020. Foi ainda concluído o procedimento do concurso público para a 

construção do “Centro Escolar da Ribeirinha”, tendo já sido iniciada a sua construção. 

Também ao nível do ambiente o Município alinhou a sua estratégia, para corresponder 

aos objetivos e metas de compromisso do país, tendo apresentado uma candidatura ao 

Fundo Ambiental através da qual veio a adquirir duas viaturas elétricas para o serviço 

de limpeza urbana, modernizando e reforçando os recursos de limpeza municipais. 

O executivo manteve no ano 2017 e nas diversas áreas uma exigente gestão municipal, 

de forma a cumprir pontualmente as responsabilidades que assumiu. Desta forma, foi 

possível encurtar o prazo médio de pagamento aos fornecedores e melhorar a situação 

financeira municipal que, não sendo ainda a melhor, apresenta agora sinais de 

sustentabilidade com vista ao desejável equilíbrio futuro. 

 

Esta opção estratégica permitiu iniciar um novo rumo e, sobretudo, intensificar e 

qualificar as ações de promoção do desenvolvimento do concelho. A promoção turística 

de Trancoso foi uma realidade em 2017 e, para o efeito, o executivo empenhou-se na 

realização de diferentes eventos, comerciais e culturais, procurando inovar e ampliar a 

sua atratibilidade, tendo aumentado o investimento nos mesmos. 

 

Ao longo do ano tiveram lugar várias atividades ligadas ao setor agropecuário, sempre 

com o objetivo de facilitar e valorizar as trocas comerciais geradas pelo setor. Com 

efeito, foram promovidas a Feira do Fumeiro, a Feira da Castanha, a Feira de Santa Luzia, 

a Feira de São Bartolomeu e os mercados semanais de sexta feira.  
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Para além destes, o município promoveu ainda outros eventos de carácter histórico e 

cultural,  nos quais introduziu aspetos inovadores e que se revelaram decisivos para o 

sucesso dos mesmos com especial destaque para a organização das comemorações do 

25 de abril, do feriado municipal / Batalha de Trancoso, das Bodas Reais, do Festival de 

Música no Castelo e do Festival das Vindimas. 

O investimento nas pessoas constituiu também uma preocupação do executivo. O 

reforço e a qualificação das infraestruturas no concelho, para melhoria das condições 

de vida das populações, os apoios à educação, ação social, às atividades culturais e 

desportivas, foram ações a que o Município alocou parte substancial do seu orçamento. 

 

Em 2017, foram concluídos os procedimentos concursais para os postos de trabalho 

criados para assegurar os recursos humanos imprescindíveis ao regular funcionamento 

dos equipamentos municipais cuja gestão era assegurada pela empresa municipal, 

TEGEC. Os postos de trabalho em causa foram ocupados, na sequência do concurso, 

pelos trabalhadores da empresa municipal, cujo processo de extinção/liquidação ainda 

prossegue. 

 

No património urbanístico, o executivo vem preparando um conjunto de projetos para 

instrução de candidaturas a apresentar ao Portugal2020, tendo em vista intervencionar 

um conjunto de imóveis com inegável valor histórico e cujos projetos de requalificação 

constituirão um contributo para a preservação da nossa história e para a valorização do 

centro histórico de Trancoso. 

 

A gestão autárquica levada a cabo, quer no ano em apreço quer ao longo dos três anos 

anteriores, teve como resultado a consolidação da estratégia definida no início do 

mandato 2013-2017, pese embora todos os constrangimentos e dificuldades 

encontradas. 
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O conjunto de medidas implementadas permitiu a redução drástica da dívida a 

fornecedores, a redução da dívida bancária, a redução drástica do prazo médio de 

pagamento e também   o equilíbrio e sustentabilidade das contas municipais. 

 

Em face dos objetivos alcançados é possível agora retomar o caminho do 

desenvolvimento e do investimento em projetos estruturantes e verdadeiramente 

decisivos para o futuro que importa assegurar e não desperdiçar. 

 

O mérito na ação do executivo cabe também a todos os Trancosenses e a todos os 

agentes económicos do concelho, sem os quais não teria sido possível concretizar os 

desafios que a todos nos impuseram. 
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3 – Relatório Financeiro 

 

3.1 – Análise Orçamental 

 

O exercício económico de 2017, veio, em definitivo, confirmar a retoma do ciclo de 

crescimento da economia nacional, refletida também no desempenho evidenciado nas 

demonstrações financeiras do Município de Trancoso para o ano em apreciação. 

 

A receita previsional do exercício, após as operações modificativas ocorridas ao longo 

do ano (alterações e revisões), assumiu o montante global de 13.006.528,36 €, à qual 

correspondeu uma receita cobrada líquida efetiva de 12.010.829,03 €. 

O grau de execução da receita no ano de 2017 atingiu assim, os 92,35% 

 

Considerando o volume de receita estimada, foi definida a dimensão e estrutura da 

despesa a realizar. 

 

Partindo-se de um valor previsional global de despesa estimada para o ano, com a 

mesma ordem de grandeza do volume da receita, constatou-se que a despesa paga total 

atingiu o valor de 11.061.169,16 €, refletindo deste modo um grau de execução efetivo 

de despesa em relação ao estimado corrigido, na ordem dos 85,04%. 
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Neste contexto, o desempenho orçamental do Município de Trancoso permitiu gerar no 

exercício de 2017, um excedente orçamental, traduzido no Saldo para a Gerência 

Seguinte, de 967.405,78 €. 

 

O volume de receita cobrada conheceu uma evolução positiva, traduzida num 

crescimento na ordem dos 1.976.776 €, o qual correspondeu a cerca de 20% de 

acréscimo relativamente ao montante de receita orçamental efetivamente arrecadada 

ao longo do exercício de 2016. 

Atendendo a que o volume de despesa paga conheceu também um aumento próximo 

da mesma ordem de grandeza, evidenciando um crescimento superior a 19%, verificou-

se uma melhoria do desempenho orçamental que, não sendo muito expressivo, 

permite, no entanto, constatar a manutenção do objetivo da consolidação orçamental 

que tem vindo a ser prosseguido no Município de Trancoso. 

 

 

 

3.1.1 – Análise da Execução da Receita 

 

No exercício económico de 2017, o Município de Trancoso atingiu um total de Receita 

Cobrada Líquida na ordem dos 12.010.829,03 €, dos quais 9.093.144,18 € correspondeu 

a receita corrente, sendo que a receita de capital líquida cobrada atingiu o montante de 

2.158.769,16 €, importâncias às quais acresceu ainda a integração do saldo da gerência 

do exercício anterior, no montante de 758.915,69 €. 
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Quadro I 

 Unidade: Euros 

Estrutura da Receita 2017 

Receita Corrente 9 093 144 € 

Receita Capital 2 158 769 € 

Saldo da Gerência Anterior 758 916 € 

Total 12 010 829 € 

 

 

 

 

 

Gráfico I 
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A partir da análise da execução orçamental do exercício, conclui-se que a taxa global de 

execução da receita verificada, superior a 90%, foi impulsionada pela eficiência 

demonstrada na cobrança de Receita Corrente. 

 

Já a Receita de Capital ficou consideravelmente aquém dos valores previsionais, ainda 

que tenha conhecido um acréscimo superior a 132% em relação ao volume de receita 

cobrada em 2016. 

De facto, foram as receitas resultantes da cobrança de Impostos Diretos, cobranças de 

Taxas, Rendimentos de Propriedade e Vendas e Prestações de Serviços, aquelas que 

efetivamente contribuíram para o desempenho orçamental global apurado, traduzido 

no caso específico destas rúbricas, em receita líquida cobrada superior ao dos valores 

estimados, o que não deixa de ser sintomático da melhoria da conjuntura económica a 

que se tem assistido no panorama nacional e local. 

Mas, tal facto, é tanto mais relevante, na medida em 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. Assim, será 

possível sustentar a expetativa de que, sem que sejam influenciados por 

acontecimentos externos ao desenvolvimento da atividade regular da entidade, o nível 

de cobrança de receita corrente desta natureza em exercícios futuros será, no mínimo, 

de volume idêntico ao conseguido no exercício findo. 

 

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

Diretos, a taxa de execução ultrapassou os 104%, enquanto a cobrança de receita 

referente à rubrica de Taxas, Multas e Outras Penalidades foi superior a 160% em 

relação aos valores estimados para o ano. 
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Relativamente à Receita de Capital, assistiu-se a uma cobrança de receita efetiva 

correspondente a cerca de 67% dos valores estimados corrigidos. Este nível de 

desempenho menos conseguido, resultou, essencialmente, de um volume de 

Transferência de Capital abaixo do expectado, apresentado estas uma taxa de execução 

na ordem 80%. 

Ainda assim, verificou-se um crescimento exponencial relativamente ao volume de 

receita desta natureza cobrada no exercício de 2016, em consequência do fluxo de 

receitas provenientes de comparticipações de projetos de investimento, decorrente dos 

níveis de execução de projetos alcançado no decurso de 2017. 

 

Quadro II 

Evolução da Receita Líquida Cobrada Total 

    Unidade: Euro 

 2014 2015 2016 2017 

Receita Total 10.593.398 € 9.547.655 € 10.034.053 € 12.010.829€ 

 

Gráfico II 
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Conclui-se pois, que receita do Município de Trancoso é essencialmente composta por 

Receita Corrente, na ordem dos 76% do volume global de receita líquida cobrada no 

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

mais de 58% da receita líquida total, seguidas das Transferências de Capital, as quais 

contribuíram com cerca de 15% do total das receitas cobradas. Destaca-se ainda como 

relevante, a componente relativa à cobrança dos Impostos Diretos (8,84%). No entanto, 

o contributo destas duas últimas rúbricas tem um peso relativo significativamente 

menor que o contributo das Transferências Correntes. 

 

 

Quadro III 

  Unidade: Euro 

Composição da Receita 2017 % 

Impostos Diretos 1 061 410 € 8,84% 

Impostos Indiretos 155 702 € 1,30% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 46 082 € 0,38% 

Rendimentos Propriedade 447 170 € 3,72% 

Transferências Correntes 7 057 888 € 58,76% 

Vendas e Prestações de Serviços 320 277 € 2,67% 

Outras Receitas Correntes 4 615 € 0,04% 

Venda de Bens de Investimento 3 277 € 0,03% 

Transferências de Capital 1 798 603 € 14,97% 

Passivos Financeiros 356 889 € 2,97% 

Outras Receitas de Capital 0 € 0,00% 

Saldo Gerência Anterior 758 916 € 6,32% 

Total 12 010 829 € 100,00% 

 

De salientar, que os valores inscritos na rúbrica de Passivos Financeiros, correspondem 

aos montantes utilizados no exercício de 2017, relativos aos empréstimos contratados 
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com o Santander Totta, SA, com vista à realização de diversos investimentos, num total 

de 961.643,68 €. Considerando tratar-se de receita consignada, apenas se procedeu à 

utilização dos empréstimos na medida da execução das empreitadas para as quais as 

operações de financiamento foram contratadas, ou seja, a receita cobrada efetiva 

relativa a Passivos Financeiros, atingiu em 2017, o valor de 356.889,43 € 

As referidas operações de financiamento de M/L prazo, foram objeto de 

contratualização com vista à realização da empreitada de Requalificação da Rede Viária 

Municipal e de Diversos Arruamentos no Concelho, da Requalificação da Cobertura do 

Pavilhão Multiusos e assegurar a componente nacional referente à realização das 

empreitadas de Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso e Requalificação da 

ETAR de Courelas. 

 

 

Quadro IV 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade: Euro

Valo r Utilizado

N º. R egisto D ata 2017

Remodelação da ETAR de Courelas 0032.00490464640 752 16/08/2017 85.446,76 33.919,92

Reparação Pavilhão Multiusos 0032.00490464610 667 24/05/2017 81.373,73 0,00

Requalificação da Rede Viária Municipal e Diversos Arruamentos 0032.00490464630 666 24/05/2017 732.123,19 260.269,51

 Requalificação do Mercado Municipal 0032.00490464650 668 16/08/2017 62.700,00 62.700,00

961.643,68 356.889,43Total

Visto  T ribunal C o ntas
N º OperaçãoIdentif icação

T o tal 
C o ntra tado
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Gráfico III 
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Quadro V 

Variação da Receita Cobrada Líquida 
  Unidade: Euro  

 2016 2017 Tx. Variação 

Impostos Diretos 1 145 109 € 1 061 410 € -7,31% 

Impostos Indiretos 159 900 € 155 702 € -2,63% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 30 386 € 46 082 € 51,66% 

Rendimentos de Propriedade 445 832 € 447 170 € 0,30% 

Transferências Correntes - FEF/IRS/FSM 6 026 278 € 6 138 200 € 1,86% 

Transferências Correntes - Outras 694 720 € 919 688 € 32,38% 

Vendas e Prestações Serviços 326 147 € 320 277 € -1,80% 

Outras Receitas Correntes 2 966 € 4 615 € 55,60% 

Total Receitas Correntes 8 831 338 € 9 093 144 € 2,96% 

Venda de Bens Investimento 11 368 € 3 277 € -71,17% 

Transferências de Capital - FEF 631 037 € 651 875 € 3,30% 

Transferências de Capital - Outras 268 743 € 1 146 728 € 326,70% 

Passivos Financeiros 0 € 356 889 € 0,00% 

Outras Receitas de Capital 16 377 € 0 € 100,00% 

Total Receitas Capital 927 525 € 2 158 769 € 132,75% 

Outras Receitas (Saldo da Gerência Anterior) 275 190 € 758 916 € 175,78% 

Total Receitas 10 034 053 € 12 010 829 € 19,70% 
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Gráfico IV 

\ 

 

 

 

3.1.2 – Análise da Execução da Despesa 

 

O total de despesa paga no exercício de 2017, ascendeu a 11.061.169,16 euros, 

traduzindo assim uma taxa de execução de 85,04% relativamente ao total de dotações 

corrigidas inscritas no orçamento. 

A partir da análise dos valores da despesa executada (paga), percebe-se que o exercício 

de 2017 marcou uma alteração relativamente à tendência verificada nos dois exercícios 

anteriores, em que se constatou a estabilização do valor da despesa realizada. 
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Tal alteração, resultou, de forma absolutamente expressiva, do retomar da realização 

das Despesas de Investimento, a qual, nos últimos anos, por força da situação financeira 

do Município e um menor volume de candidaturas a financiamentos comunitários 

aprovados, tinha tido em exercícios anteriores, uma muito menor expressão. 

Outro facto relevante traduz-se na diminuição verificada nos Custos com Pessoal, os 

quais conheceram uma redução de cerca de 2,6% 

 

Quadro VI 

 

 

Gráfico V 
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Do valor global de despesa paga no ano, cerca de 63%, assume a natureza de Despesa 

Corrente (6.926.820,44 €), sendo que, os restantes 4.134.348,72 € concretizaram-se no 

pagamento de Despesa de Capital, seja por via de realização de investimento direto, da 

aprovação de transferências de capital, de liquidação de capital em dívida de 

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

Salienta-se pois, que no exercício de 2017 se verificou uma alteração da tendência dos 

últimos exercícios, assistindo-se a um significativo aumento das Despesas de 

Investimento, acompanhado de um pouco expressivo acréscimo das despesas 

correntes. 

 

Quadro VII 

Estrutura da Despesa 2017 

Despesa Corrente 6.926.820 

Despesa Capital 4.134.349 

Total 11.061.169 

 

 

Gráfico VI 
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A partir da análise do peso relativo de cada rúbrica de despesa no conjunto da despesa 

global paga no ano, constata-se que os Custos com Pessoal, ainda que continuem a 

constituir a componente à qual esteve associado o maior volume de despesa, no entanto 

o seu impacto decresceu, quer em termos absolutos, quer em termos relativos. Assim, 

em 2017, as Despesas com Pessoal apresentavam uma dimensão próxima do total de 

despesa com a Aquisição de Bens e Serviços e com a despesa realizada em Bens de 

Investimento. 

 

 

 

Quadro VIII 

  Unidade: euro 

Composição da Despesa Paga 2017 % 

Despesas com Pessoal 3 302 617 € 29,86% 

Aquisição de Bens e Serviços 2 766 657 € 25,01% 

Juros e Outros Encargos 72 045 € 0,65% 

Transferências Correntes 737 254 € 6,67% 

Subsídios 0 € 0,00% 

Outras Despesas Correntes 48 247 € 0,44% 

Aquisição de Bens de Capital 2 865 417 € 25,91% 

Transferências de Capital 423 523 € 3,83% 

Ativos Financeiros 79 222 € 0,72% 

Passivos Financeiros 766 186 € 6,93% 

Outras Despesas de Capital 0 € 0,00% 

Total de Despesa 11 061 169 € 100,00% 
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Gráfico VII 

 

 

Numa perspetiva de análise de evolução da distribuição da despesa em relação a 2016, 

consta-se uma ligeira redução do valor de Despesas com Pessoal, tal como já referido, 

do decréscimo do valor atribuído a título de Transferências de Capital e no valor dos 

Juros e Outros Encargos pagos em 2017, o que é facilmente compreensível não só pela 

evolução constatada nas taxas de juro, mas também em resultado da consistente 

redução das responsabilidades do Município perante terceiros. 

Em sentido inverso, assistiu-se a um significativo acréscimo das Despesas de 

Investimento, do valor atribuído a título de Transferências Correntes e ainda a um novo, 

ainda que ligeiro, aumento das despesas com Aquisições de Bens e Serviços. 

Na globalidade, as Despesas Correntes conheceram no exercício de 2017 um pouco 

expressivo acréscimo na ordem dos 1,43%. Já as Despesas de Capital, impulsionadas 
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pelas Aquisições de Bens de Capital conheceram um muito significativo aumento, 

contrariando o ciclo de redução das despesas desta natureza existente ao longo dos 

últimos exercícios. 

 

Quadro IX 

Evolução da Realização da Despesas ao Longo dos Últimos Exercícios Económicos 

     

    Unidade: Euro 

 2014 2015 2016 2017 

Despesa Corrente 6 996 569 € 6 623 800 € 6 829 472 € 6 926 820 € 

Despesa Capital 3 256 654 € 2 665 744 € 2 451 697 € 4 134 349 € 

Total 10 253 223 € 9 289 544 € 9 281 169 € 11 061 169 € 

 

 

Gráfico VIII 
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Quadro X 

Variação da Despesa Paga 

   Unidade: euro 

 2016 2017 Tx Var. 

Despesas com Pessoal 3 390 712 € 3 302 617 € -2,60% 

Aquisição de Bens e Serviços 2 702 133 € 2 766 657 € 2,39% 

Juros e Outros Encargos 81 810 € 72 045 € -11,94% 

Transferências Correntes 623 169 € 737 254 € 18,31% 

Subsídios 0 € 0 € 0,00% 

Outras Despesas Correntes 31 648 € 48 247 € 52,45% 

Total da Despesa Corrente 6 829 472 € 6 926 820 € 1,43% 

Aquisição de Bens de Capital 1 148 512 € 2 865 417 € 149,49% 

Transferências de Capital 457 107 € 423 523 € -7,35% 

Ativos Financeiros 79 222 € 79 222 € 0,00% 

Passivos Financeiros 766 856 € 766 186 € -0,09% 

Outras Despesas de Capital 0 € 0 € 0,00% 

Total da Despesa de Capital 2 451 697 € 4 134 349 € 68,63% 

Total da Despesa 9 281 169 € 11 061 169 € 19,18% 

 

 

 

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 considerou 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 2017, claramente direcionada 

para a investimento nas Funções Sociais, as quais absorveram cerca de 43% do total de 

despesa paga no ano. Neste âmbito, assumem particular destaque as intervenções 

realizadas no programa 243 - Saneamento, tendo-se promovida uma profunda 

requalificação da ETAR de Courelas e da ETAR da Quinta do Seixo. 

A evidente necessidade de proceder também à requalificação de diversos arruamentos 

e estradas e caminhos do concelho, determinou que as Funções Económicas, 

nomeadamente através do investimento realizado no programa 331 – Transportes 

Rodoviários, concentrassem também um volume expressivo do investimento realizado 

ao longo do exercício de 2017. 

 

Quadro XI 

  Unidade: euro 

 2017 % 

Funções Gerais 250 441 € 5,46% 

Funções Sociais 1 958 939 € 42,74% 

Funções Económicas 1 346 367 € 29,38% 

Outras Funções 1 027 494 € 22,42% 

Total 4 583 242 € 100,00% 
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Gráfico X 

 

 

 

Quanto ao investimento realizado nas Outras Funções, e que representou no ano em 

análise mais de 22% do total das Despesas de Capital, espelha, antes de mais, o peso 

das amortizações de capital associadas aos planos de serviço de dívida das operações de 

financiamento contratadas (75% do total da função). 

 

Quanto ao nível de execução global das GOP´s, considerando o conjunto de projetos 

previstos em PPI e as Atividades mais Relevantes, no ano de 2017 atingiu cerca de 84% 

do volume total previsto, após as modificações aos documentos previsionais aprovadas 
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anterior (2016), e na sequência do já referido em pontos anteriores, torna-se evidente 

o significativo aumento de recursos alocados à realização de investimentos em 

equipamentos infraestruturantes. 

 

Quadro XII 

    Unidade: euro 

 2014 2015 2016 2017 

Funções Gerais 1 280 826 € 785 884 € 239 598 € 250 441 € 

Funções Sociais 3 663 309 € 1 189 472 € 947 010 € 1 958 939 € 

Funções Económicas 1 530 406 € 487 039 € 917 842 € 1 346 367 € 

Outras Funções 1 687 165 € 1 103 945 € 988 327 € 1 027 494 € 

Total 8 161 706 € 3 566 340 € 3 092 777 € 4 583 242 € 

 

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 2017, quer no conjunto das modificações efetuadas, bem 

como na sua execução. 

Quadro XIII 

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

Documentos Previsionais Iniciais 

Receita Corrente 9.512.632 € 
Despesa Corrente 7.470.521 € 

Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo 744.436 € 

Total 9.512.632 € Total 8.214.957 € 
 

Quadro XIV 

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

Dotações Corrigidas Finais 

Receita Corrente 9.014.904 € 
Despesa Corrente 8.026.863 € 

Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo 792.518 € 

Total 9.014.904 € Total 8.819.381 € 
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Quadro XV 

c) Verificação do Cumprimento relativa à Execução do Orçamento 

Execução Orçamental 

Receita Corrente Bruta Cobrada 9.110.890 € 
Despesa Corrente 6.926.820 € 
Amortizações Médias Empréstimos M/L 
Prazo 792.518 € 

Total 9.110.890 € Total 7.719.338 € 
 

 

 

 

3.3 – Análise Patrimonial 

 

A análise da evolução da situação económico e financeira do Município de Trancoso a 

31 de dezembro de 2017, leva-nos, como facto da maior relevância, a evidenciar o 

Resultado Líquido positivo obtido, na ordem dos 761.460,81 €, e o natural impacto 

positivo resultante de tal circunstância nas demonstrações financeiras apresentadas. 

 

Partindo deste contexto favorável, não se pode deixar de referir também, que 

igualmente relevante é o facto de, a partir da análise da situação patrimonial do 

Município de Trancoso, expresso no Balanço da entidade elaborado à data de 31 de 

dezembro de 2017, constatar-se que o total do Ativo Líquido conheceu, após vários anos  

de decréscimo, uma evolução de sentido positivo, assumindo agora o valor global de 

56.165.766,58 €. 

Conclui-se pois, que no decurso do exercício de 2017, fruto da concretização do objetivo 

de realização de investimento, nomeadamente na requalificação de infraestruturas do 

domínio público municipal, o total de recursos da entidade alocados à realização de 
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investimento, foi superior ao montante das depreciações anuais associado aos bens de 

imobilizado total que constitui o ativo fixo da autarquia, conduzindo a um aumento do 

total dos direitos do Município de Trancoso. 

Ainda que este acréscimo do total do Ativo Líquido, represente apenas uma taxa de 

crescimento de 0,73%, traduzido em termos absolutos num aumento de 408.347 € em 

relação ao valor homólogo registado no final de 2016, marca, por certo, o ponto de 

viragem no ciclo de sucessivas reduções do ativo a que se tem vindo assistir no decurso 

dos últimos anos. 

Mas, deve ainda referir-se, que também as rúbricas do Ativo Circulante contribuíram 

para este crescimento do total do Ativo Líquido. De facto, com exceção do valor 

registado no saldo de Existências em armazém a 31 de dezembro, que diminuiu 

ligeiramente, as restantes rúbricas do Ativo Circulante verificaram, todas elas, um 

pequeno aumento no seu valor. 

 

Quadro XVI 

Descrição 
2016 2017 Variação 

Valor Peso Valor Peso 2016/2017 

At
iv

o 
Im

ob
ili

za
do

 

Imobilizado           

Bens de Domínio Público 25.554.386 € 45,83% 25.961.407 € 46,22% 1,59% 

Imobilizações Corpóreas 24.661.198 € 44,23% 24.694.022 € 43,97% 0,13% 

Imobilizações Incorpóreas 91.559 € 0,16% 49.178 € 0,09% -46,29% 

Investimentos Financeiros 2.763.905 € 4,96% 2.451.795 € 4,37% -11,29% 

At
iv

o 
Ci

rc
ul

an
te

             

Existências 150.141 € 0,27% 143.672 € 0,26% -4,31% 

Dívidas a Terceiros 225.651 € 0,40% 301.103 € 0,54% 33,44% 

Depósitos e Caixa 949.676 € 1,70% 1.173.853 € 2,09% 23,61% 

Acréscimos e Diferimentos 1.360.903 € 2,44% 1.390.736 € 2,48% 2,19% 

Total Ativo Líquido 55.757.420 €   56.165.767 €   0,73% 
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Mas também o valor total dos Fundos Próprios evidenciados no balanço a 31 de 

dezembro de 2017, conheceu uma evolução positiva, impulsionado pelo valor dos 

Resultados Líquidos positivos obtidos no final do exercício. 

 

No decurso do ano económico em análise, foram refletidos no valor global dos Fundos 

Próprios do Município, ajustamentos com impacto positivo e negativo, devidamente 

divulgados no documento Anexo às Demonstrações Financeiras do Exercício de 2017. No 

entanto, o acontecimento que permitiu inverter o ciclo de decréscimo do total de 

Fundos Próprios a que se tem assistido ao longo dos vários exercícios económicos, foi, 

efetivamente, o Resultado Líquido de 761.460,81 € obtidos no ano. 

 

 

Quadro XVII 

 

 

 

Quanto ao valor do Passivo inscrito no balanço da entidade, conheceu também um 

ligeiro acréscimo na ordem dos 0,14%, decorrente das variações positivas e negativas 

observadas nas diversas rúbricas aí expressas. 

2016 2017 Variação

Valor Valor 2016/2017

Património 61.362.589 € 61.317.772 € -0,07%

Ajus tusmaneto partes  de Capita l  em Empresas 879 € -19 € -102,15%

Doações 50.789 € 50.789 € 0,00%

Resul tados  Trans i tados -30.769.508 € -31.945.854 € 3,82%

Resul tado Líquido do Exercício -831.808 € 761.461 € 191,54%

29.812.940 € 30.184.149 € 1,25%Total Fundos Próprios

Descrição

Fu
nd

os
 P

ró
pr

io
s
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Ainda que todas estas circunstâncias se encontrem devidamente explicitadas no Anexo 

às Demonstrações Financeiras, importa, ainda que de forma sintética, explicitar as 

grandes variações ocorridas nas diversas rúbricas, e que conduziram aos saldos inscritos 

no Passivo, os quais correspondem às responsabilidades do Município perante 

terceiros. 

 

O exercício em análise, ficou marcado pela concretização e homologação judicial do 

acordo negociado com a entidade Aurélio Lopes, Ldª, na sequência do processo 

333/14.9BECTB, no valor de 1.825.666,04 €, intentado em 2014, junto do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, em que era reclamado o pagamento referente 

à realização de um conjunto de empreitadas, realizadas em mandatos anteriores, sem 

que tivessem sido desenvolvidos os correspondentes procedimentos administrativos de 

contratação. 

Assim, atendendo a que o valor final acordado foi significativamente inferior ao 

reclamado na petição inicial da ação, o qual constituiu a base suporte à contabilização 

da provisão correspondente, tal facto teve um forte impacto nos resultados do exercício, 

mas também no total de Provisões inscritas no passivo do balanço. Verificaram-se ainda, 

neste âmbito, outros acontecimentos que originaram alterações no valor das provisões 

constituídas a 31 de dezembro, mas com um impacto e materialidade não comparável. 

 

No mesmo sentido, também as Dívidas a Terceiros de M/L Prazo, contribuíram para 

uma diminuição do total do Passivo. Ainda que durante o exercício de 2017, se tenha 

verificado a contratação de novas quatro operações de financiamento de M/L prazo, a 

circunstância de, sendo receita consignada à realização das empreitadas identificadas 

nos respetivos processos de contratação, os mesmos só foram utilizados na medida da 

realização da sua execução física. 
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Assim, considerando o valor anual das amortizações de capital associado ao serviço de 

dívida das várias operações de financiamento contratualizadas pelo Município, este 

montante compensou largamente o valor utilizado dos novos empréstimos, conduzindo 

a que em termos globais o valor das responsabilidades perante as entidades bancárias 

tenha reduzido. 

 

Outro facto relevante que contribuiu para a diminuição das Dívidas a Terceiros de M/L 

Prazo, foi a circunstância de, sendo já conhecida à data de fecho de contas, e estando já 

em vigor, as disposições previstas no artigo 303º da Lei de Orçamento de Estado para 

2018 (Lei 114/2017, de 29/12), que veio reduzir o valor do Capital Social do Fundo de 

Apoio Municipal e, consequentemente o valor das participações dos vários municípios, 

entendeu-se proceder à contabilização da redução comunicada ao Município de 

Trancoso relativa a essa mesma participação. Deste modo, ficou já espelhado nas 

desmonstrações financeiras o impacto de tal diminuição, não só em termos de ativo 

(conta 41 – Participações Financeiras), mas também num menor nível de 

responsabilidades a cumprir no curto e no médio/longo prazo, quanto à realização da 

sua participação no capital do FAM. 

 

No entanto, o contributo destas variações negativas no total do Passivo registado no 

Balanço, foi contrariado pelos aumentos verificados no valor das Dívidas a Terceiros de 

Curto Prazo e dos saldos das contas de Acréscimos de Custos e de Proveitos Diferidos. 

 

Sendo particularmente expressivo o aumento verificado na conta 274 – Proveitos 

Diferidos, tal facto resultou não só do volume de comparticipações ao financiamento de 

investimentos, registado nas respetivas contas dos vários projetos em execução, contas 

2745 – Subsídios ao Investimento, mas também da circunstância de, em 2017 ter sido 
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cobrado um adiantamento de rendas vincendas pagas pela Eólica da Lajeira, SA, no valor 

de 500.000,00 €. 

 

Quanto ao acréscimo verificado nas rúbricas de Dívidas a Terceiros de Curto Prazo, este 

resulta, essencialmente, do registo da dívida decorrente do acordo estabelecido com a 

entidade Aurélio Lopes, Ldª, no âmbito do acordo judicial já referenciado, a qual assumia 

à data de 31 de dezembro de 2017, o valor de 945.500,00 €, sendo que o restante valor 

inscrito no saldo da conta 2618 – Fornecedores de Imobilizado c/c – Faturas em 

Receção e Conferência, resultou do facto de existir um conjunto significativo de 

investimentos a decorrer, relativamente aos quais, a respetiva execução física conduziu 

à emissão de documentos de despesa que a 31 de dezembro se encontravam em 

validação. Realça-se, no entanto, a circunstância de os saldos relevados no Ativo do 

Balanço permitirem perceber que, de facto, não foram constrangimentos de tesouraria 

que conduziram ao crescimento verificado da Dívida a Terceiros de Curto Prazo, 

resultando antes este facto do período em que ocorreram os investimentos, e do 

desenrolar normal da sua execução física e financeira. 

 

Quadro XVIII 

 

 

Variação

Valor Peso Valor Peso 2016/2017

Provi sões  para Riscos  e Encargos 4.255.767 € 16,40% 2.625.262 € 10,10% -38,31%

Dívidasa Terceiros  M/L Prazo 4.840.929 € 18,66% 4.122.601 € 15,87% -14,84%

Dívidas  a  Tercei ros  Curto Prazo 1.403.558 € 5,41% 2.728.493 € 10,50% 94,40%

Acréscimos e Di ferimentos 15.444.225 € 59,53% 16.505.262 € 63,53% 6,87%

25.944.479 € 25.981.618 € 0,14%Total Ativo Líquido

Descrição
2016 2017

At
iv

o 
Im

ob
ili

za
do
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Quanto ao desempenho evidenciado na Demonstração de Resultados do exercício, não 

poderá deixar de se destacar uma vez mais, o valor apurado para o Resultado Líquido 

de Exercício, o qual assumiu em 2017 um valor positivo de 761.460,81 €. 

 

A partir da análise da estrutura de Proveitos, conclui-se que os Proveitos Operacionais 

da entidade conheceram uma evolução positiva no exercício de 2017. Ainda que se 

tenha traduzido apenas num acréscimo na ordem dos 1,78%, permitiu, no entanto, 

compensar o também ligeiro aumento de Custos desta natureza (Custos Operacionais), 

os quais revelaram ter crescido à taxa de 1,42%. 

Esta evolução favorável dos Proveitos Operacionais permitiu, consequentemente, que 

o desempenho revelado pelas operações relacionadas com a atividade regular do 

Município, tenha também registado uma ligeira melhoria. 

 

Quadro XIX 

Evolução dos Resultados Operacionais 
   Unidade: euro 

 2016 2017 Taxa Cresc. 

Proveitos Operacionais 8.935.691 € 9.094.608 € 1,78% 

Custos Operacionais 10.279.817 € 10.425.390 € 1,42% 

Resultados Operacionais -1.344.126 € -1.330.782 € 0,99% 

 

 

A evolução positiva constatada nos Proveitos Operacionais da entidade, decorrem do 

acréscimo de cobrança registado na rúbrica Transferências e Subsídios Obtidos. 

Considerando que os valores inscritos na referida rúbrica representam 83% do total de 

Proveitos Operacionais, tendência que se mantém ao longo dos vários exercícios, 

apenas com pequenas variações não expressivas, qualquer oscilação no seu valor 

absoluto tem um impacto relevante no total de Proveitos e no nos resultados apurados.  
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Em 2017, os proveitos relativos a Transferências e Subsídios Obtidos cresceram cerca 

de 3,24%. 

Deve registar-se ainda, a variação igualmente positiva de outras rúbricas de Proveitos 

Operacionais, as quais, no entanto, dado o seu reduzido valor relativo no total de 

proveitos do ano, têm um impacto diminuto no total de Proveitos e nos Resultados 

apurados. 

 

 

Quadro XX 

Estrutura de Proveitos 2017 
  

 Unidade: euro 

Rubrica Valor 

Vendas e Prestações Serviços 344.070 € 
Impostos e Taxas 1.231.564 € 
Trabalhos para a Própria Entidade 5.600 € 
Proveitos Suplementares 323 € 
Transferências Obtidas 7.513.051 € 
Proveitos Financeiros 465.668 € 
Proveitos Extraordinários 2.437.694 € 

Total de Proveitos do Exercício 11.997.971 
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Gráfico XII 

 

 

 

 

Por sua vez, a análise da evolução dos Custos Operacionais, permite concluir que a 

ligeira redução dos Custos com Amortizações, Provisões e a ligeiríssima diminuição dos 

Custos com Pessoal, não foram suficientes para compensar o aumento significativo dos 

FSE (superior a 10%) e das Transferências Correntes (aumento superior a 5%), que não 

sendo as que efetivamente conheceram um crescimento relativo mais acentuado, foram 

as que, pelo peso relativo que representam na estrutura de custos, influenciaram do 

forma mais expressiva a evolução dos custos do exercício. 
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Quadro XXI 

Evolução das Rubricas de Custos Operacionais 

   Unidade: euro 

 2016 2017 Taxa Crescimento 

CMVMC 105.769 € 134.922 € 27,56% 

FSE 2.419.736 € 2.678.310 € 10,69% 

Custos com Pessoal 3.378.288 € 3.346.677 € -0,94% 

Transf / Subsídios Correntes 601.076 € 632.864 € 5,29% 

Amortizações 3.455.189 € 3.327.143 € -3,71% 

Provisões 248.193 € 202.107 € -18,57% 

Outros Custos e Perdas Operacionais 71.566 € 103.368 € 44,44% 

Total 10.279.817 € 10.425.390 € 1,42% 

 

 

 

Gráfico XIII 
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Assim, conclui-se que ao longo do exercício de 2017, se verificou uma melhoria dos 

resultados do desempenho da atividade do Município, traduzida num crescimento dos 

Resultados Operacionais na ordem dos 0,1%., ainda que, mantendo-se em 2017 um 

valor global de custos superiores aos proveitos operacionais de atividade- 

 

Os Resultados Financeiros obtidos mantiveram-se positivos e registaram mesmo um 

ligeiro crescimento, próximo dos 6%, por via, essencialmente, do aumento dos proveitos 

com Rendimentos em Imóveis, contribuindo desta forma para a obtenção de um 

resultado global também ele positivo- 

 

Os Resultados Correntes, obtidos a partir da agregação dos Resultados Operacionais 

com os Resultados Financeiros, mantiveram-se assim negativos, mas refletindo uma 

ligeira melhoria em relação ao apurado no final do exercício de 2016. 

 

Quadro XXII 

Evolução dos Resultados ao Longo dos Últimos Exercícios Económicos 
    

   Unidade: euro 

 2015 2016 2017 

Resultados Operacionais -872.989 € -1.344.126 € -1.330.782 € 
Resultados Financeiros 311.076 € 277.333 € 293.110 € 
Resultados Correntes -561.913 € -1.066.793 € -1.037.673 € 
Resultado Líquido do Exercício -548.971 € -831.808 € 761.461 € 
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Gráfico XIV 

 

 

Conclui-se pois, que no apuramento do valor do Resultado Líquido do Exercício de 2017, 

o impacto dos Resultados Extraordinários obtidos, foi determinante. 

Considerando a ordem de grandeza deste resultado, sem paralelo em anos anteriores, 

importa esclarecer que o mesmo resulta da obtenção de proveitos que não decorram 

diretamente da atividade operacional da entidade, tendo por isso uma natureza 

extraordinária. Aqui se incluem os Ganhos em Imobilizações, Benefícios de Penalidades 

Contratuais ou do proveito anual que resulta das Transferências de Capital para 

financiamento de projetos de investimento, proveitos estes que ainda que de natureza 

extraordinária, concorrem regularmente para a construção do resultado do exercício. 

No exercício de 2017 foi, no entanto, a significativa redução dos montantes constituídos 

a título de provisões, que contribuíram para o valor do resultado global obtido. 
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Gráfico XV 

 

 

 

 

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. 
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Quadro XXIII 

 

 

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

do Município de Trancoso cobrada ao longo de exercício de 2017, continua a ser 

fundamentalmente composta por Transferências de Natureza Corrente, tendo-se 

verificado mesmo um ligeiro aumento do seu valor relativo no total da receita corrente. 

São provenientes de vários organismos/entidades, constatando-se no entanto, que o 

valor mais significativo continua a ser o das transferências correntes com origem na 

Administração Central (Fundo de Equilíbrio Financeiro e Fundo Social Municipal). 

 

 

Regista-se que no exercício de 2017 volta a inverter-se a tendência verificada no ano 

anterior, em que se observou um aumento do peso relativo dos Impostos Diretos na 

composição da receita corrente, e uma redução da importância das Transferências 

Correntes, voltando aos valores que parecem constituir o padrão. 

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. Na verdade, as alterações 

verificadas em 2017 podem ser entendidas como conjunturais, na medida em que 

Rácios de Estrutura (%) 2014 2015 2016 2017

Impostos  Di retos  / Recei tas  Correntes 12% 12% 13% 12%

Transferências  Correntes  / Recei tas  Correntes 80% 78% 76% 78%

Transferências  de Capi ta l  / Receitas  de Ca pita l 38% 91% 97% 83%

Pas s ivos  Fi nanceiros  / Receitas  de  Capita l 61% 8% 0% 17%

Receitas  Correntes  / Recei tas  Tota is 84% 93% 90% 81%
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resultaram, em parte, da contratação de operações de financiamento (Passivos 

Financeiros) ocorridas no ano, o que tem, naturalmente, um caráter extraordinário. 

No entanto, deve também referir-se o contributo no ano económico de 2017 aportado 

pelo aumento de Transferências de Capital, em consequência da cobrança de 

comparticipação concedidas a projetos de investimento realizadas pelo Município. 

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 

diminuiu em 2017, representando agora de novo 12% do total das receitas correntes. 

 

Quadro XXIV 

Rácios de Gestão (%) 
2014 2015 2016 2017 

Despesas Correntes / Receitas Correntes 83% 78% 77% 76% 

Despesas de Capital / Receitas de Capital 197% 389% 264% 192% 

Despesas com Pessoal / Receitas Correntes 32% 32% 38% 36% 

Despesas com Pessoal / Despesas Correntes 39% 41% 50% 48% 

Despesas com Pessoal / Despesas Total 27% 29% 37% 30% 

 

 

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

vindo a ser suportada, em grande medida, pela aplicação de receita corrente no 

financiamento das despesas de investimento. A redução verificada em 2017 resulta, 
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como já explicitado, do acréscimo de transferências efetuadas a título de 

comparticipações aprovadas, na quase totalidade provenientes do orçamento 

comunitário, e também da utilização de parte das operações de financiamento de M/L 

prazo contratualizadas no exercício. 

Por sua vez, as despesas com pessoal, após o impacto que conduziu ao crescimento 

desta tipologia de despesa em 2016, não só decorrentes do processo de internalização 

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

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

remuneratórias, volta agora em 2017 a reduzir o seu peso relativo, quando se compara 

a evolução das despesas com pessoal no conjunto das despesas correntes e das 

despesas totais. 

 

Quadro XXV 

 

Rácios de Investimento (%) 2014 2015 2016 2017 

Investimento / Despesa de Capital 62% 42% 47% 69% 

Investimento / Despesa Total 20% 12% 12% 26% 

Investimentos / População (*) 205 € 113 € 116 € 290 € 

Despesas Total / População (*) 1.038 € 940 € 940 € 1.120 € 

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

 

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

tem vindo a demonstrar uma acentuada tendência para a redução no investimento 

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

panorama que foi, no entanto, completamente invertido no exercício de 2017. 

Registe-se também o significativo crescimento do valor do investimento per capita ocorrido 
neste exercício. 
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4 – Recursos Humanos 

 

Ao longo do exercício de 2017, assistiu-se à estabilização progressiva da estrutura de 

funcionamento dos serviços municipais, após o período de internalização das funções e 

atividades anteriormente desenvolvidas pela empresa municipal TEGEC, EM – em 

Liquidação. 

Decorrente da decisão de dissolução deliberada em 13 de novembro de 2015, com a 

qual se pretendeu dar cumprimento às disposições da Lei 50/2012, de 30 de agosto, 

verificou-se, a partir de 1 de janeiro de 2016, a cedência dos colaboradores da TEGEC,EM 

por Acordo de Cedência por Interesse Público, de forma a garantir que o Município 

disponha de meios humanos para desenvolver as atividades anteriormente da 

competência da empresa municipal. 

De acordo com o previsto na Lei, foram entretanto abertos os procedimentos concursais 

de recrutamento e seleção para a ocupação dos referidos postos de trabalho, os quais 

ficaram integralmente concluídos no decurso do exercício de 2017. 

Assim, a partir do dia 1 de setembro de 2017, o mapa de pessoal do Município de 

Trancoso passou a contar com 196 colaboradores titulares de contrato de trabalho em 

funções públicas, por tempo indeterminado. 

 

Quadro XXVI 

Variação do nº. Trabalhadores 2016/2017 
    

 Nº. Trabalhadores Nº. Trabalhadores Taxa de 

 31/12/2016 31/12/2017 Redução 

Município 145 196 35% 

TEGEC, EM/CIP´s 52 0 -100% 

Total 197 196 -1% 

Fonte: Balanço Social     
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Gráfico XVI 

 

 

 

A redução do número de trabalhadores evidenciada entre o final do ano de 2016 e 31 

de dezembro de 2017, resultou do estabelecimento de um Acordo de Cessação de 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, de acordo com o 

regime previsto no artigo 289º, nº 1, alínea b) da LGTFP (Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas) e na portaria nº. 209/2014, de 13 de outubro, nos quais prevê a 

possibilidade de, por esta via, fazer cessar o vínculo de emprego público por acordo 

entre a entidade pública e o trabalhador. 

 

Consequência da redução do número de trabalhadores, assistiu-se no decurso do 

exercício de 2017, a uma redução das despesas com pessoal. Ainda assim, considerando 

que a redução foi apenas de um trabalhador, e não tendo existido em 2017 modificações 

legislativas que conduzissem a alterações salariais, a redução da despesa é explicada 
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também pelo ajustamento dos valores das remunerações base dos colaboradores que 

vieram ocupar os postos de trabalho resultantes da internalização das atividades 

anteriormente desenvolvidas pela TEGEC, EM. 

 

 

Quadro XXVII 

Evolução da Realização da Despesas com Pessoal 
     

     

 2016 2017 Acréscimo Taxa Cresc. 

Despesas com Pessoal 3.390.712 € 3.302.617 € -88.095 € -2,60% 

 

 

Gráfico XVII 
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Conclui-se pois, que o município de Trancoso mantinha, em 2017, o estrito cumprimento 

da legislação aplicável às autarquias locais e demais entidades da administração local 

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 XXVIII 

     Unidade: euro 

Limite da Dívida Total 2017 
            
  2014 2015 2016 Média 1,5 X Média  
Receita Corrente Líquida 8.469.274 8 516.298 8.831.338 8.605.637 12.908.455 
            

 

 

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, 

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

operações não orçamentais. 

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

para o montante total de dívida permitida, apresenta um valor considerável, mesmo  
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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 XVIII 
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Quadro XXIX 

 Unidade: euro 

Dívida Total 31/12/2017 

Município 6.491.893,85 
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 404,66 
AMCH 20,79 
AM Cova da Beira 5.505,25 
AM Vale do Côa 0,00 
AIRC 9.251,37 
Raia Viva, CRL - 

Dívida Total  6.507.075,92 
 

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

 

Conclui-se pois, que no final do exercício de 2017, o Município de Trancoso encontrava-

se abaixo do valor máximo de dívida permitida. 

Verificava-se também um decréscimo acentuado do PMP, agora próximo dos 35 dias. 
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6 – Proposta de Aplicação do Resultado Líquido do Exercício 

 

Atendendo ao montante do Resultado Líquido apurado para o exercício de 2017, no 

valor de 761.460,81 €, 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 

2017 foi efetuada em consonância com as normas contabilísticas aplicáveis bem como 

a legislação em vigor.  

Analisados os resultados da gestão, verifica-se uma evolução positiva dos mesmos, 

obtendo-se inclusivamente um Resultado Líquido do Exercício positivo. 

O nível de execução orçamental também melhorou significativamente, e constatou-se 

um importante aumento do investimento infraestruturante no concelho. 

Ficaram garantidas as disposições legais em matérias de gestão de recursos humanos e 

de cumprimento dos limites da dívida, tendo-se verificado ainda uma enorme redução 

do PMP a fornecedores. 

Os resultados alcançados, permitem pois perspetivar uma consolidação definitiva de 

equilíbrio e estabilização das finanças municipais, objetivo que continuamos a perseguir, 

a par, e de forma equilibrada e sustentável, com o investimento e promoção da 

qualidade de vida das populações da área do Município de Trancoso. 

 

 

 

 


