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3.1 – Análise Orçamental

Município de Trancoso

1 – Nota Introdutória

A elaboração dos Documentos de Prestação de Contas tem como objetivo primeiro, dar
a conhecer, de forma clara e transparente, os resultados das políticas e medidas
adotadas em cada ano económico, com o intuito de permitir às diversas partes
interessadas na gestão dos recursos, avaliar a pertinência, eficácia e eficiência das
diversas opções tomadas.
Tal exercício é tanto mais importante quando estão em causa recursos públicos, seja à
dimensão do Estado, seja no contexto da ação da governação local.
Garantir a transparência e fiabilidade da gestão municipal é essencial para atingir
elevados níveis de confiança dos munícipes nos atos e decisões praticados pelos seus
eleitos e gestores da coisa pública.
Neste contexto, os Documentos de Prestação de Contas, devem constituir-se como o
veículo dessa informação, permitindo aos vários interessados aceder a informação clara
e percetível. Deve poder ser lida pelos cidadãos eleitores, mas, em simultâneo, dar
resposta às exigências legais, permitindo o controlo jurisdicional exercido pelo Tribunal
de Contas e demais Entidades Tutelares da Administração Central.
Tendo em atenção tais princípios orientadores, foram elaborados os documentos de
prestação de contas relativos ao exercício de 2018 do Município de Trancoso, de
harmonia com o preceituado na Lei, nomeadamente o 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, e o estabelecido no Título IV da Lei 73/2013, de 3 de
setembro, na sua redação atual, a qual estabelece o Regime Financeiro das Autarquias
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Locais e Entidades Intermunicipais. Foram sujeitos a processo de certificação por parte

Município de Trancoso
do Revisor Oficial de Contas e serão apresentados à apreciação e aprovação política dos
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Órgãos Locais e posteriormente remetidas às entidades de tutela.

Município de Trancoso

2 – Atividade Municipal em 2018

O ano findo foi o primeiro exercício económico do novo ciclo autárquico de 2017 a 2021.
Em momento próprio e nos órgãos respetivos, o executivo municipal apresentou os
documentos previsionais para o ano 2018 enquadrando o novo período temporal e
definindo os objetivos e ações a planificar e/ou a realizar bem como as condições para
a sua execução.
Decorrido o ano em apreço é agora o tempo de proceder à apresentação e análise do
resultado da atividade desenvolvida e do impacto da mesma na evolução do concelho,
das suas instituições e nas condições de vida dos cidadãos.
Para que a análise seja objetiva e a conclusão não resulte distorcida da realidade impõese que se tenham presentes quer os objetivos traçados quer os eventuais
condicionalismos que, sempre, se colocam ao longo da execução anual.
Assim, em traços gerais e para enquadramento, reafirmam-se as principais premissas
enunciadas aquando da elaboração do Orçamento e Grandes Opções e que orientaram
a gestão autárquica do Município no ano de 2018:
- Manter o rumo do equilíbrio das contas e controlar o endividamento do município são
compromissos a respeitar;
- Continuar a honrar os compromissos anteriormente assumidos, que são ainda muitos
e graves, e encontrar as soluções mais favoráveis para resolver diferendos que ainda não
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foi possível ultrapassar;

Município de Trancoso
- Reforçar os meios ao dispor dos serviços do município, com o objetivo de melhorar o
seu funcionamento e desempenho diário, aumentando o investimento na aquisição de
novos e melhores equipamentos;
- Projetar e planear criteriosamente os principais investimentos municipais a realizar nos
próximos anos;
- Garantir a sustentabilidade das contas municipais em 2018 implicando que o executivo
fosse rigoroso e seletivo na sua atuação, definindo prioridades para a realização da
despesa, nomeadamente nos projetos a desenvolver e a apoiar.
A evolução favorável do contexto económico do País e, consequentemente, do concelho
contribuiu para a tomada de decisões tendo em vista a concretização da estratégia
delineada pelo executivo municipal, para o ano transato, privilegiando o investimento
em políticas indutoras do desenvolvimento local, da criação de emprego e de aumento
do bem-estar e da qualidade de vida dos trancosenses.
Deste modo, no exercício económico findo, a Câmara Municipal desenvolveu a sua
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atividade com especial destaque para as ações e setores a seguir elencadas

Município de Trancoso

Na Economia e Empreendedorismo,

Foram disponibilizados seis novos espaços comerciais no exterior da Praça Municipal.
Foi adjudicada a obra da nova Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso, onde
serão criados 15 novos lotes e, consequentemente, a instalação de novas unidades
industriais e criação de novos postos de trabalho.
Foi contratada a elaboração do projeto de requalificação do antigo Quartel da GNR, com
vista à sua adaptação a espaço de apoio à instalação de empresas, inserido na
candidatura do INOVCAST, projeto candidatado pelo Município ao Programa
Operacional Regional do Centro – Centro 2020 e que foi um dos 36 projetos aprovados
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no âmbito deste programa, ligados à criação e expansão de áreas qualificadas para a

Município de Trancoso
atração de empresas e de investimentos e que têm apoio do Centro 2020, através do
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Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Município de Trancoso

O Turismo e o Património
Nestes sectores Trancoso tem, a cada ano que passa, um número cada vez maior de
visitantes. Isso mesmo se conclui dos números que constam na publicação de
estatísticas municipais relativas a 2017 por parte do INE, surgindo o município de
Trancoso, com uma subida de 38,3 por cento relativamente a 2016, como o concelho
que mais cresceu. De um ano para o outro, o número de dormidas passou das 17.208
para 23.804.
O crescimento deve-se ao património histórico e monumental, aos eventos temáticos
que se organizam ao longo do ano, às iniciativas de qualidade promovidas como as
Bodas Reais, a Feira de São Bartolomeu, a Festa da Castanha, a recriação da Batalha de
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Trancoso ou o Festival de Música no Castelo.

Município de Trancoso

Trancoso tem potencialidades para continuar a crescer, sendo que muito do mérito cabe
aos empresários e comerciantes da “cidade de Bandarra” «que sabem receber muito
bem».
Prosseguiu a recuperação do património iniciada no último mandato, dando novo
impulso aos projetos de requalificação de edifícios localizados no centro histórico como
o ex-quartel da GNR e iniciando a construção do Centro de Desenvolvimento e Inovação
Social/Centro de Dia, na antiga cantina escolar, em frente da antiga escola primária.
Teve início a recuperação da Igreja de Santa Marinha e da sua envolvente, bem como se
elaborou o projeto do Centro de Interpretação, aumentado desta forma a oferta
disponível de património concelhio visitável.

Foi elaborada e apresentada a candidatura para “Musealização e Valorização do Castelo
de Trancoso”, a qual foi já aprovada pelo Turismo de Portugal, no âmbito do programa
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Valorizar, com uma taxa de apoio de 90%.

Município de Trancoso

As Feiras e Mercados, a Agricultura e a Agropecuária
O executivo deu continuidade a iniciativas para promoção e divulgação do mercado
municipal das sextas feiras, bem como das Feiras Anuais.
O setor agrícola, em particular a fileira da castanha, foi objeto de ações de dinamização
com a realização de diversas mostras de gado, exposição de equipamento e maquinaria
agrícola, assim como de iniciativas direcionadas aos produtores de castanha;
Foi ainda melhorada a organização dos principais eventos comerciais, sobretudo das
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Feiras: Do Fumeiro e dos Sabores, de S. Bartolomeu e da Castanha.

Município de Trancoso

A Educação, a Saúde, a Cultura, o Desporto e o Associativismo
Teve início a construção do Centro Escolar da Ribeirinha, em Palhais, que permitirá
acentuar a proximidade e a coesão territorial na educação, dentro do nosso concelho.
A Escola Profissional de Trancoso beneficiou do apoio logístico do Município e tem vindo
a consolidar a recuperação do seu projeto, quer na qualidade do ensino ali ministrado
quer na sustentabilidade económico-financeira da instituição.
Concretizou-se o investimento na melhoria dos transportes escolares com a aquisição
de duas novas viaturas, melhorando a qualidade e o conforto dos utilizadores.

A promoção do desporto e da cultura constituiu também uma preocupação do
executivo, sendo considerável o apoio atribuído pela Câmara às diversas Associações e

Página

Relatório de Gestão – Exercício Económico de 2018

12

inúmeras atividades realizadas.
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No domínio do desporto, o executivo elaborou e apresentou uma candidatura ao
programa governamental de Beneficiação de Equipamentos Municipais, no âmbito do
qual foi aprovado o projeto de requalificação do Estádio Municipal.
Em 2018, o Município manteve as medidas de politica fiscal já iniciadas nos anos
anteriores, designadamente a manutenção da taxa mínima de IMI, a redução cumulativa
da mesma taxa em função do número de dependentes do agregado familiar e a de
prescindir, parcialmente, do valor do IRS que as famílias pagam anualmente.
Na cultura foram diversas e diferenciadas as iniciativas realizadas no Centro Cultural,
quer na promoção de exposições de qualidade, quer promovendo espetáculos em
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parceria com outras entidades.
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O Ambiente e a Mobilidade

No ambiente foram realizadas ações para prevenção e combate aos incêndios florestais
levadas a cabo pelos serviços municipais de ambiente e de proteção civil e cujo impacto
financeiro importa realçar.
Por outro lado, foi assinado um protocolo de colaboração entre a Agência Portuguesa
do Ambiente e o Município de Trancoso, com o objetivo de proceder à regularização
fluvial das linhas de água afetadas pela ocorrência de incêndios florestais no ano de
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2017.

Município de Trancoso

As preocupações ambientais do Município, em linha com a estratégia do Governo,
levaram ainda à aquisição de dois veículos elétricos para a limpeza urbana e que
mereceram o apoio do Fundo Ambiental.
Foi apresentada e aprovada a candidatura para a construção do Centro de Recolha
Oficial de Animais, com apoio previsto de 50.000 €, tendo sido já celebrado o contratoprograma no âmbito da Cooperação Técnica e Financeira entre a administração central
e o setor local, sendo Trancoso o único município da região contemplado com apoios
estatais para a construção ou modernização de centros de recolha oficial de animais de
companhia
No ano transato foi possível continuar a investir na rede viária do concelho,
designadamente o troço da EN 226 Chafariz do Vento – Trancoso, mas também em
diversas estradas municipais e arruamentos, em diversas freguesias, cujo valor global
anual superou os seiscentos mil euros.
Por fim, as condições de trabalho nos serviços municipais e a qualidade do serviço
prestado foram preocupações constantes da gestão autárquica assim como a
intervenção pela defesa da manutenção de serviços públicos no concelho, tendo
inclusive sido alargados os serviços disponíveis no concelho, com a instalação do
“Espaço do Cidadão”, a funcionar no Centro Cultural de Vila Franca das Naves.
No entanto, a execução do orçamento e das grandes opções do plano foram
influenciadas, em grande parte, pela capacidade financeira do município para acelerar
a concretização de projetos com financiamento comunitário e pelo tempo que as
autoridades de gestão dos diversos programas demoram quer na aprovação das
candidaturas quer dos pedidos de pagamento apresentados.
Porém, em 2018, o município manteve uma estratégia de investimentos alinhada com
os objetivos e as metas definidas no “Portugal2020”, apresentando e executando
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candidaturas e projetos elegíveis nos diversos programas de apoio.

Município de Trancoso

Da análise aos documentos de prestação de contas deverá concluir-se que a atividade
desenvolvida prosseguiu a trajetória do investimento na realização de projetos decisivos
para o futuro do concelho.
Para o sucesso das ações realizadas foi imprescindível a colaboração dos diversos
setores e agentes da sociedade local, o que facilitou e qualificou o trabalho do executivo
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na implementação da estratégia definida.

Município de Trancoso

3 – Relatório Financeiro
3.1 – Análise Orçamental

O conjunto de mapas de natureza orçamental que integram a composição dos
Documentos de Prestação de Contas, tal como definido no ponto 13 do POCAL, permite
analisar a dimensão da receita do exercício, bem como a forma como foi aplicada,
traduzida em investimento em bens de capital ou alocada a despesa corrente de
funcionamento, seja em despesa estrutural fixa ou outra de natureza conjuntural.
A referida informação permite ainda, no que concerne às despesas de investimento,
conhecer quais as funções municipais a que foram afetos mais recursos.

A partir da análise da execução orçamental do exercício de 2018, conclui-se que as
opções relativas à garantia da sustentabilidade das finanças municipais, continuam a
constituir a linha orientadora traçada pelo atual executivo municipal. Tal objetivo
refletiu-se, naturalmente, nas opções de gestão, impondo uma rigorosa e permanente
avaliação entre as exigências legais de contenção de despesa, versus a realização do
nível de despesa indispensável à manutenção das funções básicas acometidas ao
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município e à satisfação das necessidades dos seus munícipes.

Município de Trancoso

Em resultado desta ponderação da afetação da receita previsional, a qual foi
monitorizada e ajustada ao longo do exercício em função dos valores da sua execução
efetiva, foi possível efetuar um conjunto de pagamentos de despesa que totalizaram
10.969.361 €, na medida do apuramento de um total de Receita Cobrada Líquida na
ordem dos 11.405.750 €.
A execução orçamental do exercício económico de 2018, permitiu assim gerar um Saldo
Orçamental para a Gerência Seguinte no valor de 540.044 €.

3.1.1 – Análise da Execução da Receita e Despesa Orçamental

A partir da análise da evolução da receita cobrada, constata-se que o exercício de 2018
ficou marcado por um decréscimo da Receita Cobrada Líquida. Esta redução, na ordem
dos 5%, resultou de uma menor cobrança de Receita de natureza Corrente, mas
também da diminuição Receita de Capital, relativamente à qual a redução foi
particularmente evidente (- 22,5%). Para este facto concorreu, antes de mais, o atraso
no pagamento de comparticipações de projetos de investimento com financiamento
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homologado e contratualizado.

Município de Trancoso

Quadro I

Evolução da Cobrança de Receita
2015
Receita Corrente

2016

2017

2018

8 516 298 €

8 831 338 €

9 093 144 €

8 766 183 €

Receita Capital

685 783 €

927 525 €

2 158 769 €

1 672 162 €

Saldo da Gerência Anterior

345 574 €

275 190 €

758 916 €

967 406 €

9 547 655 €

10 034 053 €

12 010 829 €

11 405 750 €

Total

Gráfico I
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As receitas provenientes das Transferências, continuam a constituir a parcela mais
importante do conjunto de receitas cobrado anualmente pelo Município de Trancoso.
No seu conjunto, o valor das Transferências Correntes e de Capital, representam
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68,98% do total de receitas líquidas arrecadas.

Município de Trancoso
A receita fiscal apresenta-se como a segunda componente de maior relevância para o
total das Receitas Cobradas Líquidas, ainda que com um contributo muito menos
expressivo.

Quadro II
Unidade: Euro

Composição da Receita
Impo sto s Directo s
Impo sto s Indirecto s
Taxas, M ultas e Outras P enalidades
Rendimento s P ro priedade
Transferências Co rrentes
Vendas e P restaçõ es de Serviço s
Outras Receitas Co rrentes
Venda de B ens de Investimento
Tranaferências de Capital
P assivo s Financeiro s
Outras Receitas de Capital
Saldo Gerência A nterio r

2018

%

1 013 907 €

8,89%

171 573 €

1,50%

39 229 €

0,34%

339 962 €

2,98%

6 782 902 €

59,47%

411 758 €

3,61%

6 852 €

0,06%

886 €

0,01%

1 084 757 €

9,51%

583 973 €

5,12%

2 546 €

0,02%

967 406 €

8,48%

11 405 750 €

T o tal

100,00%
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Gráfico II

Município de Trancoso
Assim, considerando o peso das Transferências Correntes, nomeadamente as que têm
origem no OE (FEF) e da Receita Fiscal no total da receita cobrada, é facilmente
percetível que esta tem essencialmente uma natureza corrente.

Quadro III
Unidade: Euros

Estrutura da Receita

2018

Receita Corrente

8 766 183 €

Receita Capital

1 672 162 €

Saldo da Gerência Anterior

967 406 €

Total

11 405 750 €

Gráfico III

Resta apenas explicitar, que os valores inscritos no exercício de 2018 na rúbrica de
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Passivos Financeiros, correspondem à componentes das operações de financiamento

Município de Trancoso
de médio / longo prazo contratualizadas com o Santander Totta, SA em 2017, destinados
à realização de diversos investimentos. 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. Assim, a
receita cobrada efetiva relativa a Passivos Financeiros, atingiu em 2018 o valor de
583.973 €, correspondendo este montante ao nível de execução física das empreitadas
ocorrida no ano.
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
Unida de : E uro
V is t o T ribunal C o nt a s
Ide ntific aç ã o

N º O pera ç ão

N º.
R e gis to

D ata

T o ta l
C o nt rat a do

V a lo r
Libe rt a do

V a lo r Ut iliza do

1ª Utiliza ç ã o

e m 2 0 18

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

81.373,73

81.373,73

Requalificação da Rede Viária Municipal e Diversos Arruamentos

0032.00490464630

666

24/05/2017

732.123,19

260.269,51

451.072,30

Requalificação do Mercado Municipal

0032.00490464650

668

16/08/2017

62.700,00

62.700,00

0,00

961.643,68 438.263,16

583.972,87

Total

51.526,84

Atendendo ao menor volume de receita cobrada ao longo do exercício de 2018, e
deforma a garantir a sustentabilidade do equilíbrio financeiro do Município, a despesa
realizada e paga foi também ela ajustada à dimensão da receita executada.
Assim, o total de Despesa Paga no exercício de 2018, ascendeu a 10.969.361 €,
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traduzindo uma redução próxima de 1% relativamente ao valor homólogo de 2017.

Município de Trancoso

Gráfico IV

Evolução da Despesa Total Paga
11500 000 €
11 061 169,00
11000 000 €
10 969 360,83
10500 000 €

10000 000 €
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8500 000 €
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Esta evolução global do total de despesa paga, foi, no entanto, induzida pela redução do
valor de Despesas de Investimento realizada face ao montante executado no ano de
2017 (menos cerca de 12%), uma vez que o nível de Despesa Corrente conheceu até um
ligeiro acréscimo.

Quadro V

Evolução da Realização da Despesas ao Longo dos Últimos Exercícios Económicos

Despesa Corrente

6 623 800 €

Despesa Capital
Total

2016
6 829 472 €

2017

2018

6 926 820 €

7 347 451 €

2 665 744 €

2 451 697 €

4 134 349 €

3 621 910 €

9 289 544 €

9 281 169 €

11 061 169 €

10 969 361 €

Relatório de Gestão – Exercício Económico de 2018
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Unidade: Euro

Município de Trancoso

Do valor global de despesa paga no ano, cerca de 63%, assume a natureza de Despesa
Corrente (7.347.451 €), sendo que, os restantes 3.621.910 € concretizaram-se no
pagamento de Despesa de Capital, seja por via de realização de investimento direto,
pela aprovação de transferências de capital, liquidação de capital em dívida de
empréstimos de M/L prazo contratados, ou ainda pela aplicação em ativos financeiros.

Gráfico V

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, continuam a constituir a
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componente à qual esteve associado o maior volume de despesa, seguida de perto pelas

Município de Trancoso
despesas com a Aquisição de Bens e Serviços e com a despesa realizada em Bens de
Investimento.

Quadro VI

Composição da Despesa Paga em 2018
Unidade:euro

Composição da Despesa Paga

2018

%

Despesas co m P esso al

3 485 060 €

31,77%

A quisição de Bens e Serviço s

3 005 685 €

27,40%

Juro s e Outro s Encargo s

72 020 €

0,66%

Transferências Co rrentes

658 901 €

6,01%

0€

0,00%

125 784 €

1,15%

2 294 323 €

20,92%

475 602 €

4,34%

61 917 €

0,56%

790 069 €

7,20%

Subsídio s
Outras Despesas Co rrentes
A quisição de Bens de Capital
Transferências de Capital
A tivos Financeiro s
P assivo s Financeiro s

0€

Outras Despesas de Capital

10 969 361 €

T o t a l de D e s pe sa

0,00%

100,00%
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Gráfico VI

Município de Trancoso

Conclui-se assim, que o exercício de 2018 ficou marcado por uma diminuição do total
de receita cobrada líquida. Este decréscimo da receita foi acompanhado por uma
diminuição da despesa realizada e paga, permitindo deste modo continuar a assegurar
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um efetivo controlo do orçamento e da dívida municipal.

Município de Trancoso

3.1.2 – Análise da Execução das Grandes Opções do Plano

A execução dos projetos previstos no PPI e das Atividades mais Relevantes inscritos 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.
À semelhança do que tem vindo a suceder ao longo dos últimos exercícios económicos,
a distribuição da despesa paga por função foi, no ano de 2018, claramente direcionada
para a investimento nas Funções Sociais, as quais absorveram cerca de 48% do total de
despesa previstas nas Grandes Opções do Plano paga no ano. Neste âmbito, assumem
particular destaque as intervenções realizadas no programa 211 – Ensino não Superior,
impulsionado pela execução do projeto de construção do Centro Escolar da Ribeirinha.
A evidente necessidade de proceder também à requalificação de diversos arruamentos,
estradas e caminhos do concelho, determinou que para as Funções Económicas, mais
especificamente o programa 331 – Transportes Rodoviários, fosse direcionada uma
parcela significativa da despesa do ano. Aqui merece especial destaque, quer pelo
volume de investimento exigido, quer pela relevância da sua execução para a
mobilidade dos munícipes, a despesa aplicada na Reparação e Beneficiação da EN 226
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Trancoso – Chafariz do Vento.

Município de Trancoso

Quadro VII
Unidade: euro

2018
Funções Gerais
Funções Sociais
Funções Económicas
Outras Funções
Total

%

354 223 €

8,63%

1 964 576 €

47,88%

747 070 €

18,21%

1 036 839 €

25,27%

4 102 709 €

100,00%

Gráfico VII

Quanto ao investimento realizado nas Outras Funções, e que representou no ano em
análise mais de 25% 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
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financiamento contratadas.

Município de Trancoso

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 2018, quer no conjunto das modificações efetuadas, bem
como na sua execução.

Quadro VIII

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

9.100.761 €

Amortizações Médias Empr. M/L Prazo

11.921.945 €
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Total

775.750 €
9.876.511 €
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Total

11.921.945 €
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Receita Corrente
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Quadro IX

B) Verificação do Cumprimento Após a Realização das Modificações (Dotações Corrigidas)
Dotações Corrigidas Finais
Receita Corrente
Total

12.062.320 €

Despesa Corrente

9.574.522 €

Amortizações Médias Emprést M/L Prazo

12.062.320 €

Total

774.711 €
10.349.233 €

Quadro X

c) Verificação do Cumprimento relativa à Execução do Orçamento
Execução Orçamental

8.869.837 €
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Despesa Corrente

7.347.451 €

Amortizações Médias Empr. M/L Prazo
Total

774.711 €
8.122.162 €
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Total

8.869.837 €
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3.3 – Análise Patrimonial

A situação financeira evidenciada nos documentos de prestação de contas do Município
de Trancoso reportadas a 31 de dezembro de 2018, mostram, antes de mais, a
consolidação do processo de redução de responsabilidades perante terceiros.
O decréscimo do valor total do passivo refletido no balanço da autarquia, resulta de
uma consistente diminuição das dívidas de curto prazo, mas também da continuada
redução de responsabilidades assumidas no médio e longo prazo, em resultado do
atempado cumprimento do serviço de dívida das operações de financiamento e do
estrito cumprimento dos prazos de liquidação dos montantes previstos em acordos de
pagamento estabelecidos com credores, em resultado de sentenças judiciais
desfavoráveis ao Município.

Quadro XI

Valor

2018
Peso

Valor

Variação
Peso

2017/2018

Provisões para Riscos e Encargos

2.625.262 € 10,10%

2.475.261 €

9,95%

-5,71%

Dívidas a Terceiros M/L Prazo

4.122.601 € 15,87%

3.987.898 €

16,02%

-3,27%

Dívidas a Terceiros Curto Prazo

2.728.493 € 10,50%

2.243.076 €

9,01%

-17,79%

16.505.262 € 63,53%

16.181.044 €

65,02%

-1,96%

25.981.618 €

24.887.278 €

Acréscimos e Diferimentos
Total Ativo Líquido
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Descrição
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Considerando o ligeiro decréscimo verificado também no total de Fundos Próprios do
Município, em resultado, sobretudo, do valor apurado a título de Resultados Líquidos
do Exercício de 2018, assistiu-se assim a uma redução do montante total
correspondente ao valor do Passivo e Fundos Próprios, acompanhada, naturalmente,
por um decréscimo equivalente no valor do Ativo Líquido da autarquia.

Quadro XII

Fundos Próprios

Descrição

Património

2017

2017/2018

61.317.772 €

0,00%

-19 €

-371 €

-1864,67%

50.789 €

90.789 €

78,76%

-31.945.854 €

-31.179.449 €

-2,40%

761.461 €

-202.704 €

-126,62%

30.184.149 €

30.026.037 €

-0,52%

Doações
Resultado Líquido do Exercício
Total Fundos Próprios

Variação

61.317.772 €

Ajustamento Partes de Capital em Empresas
Resultados Transitados

2018

De facto, o exercício de 2018 ficou marcado pela execução de obras associadas a
elevados montantes de investimento, como é o caso da construção do Centro Escolar
da Ribeirinha ou da Reparação e Beneficiação da EN 226, no troço Trancoso – Chafariz
do Vento. Verificou-se também a realização de despesa de investimento na aquisição de
equipamento de transporte, equipamento básico e administrativo, que permitiram
dotar os serviços de recursos físicos, viabilizando deste modo, a melhoria das condições
de trabalho e eficiência das atividades desenvolvidas.
Ainda assim, e apesar deste significativo esforço de investimento em bens do
imobilizado, assistiu-se a uma redução do Total do Ativo Líquido no decurso de 2018.
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Tal circunstância é explicada, essencialmente, pelo facto de o valor das depreciações

Município de Trancoso
sucessivas associada aos bens de imobilizado que constituem o ativo fixo do município,
expressas no valor das amortizações acumuladas, não ser totalmente compensado pelo
montante relativo a novos elementos de imobilizações brutas.
No entanto, também os elementos do ativo circulante concorreram para a redução do
valor global do ativo da autarquia, dado que algumas das rubricas que o integram
conheceram também elas uma redução de valor. Exemplo desse facto, é o decréscimo
do total de Disponibilidades registadas no balanço final do exercício.

Deve evidenciar-se como exceção a esta tendência, o aumento do valor do saldo
registado na conta de Outros Devedores, e que corresponde ao montante em dívida ao
Município relativo a comparticipações de projetos co-financiados, com despesa
efetivamente executada no exercício.
O saldo correspondente ao registo de direitos sobre o Estado e Outros Entes Públicos,
conheceu também uma evolução positiva no exercício.

Quadro XIII
2017
Valor

2018
Peso

Valor

Variação
Peso

2017/2018

Imobilizado
Bens de Domínio Público

25.961.407 € 46,22%

24.191.941 €

44,05%

-6,82%

Imobilizações Corpóreas

24.694.022 € 43,97%

25.007.106 €

45,54%

1,27%

Imobilizações Incorpóreas

49.178 €

0,09%

46.348 €

0,08%

-5,75%

Investimentos Financeiros

2.451.795 €

4,37%

2.617.503 €

4,77%

6,76%

Existências

143.672 €

0,26%

139.838 €

0,25%

-2,67%

Dívidas de Terceiros

301.103 €

0,54%

612.654 €

1,12%

103,47%

1.173.853 €

2,09%

778.720 €

1,42%

-33,66%

1.390.736 €

2,48%

1.519.205 €

2,77%

Acréscimos e Diferimentos
Total Ativo Líquido
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54.913.315 €

9,24%
-2,23%
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Depósitos e Caixa
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Descrição
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Conclui-se assim, que no decurso do ano de 2018 verificou-se uma redução do valor
total dos direitos do município, dos seus fundos próprios, mas também das suas
responsabilidades e obrigações perante terceiros.

O ligeiro decréscimo verificado no total de Fundos Próprios decorreu, essencialmente,
do impacto do Resultado Líquido apurado no exercício: -202.703,89 €

Apesar de uma melhoria significativa verificada na afetação dos recursos das atividades
operacionais, assistindo-se mesmo a um ligeiro crescimento dos Proveitos Operacionais
e a uma redução efetiva do total de Custos Operacionais, traduzidos num Resultado
Operacional melhorado em relação ao apurado em 2017, tal não foi ainda consequente
com o objetivo de obtenção de um resultado de exploração equilibrado. De facto, apesar
do aumento de eficiência gerado, este não teve expressão suficiente para evitar o
apuramento de um valor negativo dos Resultados Operacionais na ordem dos
933.991,87 euros.
Quadro XIV

Evolução dos Resultados Operacionais
Unidade: euro

Custos Operacionais
Resultados Operacionais

Taxa Cresc.

9.094.608 €

9.243.653 €

1,64%

10.425.390 €

10.177.645 €

-2,38%

-1.330.782 €

-933.992 €

29,82%
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Proveitos Operacionais

2018
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2017
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Gráfico VIII

Estrutura de Proveitos 2018
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Proveitos Financeiros
Proveitos Extraordinários

Apesar de se ter verificado um ligeiro crescimento dos Proveitos de natureza
operacional, o que em conjunto com uma redução no valor das Amortizações e
Provisões do exercício e do total de Transferências Correntes concedidas poderia
perspetivar um resultado próximo do equilíbrio na gestão das atividades regulares do
Município, tal evolução positiva não teve dimensão para contrariar o novo acréscimo
verificado nas tipologias de custos com maior expressão e peso na estrutura de custos
operacionais da autarquia, os Custos com Pessoal e os Fornecimentos e Serviços
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Externos.
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Gráfico IX

Estrutura de Custos Operacionais 2018
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Por sua vez, a redução do valor global das dívidas, nomeadamente no que se refere às
dívidas das operações de financiamento de M/L prazo, permitiram obter uma poupança
no total de Custos Financeiros do exercício, melhorando o desempenho dos Resultados
Financeiros, e contribuindo por esta via para que, em 2018, o valor apurado de
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Resultados Correntes seja significativamente melhor do que o obtido em 2017.

Município de Trancoso

Gráfico X
Evolução dos Resultados Obtidos nos Últimos Exercícios Económicos
1.000.000 €
500.000 €
0€
2016

2017

2018

-500.000 €
-1.000.000 €
-1.500.000 €

Resultados
Operacionais
Resultados
Financeiros
Resultados
Correntes

Atendendo por fim, à contribuição positiva que os Resultados Extraordinários aportam
para os resultados globais, por via do registo do proveito diferido anual correspondente
às comparticipações de projetos de investimento co-financiados, foi possível obter um
Resultado Líquido de Exercício na ordem dos -202.703,89 €.

Ainda que longe do excelente resultado obtido no final do exercício de 2017, em que se
obteve um Resultado Líquido positivo na ordem dos 761.460.81 €, convém relembrar
que este facto se deveu a uma circunstância excecional e de natureza extraordinária,
relacionada com o impacto da redução de provisões constituídas em exercícios
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anteriores, decorrente da conclusão de alguns processos judiciais pendentes, não

Município de Trancoso
refletindo um significativo ajustamento e melhoria nas condições operacionais e de
eficiência na gestão da entidade.
Atendendo aos factos descritos, o Resultado Líquido obtido, ainda que negativo, traduz
uma evolução positiva na trajetória dos resultados apurados ao longo dos exercícios
económicos analisados, sem que estes tenham sido afetados por fatores circunstanciais
e excecionais, como os que determinaram o valor apurado em 2017.
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Gráfico XI

Município de Trancoso

4 – Recursos Humanos
Concluído o processo decorrente da internalização no Município das atividades
anteriormente desenvolvidas pela TEGEC, EM, a qual, por força das disposições previstas
na Lei 50/2012, de 31 de agosto, foi entretanto formalmente dissolvida, encontrandose em processo de liquidação, verificou-se no exercício de 2018,a estabilização da
estrutura de funcionamento dos serviços municipais, de forma a ser possível responder
de modo eficaz às novas atividades agora desenvolvidas no âmbito do Município.
Quadro XVI

Variação do nº. Trabalhadores 2017/2018

Município
TEGEC, EM/CIP´s
Total

Nº. Trabalhadores

Nº. Trabalhadores

Taxa de

31/12/2017

31/12/2018

Crescimento

196

209

7%

0

0

0%

196

209

7%

Font e : Ba l a n ç o S oc i a l
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Gráfico XII

Município de Trancoso
Evolução dos Recursos Humanos
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Seria assim expectável que, ultrapassados os desafios impostos pela da adaptação dos
serviços à nova realidade, se verificassem apenas pequenas oscilações anuais,
decorrentes, essencialmente, de dos processos de aposentação de trabalhadores do
Município, pedidos de mobilidade entre serviços ou o suprimento de necessidades
pontuais.
No âmbito destas pequenas oscilações regulares que marcam a gestão de recursos
humanos das entidades, verificou-se ao longo do exercício de 2018, a saída de 5
trabalhadores, concretizadas em três licenças de longa duração sem remuneração, um
pedido de mobilidade para um serviço da administração central e uma cedência por
interesse público; por sua vez, e na sequência de procedimentos concursais iniciados em
2017 para recrutamento de assistentes operacionais, com o intuito de suprir
necessidades identificadas nos serviços de transportes escolares, cemitérios e serviços
de suporte do Município, o Município recrutou quatro novos trabalhadores, verificandose neste contexto, uma alteração pouco significativa do total de trabalhadores ao
serviço da autarquia.

No entanto, decorrente da publicação da Lei 112/2017, de 29 de dezembro, a qual veio
estabelecer o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários
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(PREVPAP), o Município teve necessidade de suprir algumas lacunas entretanto

Município de Trancoso
evidenciadas no seu mapa de pessoal, e cujas funções eram, sistematicamente,
asseguradas por prestadores de serviços, por colaboradores em regime de estágios
profissionais ou mesmo colocados ao serviço do Município através dos programas
ocupacionais promovidos pelo IEFP.
Neste contexto, e ao abrigo da referida legislação, o Município de Trancoso procedeu
em 2018 ao recrutamento de 14 novos trabalhadores, sendo que todos eles
desenvolviam já trabalho efetivo para a autarquia, ainda que sem um vínculo efetivo de
contrato em funções públicas.
Assim, a 31 de dezembro de 2018 o número total de trabalhadores do Município de
Trancoso situava-se nos 209 colaboradores.

Quadro XVII

Evolução da Realização da Despesas com Pessoal

Despesas com Pessoal

2017

2018

Acréscimo

Taxa Cresc.

3.302.617 €

3.485.060 €

182.443 €

5,52%

Atendendo a tais circunstâncias, verificou-se assim, naturalmente, um ligeiro acréscimo
do total de despesas com pessoal.
No entanto, tal facto decorreu também de disposições legais, dado que, com a
aprovação do OE para 2018, verificou-se o descongelamento faseado das progressões
na carreira dos trabalhadores em funções públicas, o que teve um impacto direto
significativo no aumento das despesas com pessoal registado em 2018.
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Gráfico XIII

Município de Trancoso

O Município de Trancoso assegurou assim em 2018, o estrito cumprimento da legislação
aplicável às autarquias locais e demais entidades da administração local em matéria de
recursos humanos, procurando permanentemente ajustar os seus recursos, dentro dos
limites estabelecidos pelo quadro legal em vigor, de forma a melhorar a qualidade dos
seus serviços e dar uma resposta mais eficiente às solicitações dos aos seus munícipes.
No entanto, os próximos anos, constituirão um novo desafio em matéria de gestão de
recursos humanos.
A transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades
intermunicipais, conforme definido na Lei-quadro 50/2018, de 16 de agosto, conduzirá
não só à integração nos seus mapas de pessoal muitos trabalhadores atualmente com
vínculo à administração central, nomeadamente nos domínios da educação e saúde,
mas exigirá também respostas em áreas muito diversificadas e tradicionalmente fora da
esfera de atuação das autarquias, para as quais será imprescindível ter recursos
humanos tecnicamente preparados e serviços com capacidade de prestar serviços de
qualidade e proximidade aos munícipes, por certo razões que nortearam e suportaram
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tais transferências de competências para a esfera da administração local.

Município de Trancoso

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 XVIII
Unidade: euro

Limite da Dívida Total 2018
2015
Receita Corrente Líquida

2016

8.516.298,00 8.831.337,99

2017
9.093.144,00

Média
8.813.594

1,5 X Média
13.220.390

Este agregado (limite de dívida total), inclui na sua esfera a dívida total de operações
orçamentais, 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
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operações não orçamentais.

Município de Trancoso
Neste contexto, a margem apurada no exercício de 2018 relativamente ao limite
máximo do valor da dívida permitida de acordo com o atual quadro legal, apresenta um
valor muito significativo, 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 XIV
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Quadro XIX

Município de Trancoso
Unidade: euro

Dívida Total 31/12/2018
Município

5.848.559

TEGEC, EM

0

FMT, EM

0

PACETE, SA

0

Encanta, Ldª

19.281

Com. Interm. Beiras e Serra da Estrela

0

ANMP

1.355

AMCH

2

AM Cova da Beira

9.946

AM Vale do Côa

0

AIRC

19.090

Raia Viva, CRL
Dívida Total
Margem

16
5.898.250
7.322.140

Conclui-se pois, que no final do exercício de 2018 o Município de Trancoso encontravase significativamente abaixo do valor máximo de dívida permitida.
Quanto ao PMP, não se verificaram alterações significativas relativamente à situação
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apurada no final do exercício de 2017 ( próximo dos 35 dias).

Município de Trancoso

6 – Proposta de Aplicação do Resultado Líquido do Exercício

Atendendo ao montante do Resultado Líquido apurado para o exercício de 2018, no
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valor de -202.703,89 €, propõe-se a sua integração em Resultados Transitados.

Município de Trancoso

7 – Conclusões

A elaboração dos documentos de prestação de contas referentes ao ano económico de
2018 foi efetuada em consonância com as normas contabilísticas aplicáveis, bem como
com a legislação em vigor.
Analisados os resultados da gestão, verifica-se uma evolução positiva relativamente ao
desempenho da atividade operacional do Município, indicador de uma gestão cada vez
mais rigorosa da atividade e recursos próprios da entidade.
Os Resultados Financeiros obtidos em 2018, espelham a redução dos custos financeiros
suportados, decorrentes de um menor volume de dívida, contribuindo para que os
resultados correntes apurados em 2018 sejam consideravelmente melhores quando
comparados com o exercício de 2017.
Do ponto de vista da execução orçamental, o Município de Trancoso cumpriu a regra de
equilíbrio previsto no RFALEI.
Ficaram também garantidas as disposições legais em matérias de gestão de recursos
humanos e de cumprimento dos limites da dívida.
Os resultados alcançados, permitem pois, manter a expetativa de uma consolidação
progressiva do 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
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Trancoso.

