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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS   
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Estabelece o POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 59-A/99, de 22 de Fevereiro, e Resolução n.º 4/2001, do Tribunal de Contas, como 

peça integrante dos documentos de prestação de contas os Anexos às Demonstrações Financeiras. 

 

As notas que se seguem encontram-se organizadas em conformidade com a remuneração definida 

no ponto 8 do POCAL, para apresentação das contas, e visam facultar a informação necessária ao 

conhecimento da actividade autárquica, permitindo uma adequada compreensão das situações 

expressas nas demonstrações financeiras ou de outras situações que, não tendo reflexo nessas 

demonstrações, são úteis para uma melhor avaliação do seu conteúdo. 

 

As notas que se encontram omissas não são aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para a 

análise das demonstrações financeiras. 

As demonstrações financeiras foram elaboradas em harmonia com os princípios contabilísticos 

previstos no ponto 3.2 do POCAL. Atento o princípio da continuidade estabeleceu-se uma 

correlação entre o balanço final de 2014 e o Balanço 2015.  

 
8.1 – Caracterização da entidade 
 
 
8.1.1 - Identificação 
 
Município de Portalegre 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, 28 

7300 – 186 Portalegre 

Nº. de Identificação Fiscal – 501.143.718 

Regime Financeiro: Autonomia administrativa e financeira 

 
8.1.2 – Legislação 
 
As demonstrações financeiras apresentadas foram elaboradas em harmonia com os critérios e 

princípios contabilísticos geralmente aceites e preconizados no POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A / 99, de 22 de Fevereiro, 
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com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 162/99, de 14 de Setembro, 60-A/2005, de 30 de 

Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro. 

 

8.1.3 – Estrutura organizacional efectiva   
 
Publicada no Diário da República nos: 

Aviso nº. 5313/2002 (2ª. Série) nº. 135 de 14 de Junho de 2002; 

Aviso nº. 9544 (2ª. Série) DR 266 de 18 de Novembro, de 2002; 

Aviso nº. 2339/2003 (2ª. Série) DR 71 de 25 de Março; 

Apêndice nº. 94 II Série nº 144 de 25 de Junho de 2003; 

Apêndice nº. 2 II Série nº 5 de 7 de Janeiro de 2004; 

Apêndice nº. 53 II Série nº 102 de 30 de Abril de 2004; 

Aviso nº. 106 II Série de 01 de Junho de 2006 

Despacho nº. 1080/2011 – DR (2ª Série), nº. 8 de 12/01/2011 e Declaração de Retificação nº. 

208/2011, DR (2ª Série), nº. 19 de 27/01/2011 

Despacho nº. 862/2013 – DR (2ª Série) nº. 6 de 09/01/2013 e declaração e rectificação- DR (2ª 

Série) nº. 31 de 13/03/2013 

Publicada no Diário da República 2ª. Série, nº. 6, de 9 de janeiro de 2013, Despacho nº. 562/2013 e 

por declaração de retificação nº. 324/2013, publicada no Diário da República, 2ª. Série, nº. 51 de 13 

de março de 2013. 

 

A actual estrutura municipal está organizada de acordo com o organograma legal conforme anexo 1. 

 

 
8.1.4 – Descrição sumária das actividades 
  
A missão da Câmara é servir as pessoas melhorando a sua qualidade de vida, mobilizando e gerindo 

de forma eficiente e eficaz os recursos humanos e financeiros indispensáveis para garantir a 

prestação de um serviço público de excelência, apoiada no rigor e no cumprimento das normas e leis 

em vigor, sendo as suas actividades direccionadas à concretização das atribuições e competências 

que lhe estão legalmente conferidas pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. 
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8.1.5 – Órgão Executivo: 
 

O Órgão Executivo Municipal é composto pela Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara, 

Maria Adelaide Lebreiro de Aguiar Marques Teixeira, e por seis Vereadores, nomeadamente:  

 

          CÂMARA 
    MUNICIPAL DE 
     PORTALEGRE 

            
                       Distrito/R. Autónoma, Portalegre; concelho PORTALEGRE 

 
Nome 

 
Cargo 

 
 Profissão 

 
Idade 

 
Residência 

Naturalidade 
(concelho, 

Freguesia ou 
País) 

Partido 
Ou 

Coligação 

Maria Adelaide Fraco 
Lebreiro Aguiar 
Marques Teixeira  

 
Presidente 

 
Professora 54 

Rua Dr. Agostinho 
Lopes Moura, n.º 10 
7300 – 120 Portalegre 

Lagoa CLIP 

 
Nuno Miguel Carrilho 
Santana  

 
Vice 

Presidente 

 
Arquitecto 39 

Rua do Cigano 
Painel 19 
1300-355 Carreiras Africa do Sul 

CLIP 

 
António Manuel 
Carrilho Ralo Landeiro 

 
Vereador 

 
Professor  

62 

Rua Maria da Fonseca 
Coutinho, 23 – Cv -
Dto. 
7300 Portalegre 

 
Póvoa e Meadas CLIP 

Dulce Maria Nogueira 
Temudo Reis 

 
Vereadora 

 
Professora 45 

Av. Dr. João Malato 
Correia, Lt. 6 – 2 A 
7300 Portalegre 

Elvas 
CLIP 

José Manuel Reboredo 
Pinto Leite  

 
Ver. Regime 

não 
permanência 

 
Eng.º Civil 

61 

Av. Liberdade 
N-º4 – 7A 
7300 – 065 Portalegre 
 

 

Alijó 
PS 

 Luis Manuel Madeira 
Pargana 

 
Ver. Regime 

não 
permanência 

 
Professor 

48 

Rua Martinho 
Azevedo Coutinho, 
n.º 18 
7300 Portalegre 

S. Sebastião da 
Pedreira - Lisboa CDU 

Miguel Alexandre 
Ferreira Monteiro 

 
Ver. Regime 

não 
permanência 

 
Tec. Adm. 
Tributário 

44 

Rua do Alecrim 
Urb. Planalto 
N.º 5 
7300 Portalegre 

União de 
Freguesias de Sé e 

S. Lourenço 

 

PS 

 
 
 
 
8.1.6 – Organização contabilística: 
 

Todas as operações e registos contabilísticos são efectuados num único sistema de Contabilidade 

Autárquica (SCA), da Associação Informática da Região Centro. 

 

8.1.7 – Outra informação considerada relevante 
 
 

a) Acções Inspectivas 

Foram levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IGF, IGAT e Tribunal de Contas), com 

incidência na gerência e nos 4 anos anteriores: 
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Data da Acção: Ano 2008 - Período Abrangido 01/01/2005 a 31/12/2007, Entidade IGF – Nº do 

processo 1707 – Controlo do Endividamento Municipal  

 
Data da Acção: Ano 2008 - IGAL – Nº do processo 121400, Inspecção Ordinária – Área de 

Urbanismo e Empreitadas do Município;  

 

Data da Acção: Ano 2009 – Período Abrangido 01/01/2005 a 31/12/2007, Entidade Tribunal de 

Contas - Auditoria Horizontal – Transferências e apoios financeiros concedidos pelos Municípios 

 

Data da Acção: Ano 2012 – Período Abrangido 01/01/2010 a 31/12/2012, Entidade IGF - Área de 

Urbanismo e Empreitadas do Município; 
 

 
 

b) Outros dados  
 

Importa referir que a Câmara Municipal de Portalegre recebeu de Fundo Equilíbrio Financeiro 

6.217.266,50 €, não ficando à guarda da DGAL, de Fundo Social Municipal 389.508,00 € e de 

Participação Fixa no IRS 1.182.092,00 €.  

 

Em 2015, fizeram-se pagamentos relativos a investimentos no montante de 1.877.320,93 €. 

A autarquia transitou para 2016, com um saldo orçamental de 30.244,17 €. 

 

Resta referir que a autarquia não teve quota-parte nas amortizações e encargos financeiros 

resultantes de empréstimos contraídos por Associações de Municípios das quais faz parte. 

 
8.2 – Notas ao balanço e à demonstração de resultados 
 
8.2.1 - Derrogações do POCAL  
 
Não aplicável. 

 

 8.2.2 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos 

conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 

 
Conta 13 – DGAL/Montantes Afetos ao FRM 
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Nesta rubrica não foi registado qualquer valor relativo a retenções no âmbito do Fundo de 

Regularização Municipal, uma vez que durante o ano 2015 o Município passou a cumprir os 

indicadores de redução obrigatória de endividamento e de prazo de pagamentos. 

 

8.2.3 - Critérios valorimétricos e contabilísticos   

 
Imobilizações  
 

Todas as imobilizações foram valorizadas ao custo de aquisição e produção, de acordo com o 

previsto no ponto 4.1.11 – Imobilizações do POCAL. 

 
Imobilizações em Curso 

 
Estão registadas ao custo de aquisição ou produção durante a sua fase de construção e são 

transferidas para imobilizado firme no momento em que entram em funcionamento. 

 
Bens de Domínio Público 

 
Os bens de domínio público da responsabilidade da autarquia são classificados como tal, sempre 

que a autarquia seja responsável pela sua administração e controlo tendo em consideração as 

características dos bens a inventariar – estradas/arruamentos e redes de saneamento – e valorizados 

com base no custo histórico de aquisição e produção. Actualizou-se o respectivo inventário de bens 

de domínio público com a respectiva contabilização dos bens cedidos na sequência de loteamentos 

particulares. 

Amortizações 
 

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, tendo sido aplicadas as taxas 

previstas no CIBE (Classificador Geral Integrado no Cadastro e Inventário dos Bens do Estado), 

aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril. 

As taxas de amortização mais relevantes são: 

Rubricas nº. Anos 
Terrenos e Recursos Naturais  0 
Edifícios e Outras Construções  20 a 150 
Outras construções e infra-
estruturas   

20 a 150 

Bens do Património Histórico e 
Cultural 

0 

Bens do Domínio Público  20 a 150 
Equipamento básico 4 a 8 
Equipamento Administrativo 4 a 8 
Equipamento de Transporte 4 a 8 
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Existências 
 
A valorização das existências é efectuada através do custo de aquisição, de acordo com os registos 

contabilísticos e respectiva documentação que os suporta. O custo médio ponderado é o método de 

custeio utilizado para as saídas de armazém. 

 

Critério de Reconhecimento de Resultados  

Aplicou-se o critério de obra completa. 

 
Acréscimos e Diferimentos 

 
Os custos e os proveitos são reconhecidos contabilisticamente à medida que são gerados, 

independentemente do momento em que são pagos ou recebidos, de acordo com o princípio da 

especialização. 

 
 

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

titulam. As dívidas de cobrança duvidosa correspondem a valores sobre os quais existe incerteza de 

cobrança efectiva e são provisionadas tendo em conta a probabilidade de perda que lhe está 

associada.  

 
Provisões  

 
A constituição de provisões foram calculadas tendo em conta os saldos de clientes, contribuintes ou 

utentes cuja cobrança se apresente duvidosa, sendo a mesma provisão calculada nos termos do 

ponto 2.7.1. do POCAL que a seguir se indica: 

- 50% para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses; 

- 100% para dívidas em mora há mais de 12 meses 

Foi efectuada assim uma redução da provisão de 134.500,82 € para o exercício de 2015. 

Foi efetuada uma diminuição da provisão para riscos e encargos no valor de 292.527,81€, referente 

aos processos cujo risco foi enunciado pelo consultor jurídico do Município. 

 

Foi reduzido o valor da provisão para aplicações financeiras – Partes de Capital - no valor de 

726.050,00€, referentes á salvaguarda da Participação do Município no Capital Social da A.D.N.A., 

uma vez a referida empresa foi absorvida no ano 2015 pela Empresa Aguas de Lisboa e Vale do 

Tejo, S.A, apresentando esta ultima uma estrutura de autonomia financeira estável. 
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 Foi efectuada uma provisão de 5.000,00 euros, referente à jóia que o Município pagou pela 

Participação no ICTVR. 

 

Disponibilidades 
 
Os depósitos em instituições de crédito e as disponibilidades em caixa são expressas pelos saldos de 

todas as contas de depósitos e pelos montantes dos meios de pagamento, respectivamente, não 

existindo disponibilidades em moeda estrangeira. 

 

Fundos Próprios 
 
Os saldos dos Fundos Próprios – Património, foram registados com base nos valores patrimoniais 

inscritos no balanço. 

 
8.2.4 - Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa de transações em moeda 
estrangeira 
 
A Câmara Municipal de Portalegre não efetuou transações em moeda estrangeira, nem apresenta 

saldos em 31 de Dezembro de 2015 em moeda estrangeira em que tenha sido efectuada a conversão 

e actualização cambial. 

 
8.2.5 – Resultado Líquido 
 
Não aplicável.   

 
8.2.6 - Despesas de instalação, investigação e desenvolvimento 
 
Sobre o conteúdo desta alínea nada há a assinalar. 
 
 
 
8.2.7 – Movimento do Imobilizado Bruto e Amortizações  
 
Mapa anexo (2) 
 
 
8.2.8 - Cadastro do Imobilizado  

O cadastro do imobilizado é apresentado em anexo (3). 

 
 
8.2.9 - Custos financeiros capitalizados para construção de imobilizados  
 
Sobre o conteúdo desta alínea nada há a assinalar. 
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8.2.10 – Reavaliações com base em diplomas legais  
 
Não foram utilizados critérios de reavaliação do imobilizado, conferidos sobre quaisquer diplomas 
legais. 
 
 
8.2.11 - Quadro das reavaliações  
 
Não aplicável. 
 

8.2.12 - Informações adicionais sobre imobilizado  
  

a) Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos por 
contrato de concessão em conformidade com o estabelecido: 

 

- Edifício cedido ao Centro de Trabalhadores de S. Cristóvão 

 Deliberação de 13-04-2005 

 Protocolo celebrado em 21-6-2005; 

- Edifício cedido ao Centro de Trabalhadores Bairro dos Assentos 

 Protocolo celebrado em 30-04-2003 

- Edifício cedido ao Rancho da Boavista 

 Deliberação de 08-07-2013. 

- Edifício cedido ao Conservatório de Música 

 Protocolo celebrado em 30-10-1995; 

- Edifício cedido à Sociedade Musical Euterpe 

 Deliberação de 08-10-2007  

 Protocolo celebrado em 11-10-2007; 

- Edifício do Mercado Municipal 

 Deliberação de 09-12-2004 

  Contrato de concessão de exploração, celebrado em 07-04-2005;  

- Edifício cedido ao Grupo de Forcados Amadores de Portalegre 

 Deliberações de 12-12-2001, 08-07-2013 e 05-08-2013 

 Protocolo celebrado em 14-11-2011 

- Edifício cedido ao Grupo de Cantares “O Semeador” 

 Deliberação de 12-12-2011 

- Edifício cedido á Associação de Caça e Pesca de Alegrete e Vale de Cavalos 

 Deliberação 09-06-2008 
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 Protocolo assinado em 11-08-2008; 

- Edifício cedido á Comissão de Festas da Nossa Senhora da Lapa 

- Edifício cedido às Velhas Guardas 

 Protocolo celebrado em 22-10-2007; 

- Edifício cedido às Asas de Portalegre 

- Edifício cedido Associação Cultural e Recreativa de S. Julião 

 Deliberação de 26-07-2010 

 Protocolo celebrado em 12-10-2011; 

- Edifício cedido ao Coro Infantil dos Assentos 

 Deliberação de 15-09-2004  

 Escritura “Constituição do Direito de Superfície por Doação”, celebrada em 04-04-

2005 

- Edifícios (3) cedidos á Cruz Vermelha Portuguesa 

 Deliberação de 16-05-2011 

 Protocolo celebrado em 14-06-2011 

 Deliberação de 31-03-2010 

 Protocolo celebrado em 07-02-2011 

 Deliberação de 19-05-2014 e 16-06-2014 

 Protocolo celebrado em 16-06-2014. 

- Prédio Quinta Formosa cedido à Associação Animamus 

 Protocolo celebrado em 10-04-2006 

- Edifícios (3 Lojas) cedidas á Santa Casa da Misericórdia de Portalegre 

- Edifícios (4 lojas) cedidos à Divisão de Intervenção Veterinária 

 Contrato de comodato, relativo às fracções B e C, corresponde aos n.ºs de polícia 5 e 

7 e fração A –n.º 9, na Praça do Outeiro, assinado em 08-01-2007 

Relativamente à fração A, ainda não foi assinado o Contrato; 

- Edifício cedido à Associação Amigos Monte Paleiros 

 Deliberações de 16-09-2013 

- Edifício cedido ao Clube Desportivo Portalegrense 

Deliberações de 29-04-2013 e 27-05-2013 

Protocolo assinado em 27-08-2013; 

- Edifício cedido ao Centro Social e Jardim Infantil de S. Cristóvão 

Deliberação de 12-05-2013 

- Edifício cedido ao Orfeão de Portalegre 
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Deliberação de 08-07-2013 

Protocolo celebrado em 19-07-2013 

- Edifício cedido ao Natugrafia.com – Associação de Fotografia de Natureza 

Deliberação de 15-04-2013 

Protocolo celebrado em 22-05-2013; 

- Edifício cedido à Associação Portalegre em Transição 

Deliberação de 25-06-2012 

Protocolo celebrado em 07-01-2013 

- Edifício cedido à Associação dos Escoteiros de Portugal 

Deliberações de 12-11-2012 e 21-01-2013 

Protocolo celebrado em 14-02-2013 

- Edifício cedido à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) 

Deliberação de 19-08-2013 

- Edifício cedido ao Grupo Motard Novo Milénio  

Deliberação de 05-03-2012  

Protocolo celebrado em 29-03-2012 

- Edifício cedido ao CCD da Câmara Municipal de Portalegre 

Deliberação de 08-07-2013 

- Edifício cedido à Formatus – Associação para Formação Individual e Integração 

Profissional 

Protocolo celebrado em 25-02-2014 

- Edifício cedido à Tégua – Associação de Desenvolvimento Regional D’Entre Tejo e 

Guadiana, I.P.S.S. 

Protocolo celebrado em 11-12-2014 

- Edifício cedido à empresa “Otimanimação – Bares e Eventos, Lda. 

Contrato de Cessão de Exploração, celebrado em 9 de julho de 2013  

 

b) Imobilizações reversíveis 
 

Existem vários lotes da Zona Industrial com deliberação do executivo para reversão por 

incumprimento dos prazos fixados no Regulamento de Venda e na Escritura de Compra e 

Venda de Lotes da Zona Industrial, nomeadamente:  

 

▪ Lote 149 – Deliberação 05-09-2011 

▪ Lote 152 – Deliberação de 20-10-2014 
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▪ Lote 161 – Deliberação de 14/05/2012; 

▪ Lote 164 – Deliberação de 08-08-2011 

▪ Lote 169 – Deliberação de 14/05/2012; 

▪ Lote 246 – Deliberação de 05/09/2011; 

▪ Lote 252 – Deliberação de 05-09-2011; 

▪ Lote 253 – Deliberação de 05-09-2011; 

▪ Lote 265 – Deliberação de 14-05-2012; 

▪ Lote 296 – Deliberação de 05-09-2011; 

▪ Lote 299 – Deliberação de 01-10-2012; 

▪ Lote 308 – Deliberação de 12/12/2011; 

▪ Lote 335 – deliberação de 05-09-2011; 

▪ Lote 360 – Deliberação de 14/05/2012; 

▪ Lote 362 – Deliberação de 06-10-2014; 

▪ Lote 365 – Deliberação de 03-12-2007. 

 
8.2.13 – Bens utilizados em regime de locação financeira  
 
Sobre o conteúdo desta alínea nada há a assinalar. 
 
8.2.14 - Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar;  
 
Os seguintes bens do imobilizado não foram inventariados: 

- Outros Polidesportivos; 

- Piscina da Quinta da Saúde; 

- Parcela de terreno com 1290m2, na Santana; 

- Espólio de Museus Municipais, por dificuldade na sua avaliação. 

 

Bens Móveis: 

Os bens móveis não valorizados são: 

1. Os telemóveis – São cedidos pela NOS à Câmara Municipal de Portalegre, encontrando-

se registados apenas para controlo interno; 

2. Obras de arte – Algumas que, pela sua complexidade artística e inexistência de 

documentação também não foram valorizadas. 
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8.2.15 - Bens de domínio público que não são objecto de amortização 
 
Bens de domínio público não amortizáveis: 
 
- Terrenos 
 
 Em conformidade com o disposto na alínea g), nº1, do artigo 36º da Portaria nº 671/2000, publicada 

na II Série do Diário da República do dia 17 de Abril de 2000, que regulamenta o Cadastro e 

Inventário de Bens do estado (CIBE), os terrenos não estão sujeitos ao regime de amortizações, pelo 

que não são objecto de amortização.    

 

8.2.16 - Designação e sede das entidades participadas 
 
A Câmara Municipal de Portalegre detém participações nas seguintes entidades: 

a) Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A. no montante de 726.050 euros; 

Rua da Casa de Saúde, n.º 5, 1º - 7300-117 Portalegre 

b) Valnor – Valorização Tratamento Resíduos Sólidos, S.A. no montante de 351.951,00 

euros; 

Apartado 48 – 7441-909 Alter do Chão 

c) Municípia, no montante de 4.987,98 euros; 

Taguspark, Edifício Ciência II, n.º 11, 3º B – 2740-120 Porto Salvo 

d) MMPO - Mercado de Portalegre, S.A, no montante de 324.000 euros; 

Rua General Conde Jorge de Avilez – 7300-185 Portalegre 

e) Fundação Robinson, no montante de 1.256.995 euros; 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 28 – 7300-186 Portalegre 

f) Associação ICTVR no montante de 5.000,00 euros; 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 28 – 7300-186 Portalegre 

 

8.2.17 - Obrigações e Títulos de Participação 

 

A Câmara Municipal de Portalegre detém participações em “Obrigações e Títulos de Participação”, 

no valor de 850.970,50, referente à contribuição do Município para o Fundo de Apoio Municipal, 

nos termos do disposto no nº. 4 do artº. 17º da Lei nº. 53/2014 de 25 de Agosto. 
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8.2.18 - Outras aplicações financeiras 

 

A Câmara Municipal de Portalegre não dispõe de outras aplicações financeiras para além das 

descritas e apresentadas no balanço. – Depósitos à Ordem. 

 

8.2.19 – Diferenças entre os custos de elementos do activo circulante, calculados de acordo 

com os critérios valorimétricos adoptados, e as quantias correspondentes aos respectivos 

preços de mercado. 

 

Não aplicável 

 

8.2.20 - Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos 
do activo circulante de um valor inferior ao mais baixo do seu custo ou do custo de mercado. 
 
Não aplicável 
 
8.2.21 - Provisões extraordinárias 

 

Não aplicável 

 

8.2.22 - Dívidas de cobrança duvidosa 
 

Rubrica Saldo Inicial Saldo Final 
Clientes de Cobrança Duvidosa 816.586,65 675.309,54 

TOTAL 816.586,65 675.309,54 
 

8.2.23 - Valor global das dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local. 

 

Não aplicável. 

 
8.2.24 - Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela CMP 

 

Não aplicável. 

 
8.2.25 - “Estado e outros entes públicos” em situação de mora. 

 

Não existem dívidas incluídas na conta Estado e outros entes públicos em situação de mora. 
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8.2.26. Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e 
recibos para cobrança 
 
Mapa Anexo (4).  
 
8.2.27. Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos 
ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte: 
 

  
Rubricas 

 
Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Reduções 

 

 
Saldo 
Final 

291 – Cobrança Duvidosa 770.674,80  134.500,82 636.173,98 
292 – Para riscos e encargos 495.066,97  292.527,81 202.539,16 
396 – Existências - Mat. Primas Sub. E 
Consumo 

 
0,00 

 
48.594,54 

  
48.594,54 

491 – Partes de Capital 726.050,00 5.000,00 726.050,00 5.000,00 
Total  1.991.791,77,53.594,54 1.153.078,63 892.307,68 

 
8.2.28. Classe 5 - Fundo patrimonial 
 

 
Rubricas 

 
Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Reduções 

 

 
Saldo 
Final 

51 – Património 69.539.195,41  187.646,70 69.351.548,71 
57 – Reservas 13.071.379,70   13.071.379,70 

59 – Resultados Transitados -19.418.854,06 346.564,29  -19.072.289,77 

88 - Resultados Líquidos 322.064,29 1.640.283,43 322.064,29 1.640.283,43 
   

 
  

 
 

Total 63.513.785,34 

 

1.986.847,72 

 

509.710,99 

 

64.990.922,07 

 
Conta 51 Património 

 
Aumentos: 

  
- Foi registado o montante de 1.115,25€ referente à reversão do seguinte Lote da Zona Industrial:  
 

- Lote 289 – Valor: 1.115,25 euros; 
 
- Foi registado o montante de 64.243,05€ referente a reversões de frações no Bairro dos Assentos: 
 

- R. Dr. Ernesto Subtil – Bloco 10 – 1º Esq. – 35.039,20 euros 
- R. Cor. Jorge V. Caroço – Bloco 16 – 3º esq. – 29.203,85 euros 

 
Diminuições: 

  
- Foi registado o montante de 253.005,00€ referente a acerto de direito de superfície. 
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Conta 59 Resultados Transitados     
 
 Aumentos: 

- Foi registado o montante de (322.064,29€) referente aos Resultados Líquidos de 2014; 

- Foi registado o valor de (24.500,00€) referente à revogação da deliberação de 27 de Abril de 2005, 

do subsídio não liquidado à Associação de Solidariedade Social dos Professores; 

 

Conta 88 Resultados Líquidos 
 
- Foi registado o valor de 1.640.283,43€ provenientes do apuramento de resultados do exercício de 

2015 e redução de 322.064,29€ referente à Transferência do Resultado do exercício de 2014 para a 

conta de Resultados Transitados. 

 
8.2.29. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, como 
segue:    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2.30. Demonstração da variação da produção, como segue:  
 

   
Movimentos Produtos acabados Produtos e trabalhos Total

e intermédios em curso
  
   Existências finais ......................................... 130.133,72 23.289,60 153.423,32
 
   Regularização de existências ...............................................................................................
 
   Existências iniciais ..................................... 130.133,72 23.289,60 153.423,32

   Aumento  no exercício ................................................................................................................................................................................0,00 0,00

 
8.2.31. Demonstração dos resultados financeiros: 
 

 Matérias Primas 
Movimentos Mercadorias Subsidiárias e de

Consumo
  
   Existências iniciais .................................................................................................................................................................................................................75.955,23 145.470,15
 
   Compras ............................................................. 423.621,16
 
   Regularização de existências ...............................................................................................75.955,23 75.070,36

   Existências finais .................................................................................................................................................................................................................216.823,84

Custo do Exercício 427.337,83
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Exercícios

2015 2014

681-Juros suportados ....................................................................................................285.324,60 1.140.078,13
682-Perdas em empresas do grupo e associadas .....................................................................91.635,46
683-Amortizações de investimentos em imóveis ..............................................................
684-Provisões para aplicações financeiras .....................................................................5.000,00
685-Diferenças de câmbio desfavoráveis ......................................................................
687-Perdas na alienação de aplicações de tesouraria ...........................................................
688-Outros custos e perdas financeiros ....................... 20.494,10 28.840,16
,

Total 402.454,16 1.168.918,29
Resultados Financeiros ...............................................................1.112.322,06 391.521,35

Total 1.514.776,22 1.560.439,64
Exercícios

2015 2014

781-Juros obtidos ......................................................... 0,01 47,19
782-Ganhos em entidades participadas ...........................
783-Rendimentos de imóveis .................................................................................................. 1.487.900,31 1.482.308,57
784-Rendimentos de participações de capital ................................................................26.875,90 78.083,88
785-Diferenças de câmbio favoráveis ..................................................................................
786-Descontos pronto pagamento obtidos .....................................................................
787-Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria ........................................................................
788-Outros proveitos e ganhos financeiros ........

Custos e perdas

Proveitos e ganhos

 
 
Verificou-se uma redução significativa nos juros, devido à redução da taxa de juro em vigor em 

2015 e aos juros de acordos, de mora e compensatórios registados em 2014, decorrentes de acordo 

de pagamentos de dívidas com Águas do Norte Alentejano. 
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8.2.39. Demonstração dos resultados extraordinários, como segue:  
 
  Exercícios 

Custos e perdas 2015 2014 
      
691 - Transferências de capital concedidas.............................................. 947.284,59 340.512,44 
692 - Dívidas incobráveis......................................................................... 118.358,23  
693 - Perdas em existências..................................................................... 5.629,45 1.427,61 
694 - Perdas em imobilizações................................................................ 329.190,28 169.858,56 
695 - Multas e penalidades...................................................................... 271,00 150,00 
696 – Aumentos de amortizações e provisões….......................................  0,00 
697 - Correcções relativas a exercícios anteriores................................... 351.022,67 1.704,62 
698 - Outros custos e perdas extraordinários........................................... 105.883,48 15.958,15 
      

Total 1.857.639,70 529.611,38 

Resultados Extraordinários................................................................... 1.762.533,96 2.109.558,16 

Total 3.620.173,66 2.639.169,54 
  Exercícios 

Proveitos e ganhos 2015 2014 
      
791 - Restituição de impostos...................................................................     
792 - Recuperação de dívidas...................................................................     
793 - Ganhos em existências..................................................................... 5.691,28 5.187,13 
794 - Ganhos em imobilizações................................................................ 279.683,48 120.641,68 
795 - Benefícios de penalidades contratuais............................................. 121.501,61 45.487,48 
796 - Redução de amortizações e provisões........................................... 1.005.946,49 188.511,56 
797 - Correcções relativas a exercícios anteriores................................... 51.834,08 8.337,32 
798 - Outros proveitos e ganhos extraordinários..................................... 2.155.516,72 2.271.004,37 
      

 
Verificou-se um aumento na conta 796 (redução e amortizações e provisões), situação descrita no 

ponto 8.2.3 - Critérios valorimétricos e contabilísticos (Provisões).   

 
8.3. Notas ao processo orçamental e respectiva execução 
 
NOTA 8.3.1 – MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO 
 
Durante o exercício económico de 2015 foram efectuadas sete modificações ao Orçamento, cujos 

documentos se anexam (anexo5), (1 Revisão e 6 Alterações). 

 

NOTA 8.3.2 – MODIFICAÇÕES À GOP (PPI + AMR) 

No que se reporta ao Plano Plurianual de Investimentos na gerência em análise foram efectuadas 

sete modificações (todas alterações), cujos documentos se anexam (Anexo 6), (1 Revisão e 6 

Alterações). 
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8.3.3 Acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro  

 
Na sequência da aprovação pelo Tribunal de Contas do Plano de Saneamento Financeiro em 2008, o 

Município assumiu compromissos no que respeita à maximização de receitas e à gestão rigorosa da 

despesa, sem pôr em causa o bom funcionamento dos serviços municipais e, ao mesmo tempo, os 

princípios de confiança e boa fé que queremos manter com os nossos parceiros comerciais. 

 

Assim, anexa-se à presente prestação de contas os relatórios dos dois semestres relativos ao 

exercício de 2015. 
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