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I. Nota Introdutória 
 

Nos termos do estabelecido da nossa proposta, executámos os procedimentos acordados com V. Exas., 

e abaixo enumerados, com o intuito de ser efetuada uma avaliação dos processos e procedimentos mais 

relevantes na estrutura organizacional do Município, bem como avaliar os passivos (reais e 

contingentes).  

Tomámos conhecimento dos principais processos e procedimentos relevantes no sistema organizativo e 

de controlo interno (organização interna dos serviços), nas matérias que estão diretamente relacionadas 

com o reporte financeiro, a fim de serem apresentadas propostas de melhoria. 

Este relatório aborda apenas a análise à parte orçamental e financeira, sendo o trabalho relativo à 

reorganização dos serviços e dos recursos humanos objeto de relatório autónomo. 

Estes procedimentos foram executados exclusivamente para auxiliar V. Exas. a aferir sobre a adequada 

aplicação das normas, regras e regulamentos instituídos, a fim de serem tomadas as medidas 

consideradas necessárias à sua melhoria. 

Deste modo, os procedimentos executados foram os seguintes: 

• Análise do Relatório e Contas dos últimos 2 anos (2015-2016) 

• Análise dos balancetes de 2017 (orçamentais e patrimoniais) 

• Análise dos pressupostos subjacentes à elaboração do orçamento inicial de 2018 

• Análise do grau de execução do orçamento nos últimos 2 anos (orçamento inicial corrigido vs 

execução real) 

• Verificação da Norma de Controlo Interna aprovada e das Notas Internas existentes que 

definam procedimentos de controlo interno instituídos no Município 

• Levantamento dos principais procedimentos nas áreas consideradas relevantes na atividade do 

Município 

• Análise dos protocolos assinados entre 2015 e 2017 com  

o Juntas de Freguesia 

o Entidades sem fins lucrativos 

o Entidades do Setor privado 

o Outras entidades relevantes 

• Análise da resposta dos advogados que acompanham o Município nos processos litigiosos em 

aberto – a 31.12.2016 e atualização para dezembro de 2017 

• Análise da divida de terceiros ao Município e respetivas provisões reconhecidas nas 

Demonstrações Financeiras e sua evolução nos últimos 2 anos 

• Análise da dívida a terceiros e sua evolução nos últimos 2 anos 

• Confirmação dos dados constantes no mapa de responsabilidades do Banco de Portugal e na 

Base de Dados de Contas 

• Elaboração de programa de trabalho, com o objetivo de ser preparado relatório de conclusões 

fatuais. Nesse programa de trabalho serão incluídos os procedimentos relacionados com o 

conhecimento do sistema de controlo interno nas áreas consideradas relevantes, possibilitando 

a sua avaliação e propostas de melhoria. 

 

Após o desenvolvimento dos procedimentos acima identificados, elaborámos o presente relatório onde 

constam as nossas conclusões factuais. Os procedimentos desenvolvidos não constituem, nem uma 

auditoria, nem um exame simplificado de demonstrações financeiras, de acordo com as Normas 

Nacionais ou Internacionais de Auditoria uma vez que não irá ser expressa qualquer opinião sobre as 

demonstrações financeiras e orçamentais como um todo.  

Este documento destina-se exclusivamente para a finalidade apresentada no primeiro parágrafo e é 

para informação de V. Exas., não podendo ser utilizado para outro fim sem o nosso consentimento 

expresso. 
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II. Sumário Executivo 
 

De uma forma resumida, apresentamos de seguida as principais conclusões retiradas do nosso trabalho: 

 

Capítulo Facto Risco

Sistema de Controlo interno

O Sistema de Controlo Interno (SCI) carece de algumas melhorias. 

Tendo em conta as conclusões retiradas das nossas análises, atualmente não se 

encontram instituídos métodos e procedimentos de controlo e registo metódico dos 

factos orçamentais e patrimoniais do Município, tendentes a prevenir e evitar a 

ocorrência de erros, omissões e distorções nas demonstrações financeiras e 

orçamentais, nomeadamente nos seguintes aspetos:

- Assegurar, em cada orçamento, a efetiva garantia de cobertura orçamental e de fundos 

disponíveis para efetivo pagamento das suas obrigações, nos prazos contratualmente 

estipulados e no horizonte temporal anual ou plurianual dos orçamentos; 

- Aperfeiçoar um sistema de controlo interno permanente e sistemático da execução 

orçamental, do processo de autorização e realização das despesas, de assunção de 

compromissos, de cobrança e arrecadação de receitas;

- Aperfeiçoar mecanismos de controlo e monitorização da dívida total, que assegurem a 

relevância e fiabilidade da informação orçamental e financeira produzida e prestada às 

entidades competentes no âmbito dos deveres de informação.

Está em curso a atualização da norma de controlo interno do Município, já 

contemplando algumas alterações orgâncias e também as necessárias no 

âmbito da aplicação do novo referencial contabilístico – SNC-AP. 

A norma deverá contemplar procedimentos que garantam:

- Em cada orçamento, a garantia de cobertura orçamental e de fundos 

disponíveis para as obrigações , nos prazos contratualmente estipulados e no 

horizonte temporal anual ou plurianual dos orçamentos; 

- O acompanhamento adequado da execução orçamental, do processo de 

autorização e realização das despesas, de assunção de compromissos, de 

cobrança e arrecadação de receitas;

- implementação de mecanismos de controlo e monitorização da dívida total, 

que assegurem a relevância e fiabilidade da informação orçamental e financeira 

produzida e prestada às entidades competentes no âmbito dos deveres de 

informação.

Pessoal

Secção de aprovisionamento

O Município apresenta, em 31 de dezembro de 2017, um número elevado de recursos em 

regime de tarefa e avença. No orçamento inicial aprovado para o ano de 2017 verificou-

se uma suborçamentação da rubrica de custos com pessoal em regime de tarefa ou 

avença, uma vez que o orçamento estimava uma execução de 234 mil euros quando a 

execução real totalizou 590 mil euros.

Este facto resulta do aumento dos recursos que passaram a ser pagos pela rubrica 01 – 

Pessoal - Regime de tarefa e avença pois em 2017 foram integrados 18 novos técnicos e 

mais 14 que estavam a ser processados em 2016 na rubrica ’02 – aquisição de bens e 

serviços – honorários / trabalhos especializados’.

As admissões nem sempre estão devidamente fundamentadas e os processos de 

contratação não deram cumprimento às exigências legais.

A violação dos princípios da economia, da eficácia e da eficiência, é suscetível 

de configurar eventual responsabilidade financeira sancionatória, prevista na 

Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

48/2006, de 29 de agosto Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas 

(LOPTC). E acrece o facto de também não estar a ser cumprido as regras 

estabelecidas de acordo com o Código dos Contratos Públicos (CCP).
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Capítulo Facto Risco

Pessoal

Secção de aprovisionamento

Foram assinados contratos em período muito próximo da saída do anterior executivo 

com pessoal em regime de contrato ou avença, a retroagir a anos anteriores. Esta 

situação indicia que estiveram a ser efetuados pagamentos a prestadores de serviços 

que não possuíam vínculo contratual ao Município.

O Municipio encontra-se a desrespeitar as regras estabelecidas para a 

realização de despesa pública e da contratação publica.

Pessoal 

Educação

O executivo anterior decidiu protocolar a responsabilidade da operacionalização das 

AECS para a ESPRODOURO, para efeitos de agilização dos processos de contratação de 

pessoal.

Como as transferências recebidas da DGESTE são para cobrir custos com o pessoal na 

ESPRODOURO, uma vez que o dinheiro era canalizado para pagamentos dos vencimentos 

dos docentes, o Municipio mantém os pagamentos classificados na rubrica 01 – Pessoal, 

embora os recursos que estão a ser pagos com estas verbas não façam parte dos 

quadros / avençados que estão a prestar serviços diretamente ao Municipio.

Se verificarmos as notas de enquadramento da rubrica 01 – Pessoal, a mesma 

serve para pagar remunerações e contratos a termo em regime de tarefa ou de 

avença de recursos do próprio Município, pelo que julgamos não estar 

devidamente enquadrada esta transferência para a ESPRODOURO na rubrica de 

Pessoal.

Pessoal

Verifica-se o pagamento de horas extraordinárias, cuja autorização prévia e 

fundamentação para a sua realização não foi devidamente efetuada.

Verifica-se o pagamento de horas extraordinárias com regularidade e sem 

autorização prévia.

A violação dos princípios da economia, da eficácia e da eficiência, é suscetível 

de configurar eventual responsabilidade financeira sancionatória, prevista na 

Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

48/2006, de 29 de agosto Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas 

(LOPTC).

Aquisição bens e serviços/ 

Combustíveis

Os consumos de gasóleo das viaturas afetas ao Executivo e da biblioteca móvel não 

estão a ser inseridos na aplicação que gere a frota do Município.
Não está a ser efetuado o controlo de custos para as viatura mencionadas.

Aquisição bens e serviços/ Águas 

e Saneamento

O Município não está a pagar a totalidade das faturas relacionadas com o consumo de 

água. A divida às Águas do Norte, S.A. não está considerada em termos orçamentais, 

como compromissos assumidos e não pagos, desrespeitando os principios orçamentais 

e as regras orçamentais em vigor. Em 31 de dezembro de 2017 a divida perante as Águas 

do Norte é superior a 3,7 milhões de euros. 

Neste momento, não existe ainda acordo de pagamento com as Águas do Norte. 

A informação sobre a inexistência de pagamentos em atraso que o Município 

está a prestar às entidades competentes no âmbito dos deveres de informação 

não está correta, uma vez existirem dividas a fornecedores em atraso. Esta 

situação é também gravosa na questão da determinação dos fundos disponíveis, 

uma vez que nestes últimos anos o Município comprometeu despesas sem que 

tivesse fundos para tal caso estivessem refletidas em orçamento todas as suas 

responsabilidades.

Os responsáveis que assumam compromissos de despesa em violação da Lei 

dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso incorrem em responsabilidade 

civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e/ou reintegratória.
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Capítulo Facto Risco

Aquisição bens e serviços/ Águas 

e Saneamento

Da análise ao contrato de concessão realizado entre a ATMAD (antiga designação das 

Águas do Norte) e a Câmara de S. J. da Pesqueira, verifica-se que a entidade deveria estar 

a pagar uma renda pela util ização das infraestruturas do Municipio, renda essa que 

nuna foi l iquidada e cobrada.

Recomenda-se a análise detalhada do contrato assinado com a ATMAD e se 

identifiquem os montantes em divida ao Municipio.

Esta situação deverá ser tomada em conta aquando da negociação do 

pagamento da divida que o Municipio tem perante as Águas do Norte.

Aquisição bens e serviços/ Águas 

e Saneamento

O sector das águas é altamente deficitário, sendo uma (se não a principal) causa dos 

resultados deficitários que têm vindo a ser apresentados pelo Município. Da informação 

que nos foi transmitida, existem 184 pontos de consumo nas diversas freguesias do 

Concelho onde não são cobrados os consumos, bem como 116 pontos de consumo sem 

contador, dos quais 59 são fontanários.

Esta situação é incomportável em termos económicos e de tesouraria para o 

Município e acaba por ter repercussões igualmente negativas na área do 

saneamento, já que é faturado uma % sobre os consumos de água. 

Deverão ser tomadas medidas para apuramento dos consumos nos pontos em 

que não existem contadores, bem como o Municipio desenvolver, de forma mais 

eficiente, a sua ação fiscalizadora.

Aquisição bens e serviços/ Águas 

e Saneamento

No balancete disponibilizado a dezembro de 2017, aquando do inicio do nosso trabalho 

de campo, o valor das dívidas de clientes relacionados com o sector de águas totalizava 

200 milhares de euros (140 milhares de euros em conta corrente e 60 mil euros em 

cobrança duvidosa totalmente provisionados). Durante os últimos anos não têm vindo a 

ser tomadas medidas para a recuperação destes montantes, uma vez que não tem sido 

procedimento remeter avisos de corte aos devedores e, no caso de não pagamento, 

efetivar os respetivos cortes de abastecimento. Por outro lado, foi-nos reportado a 

existência de diversas situações de pedidos de pagamento a prestações por parte de 

alguns munícipes, cujos serviços (jurídicos) não deram atempadamente as devidas 

respostas, nem sendo identificadas as pessoas que ficariam responsáveis pelo 

acompanhamento dessas situações. 

Esta situação, associada à falta de controlo existente na água que é consumida 

pelos munícipes e que não é cobrada, está a colocar em risco a sustentabilidade 

económica e financeira do próprio Município. 

Divida a Terceiros

Ao incorrer na situação da mora, pela assunção de despesa sem ter a garantia de fundos 

disponíveis para assegurar o pagamento tempestivo dos compromissos assumidos 

perante terceiros e não se certificando, para além do cabimento orçamental, que 

dispunha de fundos disponíveis, poderão sujeitar a autarquia a encargos financeiros 

adicionais que aumentam o desequilíbrio financeiro estrutural.

Os responsáveis que assumam compromissos de despesa em violação da Lei 

dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso incorrem em responsabilidade 

civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e/ou reintegratória. Por 

outro lado, a violação dos princípios da economia, da eficácia e da eficiência, é 

suscetível de configurar eventual responsabilidade financeira sancionatória, 

prevista na Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 48/2006, de 29 de agosto (LOPTC).

Aquisição bens e serviços/ 

Transportes

Protocolos

O Município comparticipa o valor do passe social de pessoas com baixos rendimentos. 

Contudo, não nos foi disponibilizada listagem com identificação dos Munícipes que 

beneficiam desta comparticipação, sendo necessário efetuar-se um trabalho de 

avaliação sobre se a totalidade dos beneficiários estão, ou não, dentro das condições de 

exigibilidade para o efeito.

O pagamento que está a ser efetuado à TRANSDEV da comparticipação nos passes sociais 

a pessoas de baixo rendimento não está previsto no protocolo que nos foi 

disponibilizado para análise.

Possibilidade de estarem a ser pagos montantes a Munícipes que possam não 

estar de acordo com as condições de exigibilidade, atendendo aos regulamentos 

instituidos pelo Municipio.
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Capítulo Facto Risco

Aquisição bens e serviços/ 

Transportes

Protocolos

Foi celebrado em outubro de 2014 um protocolo com a Associação de Fraternidade e 

Solidariedade Social de Riodades, que define que o Município paga mensalmente o valor 

de 950,00 euros para esta assegurar o transporte dos alunos das localidades de 

Castanheira do Sul e Pereiro para as Escolas EB1 de Paredes da Beira, bem como para as 

atividades escolares e de lazer que se considerem pertinentes. 

Na redação deste protocolo não é feita referência ao período de vigência do mesmo, 

referindo-se apenas a data de início (31 de outubro de 2014). 

Recomendamos a revisão deste protocolo dada a sua antiguidade e a possibilidade de 

existirem outras alternativas mais económicas para o Município na realização do 

mesmo serviço.

De referir que o atual executivo conseguiu negociar o valor da avença para 650 euros, 

situação que foi prontamente aceite pela entidade.

A violação dos princípios da economia, da eficácia e da eficiência, é suscetível 

de configurar eventual responsabilidade financeira sancionatória, prevista na 

Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

48/2006, de 29 de agosto (LOPTC).

Protocolos
Foram identificados protocolos, com compromissos assumidos para anos futuros, que 

não constam do mapa de compromissos plurianuais disponibilizado pelos serviços.

Não está a ser cumprido a legislação em vigor em matéria orçamental. 

Os responsáveis que assumam compromissos de despesa em violação da Lei 

dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso incorrem em responsabilidade 

civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e/ou reintegratória. 

Aquisição bens e serviços/ Outros 

bens e serviços

As rubricas orçamentais de outros bens e outros serviços estão associadas a uma grande 

parte das atividades que estão consideradas no PAM. Tal como refere o DL 26/2002, de 

14 de fevereiro, só lhe devem ser afetas as despesas que não possam ser tipificadas nas 

rubricas do respetivo subagrupamento, sendo de util ização residual no contexto das 

aquisições de bens e serviços.

A taxa de execução destas rubricas, representam 37% da execução orçamental 

da despesa corrente do Município (mais de 1/3 da despesa corrente total), o que 

é materialmente relevante. Deverá ser analisada esta situação por forma a que 

as despesas associadas a estas rubricas gerais sejam o minimo possivel.

Protocolos

Secção de aprovisionamento

A ausência de informação organizada e sistematizada no controlo dos contratos e 

protocolos em vigor não nos garante que tomámos conhecimento de todos os contratos 

que estão em vigor. 

Os contratos e protocolos em vigor não estão centralizados para efeitos de controlo da 

sua execução.

De referir que o mapa que foi preparado pelos serviços para disponibilizar ao Executivo 

não continha a totalidade das responsabilidades em curso e alguns dos montantes 

apresentados eram os mensais, e não anuais. 

Poderão existir protocolos e contratos que não nos foram disponibilizados.  Por 

outro lado, a informação que está a ser disponibilizada poderá não refletir 

todos os compromissos assumidos pelo Municipio.

Secção de aprovisionamento
Foram identificados contratos cujo montante considerado no mesmo foi o valor pago 

mensalmente e não o valor anual já que os mesmos seriam para vigor durante um ano.

Não estantando a dar cumprimento ao nº 2 do artigo 97º do CCP, ou seja, o 

preço contratual não deve refletir apenas o valor da avença mensal, como 

verificamos em algumas situações, mas sim o valor do período máximo 

expectável da sua renovação.
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Capítulo Facto Risco

Secção de aprovisionamento
Foram identificados contratos cuja data de inicio da prestação de serviços é anterior ao 

inicio do processo de contratação / assinatura dos contratos. 

Esta situação indicia o não cumprimento das regras da despesa publica, 

nomeadamente na validação da existência de fundos disponíveis e nas regras da 

contratação publica.

Os responsáveis que assumam compromissos de despesa em violação da Lei 

dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso incorrem em responsabilidade 

civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e/ou reintegratória.

Secção de aprovisionamento

Foram identificadas situações de adjudicação de serviços a entidades cujos sócios são 

partes relacionadas dos fornecedores cujos l imites estabelecidos para efetuar ajustes 

diretos já haviam sido ultrapassados. 

Embora não exista qualquer referência na lei sobre esta situação, as boas 

práticas de aplicação dos princípios da transparência e da concorrência 

recomendam que sejam efetuadas consultas de mercado, a mais do que um 

fornecedor.

Secção de aprovisionamento
Foram identificadas situações cujo limite estabelecido no n.º2 do artigo 113º do CCP, foi 

ultrapassado, para efeitos de adjudicação por ajuste direto.

O Município não se encontra a dar cumprimento ao artigo 113º do CCP, ou seja, 

foram adjudicados bens/serviços a entidades que já se encontravam 

impossibilitadas de ser entidades adjudicantes para este tipo de contrato.

Secção de aprovisionamento

A falta de controlo existente sobre os procedimentos e contratos que eram efetuados pelo 

Município, em períodos anteriores a 2015, não permite garantir que todos os 

procedimentos de publicação obrigatória foram efetivamente publicados no portal 

base.gov.

Encontra-se em causa o cumprimento do artigo 127º do CCP – Publicitação e 

eficácia do contrato e se as aquisições efetuadas neste período forma efetuadas 

ao abrigo do CCP.

Secção de aprovisionamento

Foram identificados contratos com prestadores de serviços, cuja assinatura ocorreu em 

data posterior ao inicio da prestação do serviço, indiciando que o Município esteve a 

efetuar pagamentos sem o respetivo vinculo contratual.

Os contratos foram celebrados, retroagindo ao momento em que os serviços 

começaram a ser prestados.

Os responsáveis que assumam compromissos de despesa em violação da Lei 

dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso incorrem em responsabilidade 

civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e/ou reintegratória. 

Secção de aprovisionamento

Foram identificados contratos cujo período de renovação já ultrapassou os 3 anos que o 

CCP permite, não tendo sido precedidos por procedimentos de contratação (continuam a 

ser renovados automaticamente).

Não está a ser dado cumprimento ao estipulado no artigo 440º do CCP que 

menciona que o prazo de vigência de um contrato não pode ser superior a três 

anos, incluindo quaisquer prorrogações expressas ou tácitas.

Secção de aprovisionamento

Foram identificadas aquisição de bens e serviços suportados por ajustes diretos 

simplificados, mas cuja recorrência das aquisições e montantes acumulados 

justificariam a realização de consultas ao mercado (compromissos continuados, 

suportado nos consumos). Exemplos são os consumíveis do armazém, combustíveis, 

seguros.

Encontra-se em causa o fracionamento da despesa e a aquisição de bens e 

serviços sem o adequado procedimento de contratação pública, estando em 

causa a l imitação da concorrência. 

Secção de aprovisionamento
Os processos de contratação não estão instruídos com a declaração de suficiência de 

fundos disponíveis.

 Constitui uma falha no controlo do cumprimento da lei não permite confirmar 

se em cada um dos processos em concreto existiam, ou não, fundos disponíveis 

suficientes para assunção da despesa.
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Capítulo Facto Risco

Protocolos

Secção de aprovisionamento

Da análise aos protocolos existentes relacionados com refeições escolares e transportes 

questionamos se não estamos perante a prestação de serviços, logo sujeitos ao regime da 

concorrência e às regras da contratação. 

Devem ser analisadas estas situações a fim de se aferir se estamos ou não perante 

‘puras’ prestações de serviços, de forma a garantir que não está a ser efetuada 

nenhuma aquisição sem dar cumprimento ao CCP.

Despesas de capital

Outra situação que gostaríamos de referir prende-se com o facto das transferências para as 

Juntas de Freguesia, nos termos da Lei n.º 75/2013, não estarem contratualizadas em 

contratos programa, reduzidos a escrito, conforme estabelece o artigo 120º da referida Lei.

Incumprimento da Lei n.º 75/2013.

Protocolos

Ao nível das refeições, para efeitos de atribuição do valor a pagar por cada aluno, estão 

definidos escalões em função dos rendimentos do agregado familiar. Os valores que cada 

aluno tem que comparticipar são efetuados pelos pais nas Escolas, que posteriormente 

entregam diretamente no Balcão Único – Tesouraria do Município. Verificámos que a IPSS 

Pesqueiramiga não devolve ao Município o valor que os pais entregam. Esta situação ocorre 

desde há já vários anos. Por outro lado, há recursos humanos a serem pagos pela Câmara 

que estão na IPSS Pesqueiramiga, afetos ao serviço de refeições.

Desigualdade de tratamento entre as várias IPSS do concelho, aconselhamos que 

este protocolo seja revisto e enquadrado nas mesmas condições das restantes IPSS.

Controlo de armazém

Verifica-se a necessidade de melhoria dos procedimentos de controlo dos materiais que se 

encontram armazenados na zona industrial, uma vez que se verificam saídas sem o devido 

registo. 

Não são elaboradas folhas de obra para registar os materiais consumidos e mão de obra 

imputada a cada obra.

Esta situação origina a existência de quebras quando são efetuadas as 

conferências.

Secção de aprovisionamento

Chegou ao conhecimento dos serviços do Município dívidas relativas a serviços prestados 

para os quais não existe processo de contratação. Nas situações analisadas existe indicação 

de que o Executivo anterior teria conhecimento e autorizado a sua realização, muito 

embora não tenha precedido das regras da realização da despesa pública e da contratação 

pública. 

O valor das situações identificadas totaliza mais de 800 mil euros.

Os responsáveis que assumam compromissos de despesa em violação da Lei dos 

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso incorrem em responsabilidade civil, 

criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e/ou reintegratória. Por outro lado, 

a violação dos princípios da economia, da eficácia e da eficiência, é suscetível de 

configurar eventual responsabilidade financeira sancionatória, prevista na Lei n.º 

98/97, de 26 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 

de agosto (LOPTC).

Fundos Comunitários

Foram identificadas candidaturas a fundo comunitários, no período entre 1995 a 2017, as 

quais totalizam um montante de comparticipação de mais de 17 milhões de euros. Contudo, 

na conta de proveitos diferidos, os montantes reconhecidos a 31 de dezembro de 2017 

(dados provisórios) totalizam 2,7 milhões de euros.

O Balanço poderá não refletir a totalidade dos subsidios recebidos pelo Municipio, 

para comparticipação dos seus investimentos.

Deverá ser efetuado um trabalho de recolha da informação existente nas várias 

contas de gerencia e apurarem-se eventuais montantes que possam não ter sido 

relevados na conta de Proveitos Diferidos - Sub. ao investimento.

Inventariação e valorização das 

infraestruturas

A certificação legal das contas apresenta uma reserva por limitação de âmbito pelo facto 

das redes e infraestruturas municipais não se encontrarem inventariadas e devidamente 

valorizadas.

Impossibilidade de aferir sobre os montantes relevados no balanço.
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III. Responsabilidades 
 

Tal como previsto nas leis e regulamentos, é da responsabilidade do Órgão Executivo definir os objetivos 

e princípios subjacentes ao sistema de controlo interno, incorporando-os na estratégia e nas políticas da 

entidade, e assegurar o seu cumprimento pelos colaboradores.  

É responsável por definir as politicas sociais e estratégias da entidade e garantir que a estrutura e a 

cultura organizacionais permitem desenvolver adequadamente os fins para os quais está mandatado. 

A nossa responsabilidade consiste em tomar conhecimento dos principais controlos instituídos nas áreas 

relevantes bem como avaliar as principais causas dos resultados operacionais negativos.  

 

A deteção de fraudes e irregularidades é da responsabilidade do Órgão Executivo. Contudo, os nossos 

planos de trabalho serão elaborados de forma a permitirem obter uma razoável expectativa de se 

detetar possíveis irregularidades ou fraudes de valor material. 

 

A informação a disponibilizar é da inteira responsabilidade dos serviços do Município, não sendo de 

nossa responsabilidade qualquer questão relacionada com a integralidade e veracidade da mesma, não 

obstante ser um requisito do nosso trabalho que seja obtida satisfação, tanto quanto possível, acerca da 

sua consistência. Não procuramos, contudo, estabelecer a fiabilidade das fontes por referência a outras 

evidências. O âmbito do nosso trabalho não é uma auditoria nem uma revisão limitada e, 

consequentemente, não será expressa qualquer garantia de fiabilidade acerca da informação financeira 

histórica ou prospetiva utilizada no trabalho. 
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IV. Limitações de Âmbito 
 

O nosso trabalho, consubstanciado nos procedimentos sistematizados no capítulo anterior, foi efetuado 

com as seguintes limitações: 

• Os balancetes da contabilidade patrimonial e orçamental, reportados a 31 de dezembro de 

2017 que foram utilizados na nossa análise não são os finais pois estavam a realizar-se as 

operações de conferência e fecho de exercício. Desta forma, os valores que foram sendo 

utilizados no presente documento poderão sofrer algumas alterações, não sendo contudo, de 

montantes materiais. 

• O âmbito do trabalho realizado encontra-se limitado a um entendimento do ambiente geral de 

controlo e dos procedimentos nas áreas selecionadas para análise. O trabalho desenvolvido 

não terá por objetivo dar opinião sobre o sistema de controlo interno da Câmara. Tendo em 

conta a normal dinâmica de qualquer sistema de controlo interno, as deficiências identificadas 

não deverão ser utilizadas para efetuar qualquer projeção, para períodos futuros, sobre o grau 

de implementação do referido sistema, na medida em que poderão existir alterações nos 

procedimentos de controlo analisados. Por outro lado, dadas as limitações inerentes ao sistema 

de controlo interno, irregularidades, fraudes ou erros podem ter ocorrido sem serem 

detetados. 

• O nosso trabalho foi realizado com recurso aos documentos internos disponíveis e a entrevistas 

aos colaboradores que desempenhem tarefas relevantes nos processos revistos. As conclusões 

sobre os procedimentos de controlo estão suportadas por evidência documental. A ausência de 

normativos atualizados que definam formalmente os procedimentos adotados pela Câmara, 

limitou o âmbito do nosso trabalho e respetivas conclusões, nomeadamente relacionadas com 

autorizações e tomadas de decisão. Por outro lado, não existe um manual de funções, 

identificando, de forma clara, as competências associadas a cada função e o respetivo nível de 

responsabilização. 

• O nosso trabalho está elaborado com base em amostragem. Outras situações poderiam ter sido 

detetadas caso tivessem sido desenvolvidos outros procedimentos, nomeadamente a 

circularização integral dos terceiros com quem o Município teve, recentemente, relações 

comerciais. 

• Muitas das revisões analíticas efetuadas com base na execução orçamental poderão estar 

enviesadas pelo facto de existirem situações de pagamento de despesas em anos futuros por 

falta de verba no ano em que a despesa é realizada. Esta situação indicia que o cálculo dos 

fundos disponíveis pode não ter sido efetuado da forma mais adequada e de acordo com o 

estabelecido na lei.  

• Não nos foi disponibilizada informação que nos permita concluir se os Munícipes que 

beneficiam da comparticipação do valor do passe social cumprem os requisitos exigidos para 

tal. Por outro lado, o pagamento à TRANSDEV desta comparticipação não está previsto no 

protocolo que nos foi disponibilizado para análise. 

• A ausência de informação organizada e sistematizada no controlo dos contratos e protocolos 

em vigor não nos garante que tomámos conhecimento da sua totalidade.  

• Não nos foi possível reconciliar as informações obtidas (desde 1995) relacionados com os 

processos de candidatura a fundos comunitários para financiamento de investimentos, o 

modulo de património e o ficheiro de suporte à conta 2745 – Proveitos Diferidos – Subsídios ao 

investimento. Nesta conformidade, não nos foi possível quantificar os impactos desta situação 

nas demonstrações financeiras. 

• A nossa prestação de serviços não inclui a assunção de poderes ou competências de 

administração, gestão ou de representação da entidade. Desta forma, as nossas 

recomendações não obrigam a tomada de decisões que de alguma maneira obriguem a 

entidade. 
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V. Enquadramento - Estrutura organizativa 
 

A organização dos serviços da Câmara encontra-se aprovado em Assembleia Municipal em 21 de 

dezembro de 2012. 

 

O organograma definido está assente em 4 Unidades Orgânicas (Divisões municipais) 

• Divisão Administrativa e Financeira 

• Divisão de Obras Municipais e Gestão Urbanística 

• Divisão de Obras Particulares e Serviços Urbanos 

• Serviço Municipal de Bibliotecas, Arquivos e Museus 

 

Optou-se por criar 9 Gabinetes, sob gestão direta do presidente, para os seguintes assuntos: 

• Apoio à Presidência 

• Comunicação e imagem 

• Informática e sistemas de comunicação 

• Proteção civil 

• Técnico florestal 

• Ação Social, Educação e Cultura 

• Empreendedorismo 

• Juventude e Desporto 

• Técnico Agrícola 

 

O regulamento de organização dos serviços municipais foi aprovado em reunião de 17/01/2013. 

 

 

Em termos de recursos afetos a esta estrutura orgânica, são os seguintes: 

 

 
 

Foi desenvolvido um trabalho relacionado com a reorganização do organograma e dos RH a afetar a 

cada uma das novas divisões, que será objeto de relatório autónomo. 

 

 

 

 

  

2016 2017 2018

Dirigentes 4 4 4

Técnico Superior 32 28 22

Ass is tente Técnico 23 27 20

Ass is tente Operacional 31 33 31

Especia l i s ta  de Informática 1 1

Técnico de Informática 5 4 3

Fisca l  Municipa l 2 2 1

Fisca l  de Leituras  e Cobranças 1 1 1

98 100 83

Nota: Para  2018 são os  dados  que constam no orçamento aprovado
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VI. Análise Orçamental 
 

a) Orçamento Inicial da Receita  
 

No mapa abaixo apresenta-se os valores relativos aos orçamentos iniciais da receita aprovados em 

Assembleia Municipal dos anos de 2017 e 2018, bem como a execução (provisória) do ano de 2017. 

 

 
 

Embora seja um orçamento que reflete um aumento de 1,12% face ao orçamento inicial de 2017, 

verifica-se bastante acima dos valores executados (embora provisórios) desse ano. 

 

Em termos de receita proveniente de impostos diretos, há uma previsão de redução de 76 milhares de 

euros, compensada pelo aumento das transferências do Estado (FEF, FSM e comparticipação no IRS), em 

cerca de 123 milhares de euros. 

Há igualmente uma espectativa de um acréscimo aproximado de 100 mil euros nas águas, atividade que, 

conforme iremos analisar no corpo deste relatório, é altamente deficitária, agravada pelo facto de 

existirem dividas dos Munícipes na ordem dos 200 mil euros. 

Execução Taxa Execução Orç 2018

2018 2017 Variação 2017 2017 vs Exc 2017

Impostos Directos

IMI 410 000,00 430 000,00 -20 000,00 414 314,12 96,35% -4 314,12

IUC 120 000,00 115 000,00 5 000,00 122 261,77 106,31% -2 261,77

IMT 150 000,00 210 000,00 -60 000,00 188 481,89 89,75% -38 481,89

Derrama 75 000,00 25 000,00 50 000,00 106 075,62 424,30% -31 075,62

Impostos indiretos 40,00 40,00 0,00 24 791,89 61979,73% -24 751,89

Taxas, Multas e outras penalidades

Saneamento 1 500,00 200 000,00 -198 500,00 139 048,21 69,52% -137 548,21

Outras 69 800,00 49 325,00 20 475,00 53 182,25 107,82% 16 617,75

Rendimentos da Propriedade 456 540,00 412 685,00 43 855,00 434 297,46 105,24% 22 242,54

Transferencias correntes

FEF 5 405 851,00 5 331 344,00 74 507,00 5 289 105,03 99,21% 116 745,97

FSM 219 183,00 219 183,00 0,00 219 183,00 100,00% 0,00

IRS 110 333,00 101 326,00 9 007,00 101 326,00 100,00% 9 007,00

Outras 79 005,00 87 005,00 -8 000,00 57 079,61 65,60% 21 925,39

Comparticipação comunitária 90 110,00 43 705,00 46 405,00 0,00% 90 110,00

IEFP 80 020,00 208 415,00 -128 395,00 67 347,93 32,31% 12 672,07

DGEST/DREN 149 710,00 142 500,00 7 210,00 136 562,43 95,83% 13 147,57

Venda de Bens e Serviços 0,00

Água 500 000,00 600 000,00 -100 000,00 401 107,70 66,85% 98 892,30

Serviços 451 740,00 160 890,00 290 850,00 188 238,32 117,00% 263 501,68

Rendas 27 000,00 33 500,00 -6 500,00 23 164,09 69,15% 3 835,91

Outras Receitas Correntes 150 575,00 120 575,00 30 000,00 143 961,89 119,40% 6 613,11

8 546 407,00 8 490 493,00 55 914,00 8 109 529,21 95,51% 436 877,79

Capital

Venda bens de património 82 070,00 123 070,00 -41 000,00 41 755,25 33,93% 40 314,75

Transferencias de capital

Empresas públicas municipais 267 005,00 267 005,00 267 005,00

FEF 600 650,00 592 372,00 8 278,00 635 837,91 107,34% -35 187,91

FEDER 2 793 937,00 2 947 863,00 -153 926,00 165 958,20 5,63% 2 627 978,80

Outros 60,00 75,00 -15,00 2 946,84 3929,12% -2 886,84

3 743 722,00 3 663 380,00 80 342,00 846 498,20 23,11% 2 897 223,80

12 290 129,00 12 153 873,00 136 256,00 8 956 027,41 73,69% 3 334 101,59

Orçamento inicial aprovado
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Esta situação é um dos motivos pelos quais o Município não tem tido fundos disponíveis para liquidar a 

divida às Águas do Norte, S.A., divida que não está devidamente refletida (compromisso assumido com 

obrigação) em termos orçamentais. Esta situação assume uma situação irregular e grave em termos do 

cumprimento das regras orçamentais e da despesa pública. 

Em 31 de dezembro de 2017, a divida refletida nas contas patrimoniais totaliza 3,7 milhões de euros. 

 

Foi decisão do Executivo ajustar os preços dos serviços de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos 

face às necessidades de cobertura de gastos, imposto pela ERSAR e na tentativa de recuperação dos 

valores em divida de anos anteriores. Contudo, o Executivo terá que tomar medidas concretas de 

combate à fraude (roubos e adulteração das leituras dos contadores) e de recuperação das dividas dos 

munícipes, para além de um maior controlo dos consumos em locais onde não existem contadores. 

Só desta forma esta atividade deixará de ser altamente deficitária e, assim, passar a contribuir de forma 

positiva na execução do orçamento da Câmara. 

 

O orçamento é também suportado pelo incremento das receitas de capital, considerando as receitas 

provenientes de fundos comunitários. 

 

A diminuição na taxa de saneamento resulta apenas de uma reclassificação na rubrica 04 – taxas para a 

rubrica 07 – vendas de bens e serviços. 

 

A rubrica de rendimentos de propriedade inclui as rendas de concessão pagas pela EDP relativas aos 

centros hidroelétricos do Douro. 

 

A grande variação, contudo, está sustentada na participação comunitária em projetos co-financiados 

nos projetos de Eco-ilhas e do Centro de Compostagem no que se refere à vertente relacionada com as 

campanhas de sensibilização dos munícipes para a utilização adequada das infraestruturas. 
 

Designação Orçamento 

Reabilitação Urbana – FEDER 930.332 

PAMUS – FEDER 240.975 

ETAR’S – Fundo de Coesão 793.050 

Centro de Compostagem – Fundo de Coesão 97.750 

Implementação de Eco-Ilhas – Fundo de Coesão 289.000 

EDP – Protocolo Linhas Muita Alta Tensão 267.000 

Outras Candidaturas 442.825 

Total 3.060.932 
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Se avaliarmos a execução orçamental da receita do Município verifica-se que o mesmo tem vindo a 

decrecer nos últimos anos, conforme se demonstra no mapa abaixo: 

 

 
 

Em 2017 a execução orçamental da receita foi reduzida em 107 milhares de euros, pela fraca execução 

em termos de FEDER e Fundo de Coesão (transferências de capital). 

Verifica-se um aumento das transferências dos impostos diretos bem como da venda de bens e serviços, 

mas uma redução nas transferências do IEFP e DREL e fundos comunitários. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 2016 2015 2014

Transferencias correntes

FEF + IRS + FSM 5 609 614,03 5 548 308,00 5 495 519,00 5 105 286,00

Outras 260 989,97 422 125,00 317 107,00 494 713,81

Transferencias de Capital

FEF 635 837,91 566 217,00 566 219,00 541 670,00

FEDER 165 958,20 678 311,00 564 984,00 1 982 640,87

Outras 44 008,64 40,00

Impostos Diretos

IMI 414 314,12 385 066,00 469 750,00 471 489,54

IMT 188 481,89 154 507,00 226 465,00 372 683,71

IUC 122 261,77 114 973,00 111 726,00 116 649,43

Derrama 106 075,62 22 929,00 89 572,00

Venda de Bens e Serviços

Águas e Saneamento 565 232,08 376 008,00 393 902,00 527 216,01

Residuos sólidos 119 897,23 115 914,00 112 736,00 97 488,87

Outros 119 611,26 116 567,00 86 515,00 244 085,72

Rendimentos Propriedade

Rendas concessão 430 970,01 504 185,00 350 758,00 423 761,90

Outras 3 327,45 10 085,00 14 874,00

Outras receitas 169 447,23 48 388,00 512 135,00 114 505,45

8 956 027,41 9 063 623,00 9 312 262,00 10 492 191,31

variação face ano anterior -107 595,59 -248 639,00 -1 179 929,31
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b) Orçamento Inicial da Despesa 
 

No mapa abaixo apresenta-se os valores relativos aos orçamentos iniciais da despesa aprovados em 

Assembleia Municipal dos anos de 2017 e 2018, bem como a execução (provisória) do ano de 2017. 

 

 
 

 

Em termos de orçamento inicial, há um esforço claro na racionalização das despesas correntes para ser 

canalisada para o investimento, com uma redução de 200 milhares de euros face ao ano anterior. 

 

Os custos com Pessoal assumem um peso significativo na estrutura do orçamento camarário. 

 

 

Execução Taxa Execução Orç 2018

2018 2017 Variação 2017 2017 vs 2017

Correntes

Pessoal

AM 9 500,00 10 400,00 -900,00 8 430,00 81,06% 1 070,00

Remunerações certas e permanentes 1 708 025,00 1 763 116,00 -55 091,00 1 884 018,00 106,86% -175 993,00

Abonos variáveis 52 205,00 57 330,00 -5 125,00 48 300,00 84,25% 3 905,00

Segurança Social 413 374,00 402 320,00 11 054,00 387 246,00 96,25% 26 128,00

Aquisição de Bens e Serviços

Combustíveis 150 500,00 155 500,00 -5 000,00 156 915,00 100,91% -6 415,00

Água 650 000,00 525 000,00 125 000,00 143 216,51 27,28% 506 783,49

Outros Bens 206 260,00 329 260,00 -123 000,00 240 862,49 73,15% -34 602,49

Encargos com Instalações 650 000,00 575 000,00 75 000,00 461 843,41 80,32% 188 156,59

Limpeza 80 000,00 100 000,00 -20 000,00 72 813,96 72,81% 7 186,04

Conservação de bens 100 000,00 115 000,00 -15 000,00 133 479,72 116,07% -33 479,72

Transportes 500 000,00 450 000,00 50 000,00 422 166,33 93,81% 77 833,67

Seminários e Exposições 294 150,00 293 000,00 1 150,00 271 896,36 92,80% 22 253,64

Assistência Técnica 155 000,00 140 000,00 15 000,00 117 890,23 84,21% 37 109,77

Trabalhos especializados 125 000,00 275 000,00 -150 000,00 196 155,50 71,33% -71 155,50

Outros Serviços 1 375 090,00 1 382 515,00 -7 425,00 1 256 879,49 90,91% 118 210,51

Juros 17 005,00 18 005,00 -1 000,00 14 681,00 81,54% 2 324,00

Transferencias correntes 390 020,00 413 215,00 -23 195,00 428 571,00 103,72% -38 551,00

Subsídios 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00% 5,00

Outras despesas correntes 28 500,00 98 500,00 -70 000,00 16 718,00 16,97% 11 782,00

6 904 634,00 7 103 166,00 -198 532,00 6 262 083,00 88,16% 642 551,00

Capital

Aquisição bens de capital

Terrenos 19 000,00 3 500,00 15 500,00 70 087,50 2002,50% -51 087,50

Edificios 328 970,00 472 315,00 -143 345,00 143 641,00 30,41% 185 329,00

Construções Diversas 1 669 610,00 2 283 852,00 -614 242,00 799 704,00 35,02% 869 906,00

Material Transportes 100 000,00 75 000,00 25 000,00 15 707,67 20,94% 84 292,33

Software 98 450,00 152 230,00 -53 780,00 42 072,31 27,64% 56 377,69

Infraestruturas - Bens Dominio Público 1 261 150,00 0,00 1 261 150,00 1 261 150,00

Outros 342 100,00 469 894,00 -127 794,00 282 103,52 60,04% 59 996,48

Transferências de Capital 0,00

Privadas 50 000,00 50 000,00 0,00 37 000,00 74,00% 13 000,00

Freguesias 794 300,00 697 600,00 96 700,00 709 103,36 101,65% 85 196,64

Instituições sem fins lucrativos 165 500,00 274 500,00 -109 000,00 34 941,93 12,73% 130 558,07

Ativos Financeiros 50 040,00 66 715,00 -16 675,00 66 706,00 99,99% -16 666,00

Passivos Financeiros 506 375,00 505 101,00 1 274,00 505 521,00 100,08% 854,00

5 385 495,00 5 050 707,00 334 788,00 2 706 588,29 53,59% 2 678 906,71

12 290 129,00 12 153 873,00 136 256,00 8 968 671,29 73,79% 3 321 457,71

Orçamento inicial aprovado
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No orçamento de 2018 prevê-se um decréscimo nas remunerações com o pessoal, cujo detalhe 

apresentamos de seguida: 

 

 
 

É, pois, visível ter existido em 2017 uma suborçamentação da rubrica de custos com pessoal em regime 

de tarefa ou avença, já que o orçamento estimava uma execução de 234 mil euros quando a execução 

real foi de 590 mil euros. 

 

O orçamento de 2018 espera uma redução em 46% (270 milhares de euros) face à execução de 2017. 

 

Nesta redução estão consideradas as medidas de redução de trabalhadores tendo em conta a nova 

reorganização dos serviços do Município e na redução dos contratos em regime de avença ou tarefa. 

 

Em termos de mapa de pessoal, os dados existentes são os seguintes: 

 

 
 

O custo médio/funcionário aumenta face a 2017 atendendo à reposição dos cortes, previsto no OE, bem 

como o incremento da taxa da entidade patronal associado aos prestadores de serviços (recibos verdes) 

que em 2018 será de 10% (dobro de 2017). 

 

Execução Taxa Execução Orç 2018

2018 2017 Variação 2017 2017 vs Exec 2017

Pessoal

Orgão Sobrania e membros autarquicos 105 550,00 105 600,00 -50,00 106 453,00 100,81% -903,00

Contrato de trabalho por tempo indeterminado 735 290,00 819 010,00 -83 720,00 701 612,00 85,67% 33 678,00

Contrato de trabalho em termo resolutivo 214 830,00 250 796,00 -35 966,00 184 899,00 73,72% 29 931,00

Regime tarefa ou avença 320 000,00 234 000,00 86 000,00 590 335,00 252,28% -270 335,00

Outras 68 860,00 76 705,00 -7 845,00 82 934,00 108,12% -14 074,00

Subsidio de refeição 100 170,00 90 400,00 9 770,00 71 149,00 78,70% 29 021,00

Subsidio de férias e natal 163 320,00 186 600,00 -23 280,00 146 636,00 78,58% 16 684,00

Horas Extra 35 000,00 40 000,00 -5 000,00 32 234,00 80,59% 2 766,00

Outras 17 210,00 17 330,00 -120,00 16 067,00 92,71% 1 143,00

Taxa Social Única 334 168,00 337 450,00 -3 282,00 298 978,00 88,60% 35 190,00

Outros Encargos com pessoal 79 206,00 64 875,00 14 331,00 88 268,00 136,06% -9 062,00

2 173 604,00 2 222 766,00 -49 162,00 2 319 565,00 104,35% -145 961,00

Orçamento inicial aprovado

2016 2017 2018

Dirigentes 4 4 4

Técnico Superior 32 28 22

Ass is tente Técnico 23 27 20

Ass is tente Operacional 31 33 31

Especia l i s ta  de Informática 1 1

Técnico de Informática 5 4 3

Fisca l  Municipa l 2 2 1

Fisca l  de Lei turas  e Cobranças 1 1 1

98 100 83

Variação n.º 2 -17

Execução conta  01 1 898 389 2 327 994 2 173 604

Custo médio 19 371 23 280 26 188

Variação custo médio 20% 12%

Nota: Para  2018 o va lor é o que consta  no orçamento aprovado
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c) Execução do Orçamento da despesa 
 

Relativamente à execução da despesa de 2017, verificou-se um acréscimo muito significativo na rubrica 

de pessoal, passando de 21% da despesa total para cerca de 26%. 

 

 
 

 

Gostaríamos de dar nota que a nossa análise em termos de comparação com a execução anterior está 

fortemente condicionada com a existência ou não de orçamento que permitisse ao Município liquidar as 

suas dívidas no ano em que é assumido o compromisso. 

Nos pontos abaixo iremos apresentar as principais conclusões retiradas das nossas análises. 

 

i. Pessoal 
 

Sobre a área de recursos humanos foi desenvolvido um trabalho especifico de reorganização dos 

Recursos Humanos, onde foram apresentadas soluções para reduzir os custos com pessoal sem que 

sejam comprometidas a missão, competências e atribuições do Município perante os seus Munícipes. 

Este trabalho será apresentado em relatório autónomo. 

As sub-rubricas com maiores aumentos referem-se a recrutamento de pessoal para novos postos de 

trabalho, conforme abaixo se demonstra. 

 

2017 % 2016 % <> 2015 <> 2014

Despesas Correntes

Pessoal 2 327 994,17 26% 1 898 389,00 21% 429 605,17 1 578 821,00 319 568,00 1 690 134,88

Aquisição de Bens e Serviços 3 474 118,81 39% 3 983 601,00 44% -509 482,19 4 151 500,00 -167 899,00 3 765 089,75

Outros 459 970,71 5% 712 012,00 8% -252 041,29 619 468,00 92 544,00 638 301,65

Despesas de Capital

Aquisição de Bens e Serviços 1 353 316,40 15% 1 077 246,00 12% 276 070,40 1 569 417,00 -492 171,00 2 888 058,20

Transferências de Capital 781 045,29 9% 812 488,00 9% -31 442,71 790 752,00 21 736,00 985 640,87

Outros 572 227,00 6% 590 334,00 7% -18 107,00 562 068,00 28 266,00 38 710,19

8 968 672,38 9 074 070,00 -105 397,62 9 272 026,00 -197 956,00 10 005 935,54

Designação Descrição 2017 2016 <> %

10204 AJUDAS DE CUSTO 1 179,38 855,18 324,20

1021302 Outros 7 250,26 6 258,67 991,59

10101 Titulares de orgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 106 452,88 103 050,13 3 402,75

1010401 Pessoal em funções 684 951,64 689 555,01 -4 603,37

1010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 16 660,52 0,00 16 660,52

1010601 Pessoal em funções 106 777,98 44 190,96 62 587,02 142%

1010604 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 78 121,12 0,00 78 121,12

10107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 590 335,08 361 678,31 228 656,77 63%

10109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 53 922,71 45 762,24 8 160,47

10111 REPRESENTAÇÃO 29 011,00 26 261,97 2 749,03

1011301 Pessoal dos quadros 51 038,87 47 234,74 3 804,13

1011302 Pessoal em qualquer outra situação 16 990,57 7 445,98 9 544,59 128%

1011303 Membros dos órgãos autárquicos 3 120,00 3 112,83 7,17

1011401 Pessoal dos quadros 118 468,49 112 813,52 5 654,97

1011402 Pessoal em qualquer outra situação 28 167,33 16 731,15 11 436,18 68%

10202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 32 234,15 53 620,39 -21 386,24 -40%

10204 AJUDAS DE CUSTO 8 972,10 9 539,64 -567,54

10205 ABONO PARA FALHAS 3 003,00 3 065,36 -62,36

10212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 0,00 1 058,92 -1 058,92

1021302 Outros 4 090,94 4 121,56 -30,62

10301 ENCARGOS COM A SAÚDE 32 391,83 29 101,52 3 290,31

10302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 32 027,20 21 620,85 10 406,35

10303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 3 298,84 3 367,56 -68,72

1030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 157,50 128,75 28,75

103050201 Caixa Geral de Aposentações 189 335,85 178 331,49 11 004,36

103050202 Regime Geral 75 496,76 63 975,07 11 521,69

1030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 33 988,16 39 674,22 -5 686,06

10308 OUTRAS PENSÕES 5 880,95 5 851,70 29,25

1030901 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 14 669,06 19 981,04 -5 311,98

2 327 994,17 1 898 388,76 429 605,41
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De acordo os dados recolhidos, este incremento deve-se á inserção nos quadros da Câmara de novos 

recursos, todos a partir de 1 de junho, cujo detalhe se apresenta de seguida: 

 

• 2 técnicos superiores (contrato por tempo indeterminado) 

• Contrato a tempo resolutivo certo: 

o 4 técnicos superiores 

o 1 técnico de informática 

o 5 assistentes técnicos 

o 3 assistentes operacionais 

 

Relativamente aos prestadores de serviços, houve 18 que ingressaram pela 1ª vez e 14 estavam a ser 

processados em 2016 na rubrica ’02 – aquisição de bens e serviços’ e passaram a ser processados pela 

rubrica ’01 – pessoal’. 

 

De referir que as admissões acima identificadas não apresentam a fundamentação necessária quanto á 

sua efetiva necessidade para o Município e os processos de contratação não deram cumprimento a 

todas as exigências legais. 

A violação dos princípios da economia, da eficácia e da eficiência, é suscetível de configurar eventual 

responsabilidade financeira sancionatória, prevista na Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 de agosto – Lei de Organização e Processo do tribunal de 

Contas (LOPTC). 

 

Relativamente à rubrica 01.01.06.01, no montante de 106.778 euros, refere-se a 26 mil euros pagos a 

Sapadores Florestais e 81 mil euros a transferências para a ESPRODOURO para as atividades 

extracurriculares. 

A Câmara está a fazer pagamentos para a ESPRODOURO pela rubrica 01 – Pessoal, no âmbito do 

protocolo celebrado entre a Câmara, a ESPRODOURO e as Associações de Pais, seguindo os planos de 

atividades municipais anteriores, onde se tem colocado uma ação com a designação "Programa de 

atividades Extra Curriculares” pois era usual ser o Município a contratar diretamente os docentes, pelo 

que tinha subjacente uma rubrica 01 - Pessoal.  

O executivo anterior decidiu fazer um protocolo de colaboração e passar a responsabilidade da 

operacionalização das AECS para a Escola, para efeitos de agilização dos processos de contratação. 

 

Como as transferências recebidas da DGESTE são para cobrir custos com o pessoal na ESPRODOURO, 

uma vez que o dinheiro era canalizado para pagamentos dos vencimentos dos docentes, mantêm estas 

transferências classificadas na rubrica 01 – Pessoal. 

 

No entanto, se verificarmos as notas de enquadramento da rubrica 01 – Pessoal, a mesma serve para 

pagar remunerações e contratos a termo em regime de tarefa ou de avença de pessoal do próprio 

Município, pelo que julgamos não estar devidamente enquadrada a transferência para a ESPRODOURO 

nesta rubrica. 

 

Em termos de reduções, há a ressalvar que o pagamento de horas extra decresceu 40% face a 2016. 

De forma verificarmos os procedimentos e a tipologia de horas imputadas selecionamos uma amostra 

de entre os colaboradores que efetuam horas extraordinárias com regularidade. 

  



 21 Conceito – Consultoria e Gestão, S.A. | Av. António Augusto de Aguiar, 19 - 4º, 1050-012 Lisboa - Portugal 

A nossa amostra recaiu sobre os seguintes colaboradores:  

Colaborador Categoria  
Recibo 

vencimento 
Valor 2017 Valor 2016 Tipologia das horas 

João Elias Assistente operacional 635,07 1 509,49 1 514,43 
Motorista, acompanhamento para atividades 
desportivas 

José Fernando Encarregado operacional 789,54 4 737,26 5 210,98 Canalizador e efetua trabalho de motorista 

Luís Olaio Assistente operacional 635,07 3 191,45 3 856,34 Fiel de armazém e trabalho de motorista 

Maria Adelaide Assistente operacional 683,13 3 880,57 4 446,25 Limpeza no edifício da Câmara 

Rosa Vale Dias Técnico Superior 837,60 1 000,50 0,00 
Acompanhamento em visitas externas; 
Bar do museu Wine 

 

Para além da nossa amostra, verificámos que os colaboradores António Talhas, António Paíga, João 

Fonseca, Jorge Correia, José Lopes, Manuel Santos, Maria Benedita, Maria Clara também têm registo de 

horas extraordinárias com muita regularidade. 

Esta situação verifica-se com maior frequência nos colaboradores que desempenham funções de 

motoristas e limpezas. No caso dos motoristas a imputação de horas extra deve-se ao facto de efetuarem 

a recolha (manhã) e a entrega (tarde) das crianças para as escolas, em horário fora do período normal de 

trabalho. 

Relativamente às limpezas, não colhemos justificação para serem pagas horas extraordinárias com tanta 

regularidade. Recomendamos que sejam analisadas as reais necessidades e que se reorganizem os 

recursos face ás necessidades, minimizando ao máximo a necessidade de pagamento de horas extra.  

Em conclusão, não colhemos evidência de autorização prévia à sua realização, uma vez que esta apenas 

ocorreu no momento em que foi solicitado o pagamento destes abonos, e de fundamentação para a sua 

necessidade. Não há indicação da existência de outras alternativas para colmatar esta necessidade sem 

ser necessário o pagamento via horas-extraordinárias. 

No entanto, foi efetuado o controlo das horas mensais e anuais e observados os limites máximos 

previstos para sua prestação e as percentagens aplicáveis aos períodos em que o trabalho foi realizado 

estavam em conformidade com as legalmente previstas. 
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ii. Aquisição de Bens e Serviços 
 

A execução de 2017 (dados provisórios), quando comparada com 2016, apresenta as seguintes 

variações: 

 

 
 

 

1. Combustíveis 

Relativamente aos combustíveis, das informações obtidas, todas as viaturas que estão ao serviço do 

Município têm cartão frota (CEPSA), cujos consumos são controlados pela técnica do armazém, através 

do sistema de gestão de frotas. 

Existe uma aplicação que faz a gestão de frota e que permite o apuramento dos custos por cada viatura, 

excecionando amortização (módulo de património). Segundo informações obtidas, de 15 em 15 dias são 

extraídas do site da CEPSA as faturas correspondentes ao Município cujos montantes são carregados na 

aplicação que gere a frota. 

Os quilómetros são retirados pela funcionária numa base diária, para assim controlar as deslocações e 

serviços que casa viatura efetua. 

Estes procedimentos não são efetuados para as viaturas afetas ao Executivo e para a viatura da 

Biblioteca móvel. 

 

Relativamente aos gastos com consumos de gasóleo, os dados apresentados na execução orçamental de 

2017 totaliza 99 mil de euros, 44% acima dos consumos de 2016. 

 

De acordo com os dados extraídos da aplicação de viaturas, os montantes de gasóleo inseridos como 

consumidos pelas viaturas controladas pelo armazém são de 58 milhares de euros. A justificação dada 

para esta divergência (de 41 milhares de euros) foi o facto de os carros afetos ao Executivo não 

abastecerem com cartão, sendo o gasóleo reembolsado por fundo de maneio, assim como da biblioteca 

móvel. 

Designação Descrição 2017 2016 <> %

20101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 4,94 4,50 0,44

2010201 Gasolina 493,19 477,44 15,75

2010202 Gasóleo 90 123,43 62 732,51 27 390,92 43,7%

2010299 Outros 66 298,46 55 453,63 10 844,83 19,6%

20104 LIMPEZA E HIGIENE 1 514,47 1 654,23 -139,76

20107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 3 344,97 1 225,79 2 119,18

20108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 12 878,72 13 921,83 -1 043,11

20115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 1 440,53 5 752,18 -4 311,65

2011601 Água 143 216,51 170 722,93 -27 506,42 -16,1%

20120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 61 433,82 68 053,23 -6 619,41

20121 OUTROS BENS 160 250,15 236 784,38 -76 534,23 -32,3%

20201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 461 843,41 529 042,18 -67 198,77 -12,7%

20202 LIMPEZA E HIGIENE 72 813,96 103 459,32 -30 645,36

20203 Conservação de bens 133 479,72 144 196,37 -10 716,65 -7,4%

20209 COMUNICAÇÕES 43 556,40 42 666,99 889,41

20210 TRANSPORTES 422 166,33 452 948,89 -30 782,56 -6,8%

20211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 0,00 1 000,00

20212 SEGUROS 35 850,00 29 124,43 6 725,57 23,1%

20213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 838,08 917,28 -79,20

20214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 13 837,50 58 732,50 -44 895,00 -76,4%

20215 FORMAÇÃO 10 039,96 10 444,50 -404,54

20216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 271 896,36 265 997,20 5 899,16 2,2%

20217 PUBLICIDADE 30 830,59 28 978,76 1 851,83

20219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 117 890,23 38 976,50 78 913,73 202,5%

20220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 182 318,00 375 237,47 -192 919,47 -51,4%

20224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 17 718,50 10 287,02 7 431,48

20225 Outros serviços 1 118 040,58 1 274 808,84 -156 768,26 -12,3%

3 474 118,81 3 983 600,90 -508 482,09
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No entanto, julgamos que o montante em causa é relativamente elevado para justificar os consumos de 

gasóleo que não são controlados pelo armazém, recomendando-se um controlo mais efetivo sobre esta 

rubrica de gastos, nomeadamente pela inserção dos consumos das viaturas do Executivo.  

 

No entanto, é também possível que a execução do orçamento de 2017 esteja influenciado por 

pagamentos de consumos de 2016 pelo facto do orçamento de 2016 não ter fundos disponíveis que 

permitissem o seu pagamento.  

 

Ainda relativamente às viaturas, o mapa que resume o custo total médio/viatura apresenta-se abaixo: 

Os que apresentam maior custo/km correspondem às varredoras (limpeza urbana) 

 
 

 

Em termos de conservação e reparação, os montantes imputados às viaturas totalizam em 2017 cerca 

de 68 mil euros, apresentando a rubrica orçamental um total de execução de 133 milhares de euros. 

Os restantes 65 milhares de euros correspondem a reparações em equipamentos e infraestruturas do 

Município. 

 

 

2. Águas e Saneamento 

Ao nível do sector das Águas, verifica-se uma execução orçamental (pagamentos) de apenas 27% face 

ao orçamentado para 2017. Esta situação acontece pelo facto do Município não estar a pagar a água 

que é colocada na rede para ser consumida pela própria Câmara e pelos Munícipes.  

Esta divida não está a ser considerada no seu orçamento (compromissos assumidos e não pagos), 

existindo uma divida acumulada a 31 de dezembro de 2017 na ordem dos 3,7 milhões de euros. 

Se compararmos com os montantes apresentados na contabilidade patrimonial, o custo da água 

consumida é superior a 600 mil euros (na demonstração de resultados), tendo sido executados (pagos) 

143 milhares de euros. 

 

Matrícula 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Notas

01-BO-99 15 534,69 23 542,07 18 256 22 728 0,85 1,04 Mini  Autobus

04-99-XM 2 289,85 4 311,74 8 928 16 388 0,26 0,26

16-89-EO 570,41 2 052,05 0 1 492 ------ 1,38 Ford - Jardineiros

16-JC-37 2 259,52 1 944,10 0 0 ------ ------ Unidade Móvel  de Saúde

21-IV-66 743,72 6 389,48 0 12 149 ------ 0,53 Kit-incêndios  - Zona Industria l

22-59-GH 8 583,15 10 368,96 5 419 9 010 1,58 1,15 Volvo - l impeza

22-PR-62 653,42 255,54 0 0 ------ ------ Viatura  do Pres idente

25-57-UF 3 503,36 3 044,03 6 900 10 692 0,51 0,28

27-22-ND 278,75 0,00 982 0 0,28 ------

27-95-FU 3 059,28 4 250,72 31 698 22 861 0,10 0,19

27-FF-75 7 231,86 3 992,42 44 645 41 287 0,16 0,10

28-45-JZ 4 626,58 2 840,68 7 173 5 704 0,64 0,50

30-19-US 7 313,49 5 371,02 35 323 22 998 0,21 0,23

32-94-HP 6 206,08 3 203,58 19 578 15 953 0,32 0,20

54-II-24 296,27 933,78 0 0 ------ ------ Bibl ioteca  móvel  - não são reportados  km's

60-28-ZR 4 294,51 5 077,40 16 839 17 294 0,26 0,29

69-NG-58 31 307,93 26 507,29 31 135 25 393 1,01 1,04 Volvo - l impeza

71-CB-53 4 452,23 6 341,94 18 948 12 732 0,23 0,50

73-BU-73 5 087,15 4 037,30 35 603 35 613 0,14 0,11

76-BL-10 8 293,69 6 389,42 29 181 27 241 0,28 0,23

76-BL-97 2 509,70 3 645,23 14 643 0 0,17 ------ Viatura  afeta  aos  Vereadores

77-61-NE 4 413,68 3 500,70 18 707 10 601 0,24 0,33

78-03-HB 4 736,95 2 702,53 13 786 11 121 0,34 0,24

84-98-XT 0,00 0,00 0 0 ------ ------ Centro de Saúde

90-JS-79 2 650,52 3 615,96 20 361 25 003 0,13 0,14

NX-67-20 2 718,48 1 510,91 8 377 6 440 0,32 0,23

SS-56-28 0,00 0,00 0 0 ------ ------ Não está  em circulação

Total Geral 133 615,27 135 828,85 386 482,00 352 700,00

Total custos Km's custo médio
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Tal como referimos, este montante em divida não está evidenciado como compromissos assumidos e 

não pagos, nem nos compromissos plurianuais, não existindo acordo formal de pagamento com as 

Águas do Norte. 

Os responsáveis que assumam compromissos de despesa em violação da Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em Atraso incorrem em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira, 

sancionatória e/ou reintegratória. 

 

Desta forma, esta divida não está a ser reportada às entidades oficiais como divida vencida e não paga, 

embora em termos patrimoniais a divida esteja refletida no balanço, como passivo corrente. Esta 

situação incumpre com as regras orçamentais instituídas e revela que o Município não está a reportar ás 

autoridades oficiais a informação correta em matéria de pagamentos em atraso, colocando, 

inclusivamente, em causa o cumprimento das leis relacionadas com a determinação dos fundos 

disponíveis. 

 

Se considerarmos o orçamento que foi aprovado para 2018, verifica-se não existirem dotações 

orçamentais que permitam regularizar esta divida na sua totalidade com as receitas correntes previstas, 

sendo prioritário que o Executivo agilize um acordo de pagamento com as Águas do Norte por forma a 

justificar o facto de não estar relevado como pagamentos em atraso e avaliar a possibilidade de ter que 

recorrer a mecanismos de apoio (novos financiamentos dentro dos seus limites de endividamento) para 

resolver esta situação. 

 

O valor considerado no orçamento de 2018 está apurado com base numa estimativa de consumos 

correntes anuais e um valor para amortização da divida anterior, assumindo-se um prazo de pagamento 

de 25 anos. 
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No mapa abaixo apresentamos a informação que foi remetida à entidade reguladora pelo Município. É visível que este sector é altamente deficitário (dados de 2014 

a 2016):  

 

 
 

 

Os resultados apresentados são altamente negativos uma vez que os custos associados às atividades são manifestamente superiores aos rendimentos cobrados aos 

Munícipes. 

 

 

 

AA AR RU OAS 2014 AA AR RU OAS 2015 AA AR RU OAS 2016

Custos e perdas

CMVMC 411 266,36 0,00 0,00 313 307,02 724 573,38 575 256,50 0,00 0,00 39 018,00 614 274,50 472 812,29 0,00 0,00 82 090,78 554 903,07

Fornecimentos e serviços externos 189 908,18 502 640,61 248 220,47 3 176 867,98 4 117 637,24 120 924,59 437 589,23 189 514,33 3 404 015,38 4 152 043,53 130 722,03 458 574,61 233 677,43 3 370 733,56 4 193 707,64

Custos com o pessoal 153 848,99 46 622,57 68 692,93 1 432 070,70 1 701 235,19 283 113,85 87 616,89 113 994,76 1 097 994,33 1 582 719,84 155 029,41 74 597,09 68 873,04 1 361 795,10 1 660 294,64

Amortizações e depreciações do exercíco 50 768,62 18 834,97 24 718,60 1 994 356,60 2 088 678,78 12 841,08 97 404,29 16 160,54 2 076 455,20 2 202 861,11 5 880,04 10 753,04 13 434,18 2 147 462,87 2 177 530,13

Provisões (aumentos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 843,50 41 843,50 18 515,03 0,00 0,00 60 000,00 78 515,03

Gastos referentes a TRH/TGR 14 529,63 1 262,41 12 261,57 0,39 28 054,00 14 611,08 2 187,68 16 810,42 0,00 33 609,18

Outros custos e perdas operacionais 24 459,23 19 233,36 11 852,49 483 204,47 538 749,55 0,00 0,00 0,00 521 776,35 521 776,35 0,00 0,00 0,00 1 525 298,05 1 525 298,05

Custos e perdas financeiras 2 724,49 2 142,38 1 320,24 53 823,60 60 010,70 0,00 0,00 0,00 31 277,69 31 277,69 43 137,54 18 054,66 0,00 7 473,23 68 665,43

Custos e perdas extraordinárias 58 877,00 46 297,55 28 530,70 1 163 144,91 1 296 850,16 0,00 0,00 0,00 1 245 716,96 1 245 716,96 0,00 0,00 0,00 361 527,91 361 527,91

Custos Totais 891 852,86 635 771,44 383 335,44 8 616 775,27 10 527 735,00 1 006 665,65 623 872,82 331 931,20 8 458 097,80 10 420 567,48 840 707,43 564 167,09 332 795,07 8 916 381,50 10 654 051,08

Proveitos

Vendas 365 551,51 0,00 0,00 0,00 365 551,51 381 621,77 0,00 0,00 0,23 381 622,00 386 551,46 0,00 0,00 0,00 386 551,46

Prestação de serviços 6 675,63 157 826,82 105 515,79 222 555,22 492 573,46 6 689,00 229,54 0,00 501 004,69 507 923,23 3 882,63 175 798,73 127 804,18 497 488,67 804 974,21

Impostos e taxas 0,00 0,00 0,00 1 297 977,03 1 297 977,03 0,00 169 818,00 115 563,30 994 291,20 1 279 672,50 0,00 0,00 0,00 751 481,75 751 481,75

Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 6 141 670,00 6 141 670,00 0,00 0,00 0,00 6 564 150,07 6 564 150,07 0,00 0,00 0,00 6 701 786,80 6 701 786,80

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00 91 624,00 91 624,00 0,00 0,00 0,00 103 996,00 103 996,00 0,00 0,00 0,00 61 392,30 61 392,30

Rendimentos referentes a TRH/TGR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proveitos e ganhos financeiros 0,00 0,00 0,00 4 619,43 4 619,43 0,00 0,00 0,00 14 873,93 14 873,93 0,00 0,00 0,00 10 529,23 10 529,23

Proveitos e ganhos extraordinários 0,00 0,00 0,00 553 798,06 553 798,06 0,00 0,00 0,00 344 212,32 344 212,32 0,00 0,00 0,00 574 075,07 574 075,07

Proveitos Totais 372 227,14 157 826,82 105 515,79 8 312 243,74 8 947 813,49 388 310,77 170 047,54 115 563,30 8 522 528,44 9 196 450,05 390 434,09 175 798,73 127 804,18 8 596 753,82 9 290 790,82

Resumo:

Resultados operacionais -458 024,23 -429 504,69 -247 968,71 354 019,49 -781 478,14 -618 354,88 -453 825,28 -216 367,90 982 339,04 -306 209,03 -407 135,80 -370 313,70 -204 990,89 -535 230,84 -1 517 671,22

Resultados financeiros -2 724,49 -2 142,38 -1 320,24 -49 204,17 -55 391,27 0,00 0,00 0,00 -16 403,76 -16 403,76 -43 137,54 -18 054,66 0,00 3 056,00 -58 136,20

Resultados correntes -460 748,72 -431 647,07 -249 288,94 304 815,32 -836 869,41 -618 354,88 -453 825,28 -216 367,90 965 935,28 -322 612,79 -450 273,34 -388 368,36 -204 990,89 -532 174,84 -1 575 807,42

Resultado  líquido do exercício -519 625,72 -477 944,62 -277 819,65 -304 531,53 -1 579 921,51 -618 354,88 -453 825,28 -216 367,90 64 430,64 -1 224 117,43 -450 273,34 -388 368,36 -204 990,89 -319 627,68 -1 363 260,26

2014 - Atividades 2015 - Atividades 2016 - Atividades



 26 Conceito – Consultoria e Gestão, S.A. | Av. António Augusto de Aguiar, 19 - 4º, 1050-012 Lisboa - Portugal 

 

Se confrontarmos a quantidade de água adquirida com a quantidade de água vendida, apura-se uma 

perda superior a 60%, nos últimos 3 anos, conforme se demonstra no mapa abaixo: 

 

 
 
(para 2017 não nos foi facultada toda a informação necessária). 

 

 

Da informação que nos foi transmitida do departamento responsável pela gestão das águas, existem 

184 pontos de consumo nas diversas freguesias do Concelho onde não são cobrados os consumos, bem 

como 116 pontos de consumo sem contador, dos quais 59 são fontanários. 

 

Os locais com consumo sem contador, para além dos fontanários, são jardins, casa de banho públicas, 

alguns cemitérios.  

Os pontos com contador são relativos a Escolas, campos de futebol, Museus, Piscinas, Bombeiros, entre 

outras coletividades do concelho. 

Água em alta 2014 2015 2016 2017

Água faturada (m3) 347 870 362 474 340 102 365 379

Nº de contratos domésticos 5 444 4 959 4 954 n.d.

Nº de contratos não domésticos 246 224 187 n.d.

Consumo médio / contrato 63,90 73,09 68,65 #VALOR!

Água entrada no sistema (m3) 773 186,00 899 371,00 957 646,00 953 413,00
'Perdas' no sistema -425 316,00 -536 897,00 -617 544,00 -588 034,00

% 'Perdas' no sistema -55% -60% -64% -62%

Águas residuais 2014 2015 2016 2017

Água residual faturada (m3) 313 083,00 326 227,00 306 092,00 328 841,10

Nº de contratos domésticos 4 315 4 383 4 429 n.d.

Nº de contratos não domésticos 82 84 86 n.d.

Consumo médio / contrato 72,56 74,43 69,11 #VALOR!

Água residuais recolhidas (m3) 696 933,00 490 755,00 649 033,00

'Infiltrações' no sistema -383 850,00 -164 528,00 -342 941,00 328 841,10

% 'infiltrações' no sistema -55% -34% -53% #DIV/0!

Residuos Sólidos 2014 2015 2016 2017

Resíduos urbanos recolhidos 

indiferenciadamente (ton.)
2 703,00 1 890,00 2 653,00 n.d.

Nº de contratos domésticos 5 421 5 421 5 421 n.d.

Nº de contratos não domésticos 246 246 187 n.d.

Consumo médio / contrato 0,50 0,35 0,49 #VALOR!

Resíduos urbanos recolhidos 

indiferenciadamente (ton)
2 703,00 1 890,00 2 653,00 n.d.

'Perdas' no sistema 0,00 0,00 0,00 #VALOR!
% 'Perdas' no sistema 0% 0% 0% #VALOR!
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Desenvolver ações de fiscalização é crucial para o Município contornar esta situação, bem como a 

colocação de contadores em todos os pontos de consumo. É fundamental atualizar-se a informação de 

identificação dos contadores domésticos e não domésticos. Existem divergências do n.º de contadores 

entre os dados da Câmara e os apresentados pelo INE, o que gera algumas questões nos reportes 

remetidos para a ERSAR e nas auditorias por eles efetuadas. 

 

Esta situação acaba por influenciar os níveis de faturação da atividade do saneamento que corresponde 

a 90% da faturação em alta. No mapa anterior é possível verificar a discrepância existente entre a 

quantidade de efluentes faturados e os que são objeto de tratamento. Corresponde em alguns dos anos 

a mais de 50 %, o que também é incomportável, em termos económicos, para as contas do Município. 

 

 

Dívidas de clientes - Águas 

 

No balancete disponibilizado a dezembro de 2017 o valor das dívidas de clientes relacionado com o 

sector de águas totaliza 200 milhares de euros (140 milhares de euros em conta corrente e 60 mil euros 

em cobrança duvidosa, provisionados a 100%).  

Durante os últimos anos não foram tomadas as medidas necessárias para a recuperação dos montantes 

em divida, uma vez que não tem sido procedimento remeter avisos de corte aos devedores e, no caso 

de não pagamento, efetivar os respetivos cortes de abastecimento. 

 

 

sem 

contador

com 

contador

Ervedosa  do Douro 6 14

Sarzedinho 1 4

Casa is  do Douro 2 4

Soutelo do Douro 1 12

Paredes  da  Beira 12 10

Valongo dos  Azeites 12 9

Nagoselo do Douro 1 11

Riodades 8 9

Vale de Penela 1 1

Trevões 9 16

Espinhosa 3 6

São João da  Pesqueira 33 25

Espinho 2 4

Várzea  de Trevões 2 9

Vi larouco 5 8

Vidiga l 1 0

Sr.ª Da  Estrada 1 1

Pereiros 1 8

Castanheiro do Sul 5 12

Vale de Figueira 1 7

Vale de Vi la 2 5

Ferradosa 4 2

S. Xis to 1 1

Ôlas 2 6

116 184
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Por outro lado, foi-nos reportado a existência de diversas situações de pedidos de pagamento a 

prestações por parte de alguns munícipes, cujos serviços (jurídicos) não deram atempadamente as 

devidas respostas, nem sendo identificadas as pessoas que ficariam responsáveis pelo 

acompanhamento dessas situações. 

Esta situação deverá merecer atenção do atual Executivo, definindo-se um responsável pelo 

acompanhamento das situações em que há falta de cobrança e respetiva recuperação das dividas. Esta 

situação é fundamental pois o Município tem que ter presente os prazos estabelecidos por lei para a 

prescrição destas dividas, tendo que atuar de forma rápida. 

Esta situação, associada à falta de controlo existente na água que é consumida pelos munícipes e que 

não é cobrada, coloca em risco a sustentabilidade económica e financeira da atividade e do próprio 

Município.  

 

 

3. Encargos com Instalações 

A maior parte dos montantes executados nesta rubrica prendem-se com eletricidade. 

Em 2017 foi efetuado um concurso publico para a eletricidade, que permitiu ao Município uma 

poupança significativa nesta rubrica. 

Dos procedimentos que foram identificados, verificamos existir um controlo sobre os consumos, os 

quais são conferidos com as faturas do fornecedor, garantindo que é efetivamente pago o que é 

consumido. 

 

 

4. Comunicação 

Ao nível das comunicações, o Gabinete de Informática é o responsável por gerir as comunicações. 

Segundo as informações recebidas do responsável por este gabinete, os plafonds atribuídos são neste 

momento são os seguintes: 

• Cada cartão de voz custa 15,00€ com 1.000 minutos de chamadas gratuitas incluídas e 200MB 

de dados. Após este plafond ser esgotado serão barradas as chamadas para o exterior até ser 

efetuado um carregamento extra ate ao inicio do mês seguinte. 

• Cada cartão de Banda larga custa ao Município cerca de 16,00€, com 15 GB de dados incluídos. 

Após ser esgotado este plafond não é barrado o acesso á Internet, mas diminui a velocidade de 

acesso a dados e navegação. 

• Os cartões M2M são cartões que servem somente para comunicação de alarmística esporádica 

colocados em GSMs de Gestão de energia elétrica, com um custo mensal de 0,95€ com 5MB de 

comunicações incluídas. Vai ser estendido este tipo de cartão também aos sistemas de alarme 

existentes no Município e depósitos de água por terem um valor mais económico. 

 

Conforme pudemos verificar, no Gabinete de Informática não é efetuado nenhum controlo sobre os 

montantes pagos, visto que todos os cartões têm plafond atribuído, à exceção dos carregamentos extra 

que serão eventualmente efetuados por quem esgota o plafond atribuído, carregamentos esses que não 

passam pelos serviços de informática. 

 

 

5. Transportes 

Os montantes pagos através desta rubrica estão suportados pelo protocolo celebrado entre o Município 

e a Transdev, referente aos transportes públicos no concelho, uma vez que o Município tem de garantir 

o transporte da população escolar e não escolar. Com este protocolo os alunos não pagam transportes e 
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os utentes que apresentarem no ato da compra do bilhete o cartão sénior municipal têm desconto de 

50%. 

Relativamente aos passes socias, o Município paga à Transdev um valor mensal referente aos passes 

sociais adquiridos por pessoas com dificuldades financeiras. Contudo, do que conseguimos apurar, esta 

situação não se encontra prevista no protocolo assinado, situação que recomendamos que seja analisado. 

Não foi dada informação adicional que nos permitisse aferir do suporte documental existente para o 

pagamento destas compensações. 

Há que aferir se os munícipes que estão a beneficiar desta situação cumprem os requisitos de 

elegibilidade para o seu recebimento. 

Não nos foi possível de aferir esta situação no decurso do nosso trabalho uma vez não ter sido 

disponibilizada a listagem de pessoas que usufruem deste benefício. 

 

Relativamente a transportes, existe ainda um protocolo celebrado com a Associação de Fraternidade e 

Solidariedade Social de Riodades, que definia que o Município pagaria mensalmente o valor de 950,00 € 

para esta assegurar o transporte dos alunos das localidades de Castanheira do Sul e Pereiro para as Escolas 

EB1 de Paredes da Beira, bem como para as atividades escolares e de lazer que se considerem pertinentes.  

Este Executivo renegociou com a Associação o serviço para 2018, tendo baixado o valor pago para 650 

euros mensais. Contudo, na redação deste protocolo não é feita referência ao período de vigência do 

mesmo, fazendo referência apenas à data de início (31 de outubro de 2014). Recomendamos que este 

protocolo seja revisto, dada a sua antiguidade e a possibilidade de existirem outras alternativas mais 

económicas para o Município na realização do mesmo serviço. 

 

6. Seminários, Exposições e similares  

O montante executado nesta rubrica corresponde aos seguintes eventos: 

 

 
 

 

No Plano de Atividades Municipais (PAM) aprovado para 2018, as verbas afetas a cada uma dessas 

atividades totalizam 346 milhares de euros, por inclusão de uma nova aposta deste Executivo em 

seminários e eventos para o combate ao insucesso escolar que este executivo pretende desenvolver. 

A despesa paga em 2016 associada à Organização da Festa dos Saberes e Sabores do Douro foi 

executada na rubrica orçamental 02.02.25 – Outros Serviços, o assumiu o valor de 32.880 euros. 

 

 

7. Assistência Técnica // Outros Trabalhos Especializados  

Estas rubricas tiveram que ser analisadas em conjunto uma vez ter existido, entre exercícios, 

reclassificações no registo da mesma natureza de despesa, mas em rubricas diferentes, bem como 

terem sido transferidos pagamentos de prestadores de serviços para a rubrica 01 – Pessoal, que veio 

reduzir significativamente a execução destas rubricas quando comparadas com a execução de 2016. 

 

Previsão

Eventos 2017 2016 2018

Organização da Feira do Livro 7 300,50 11 983,90

Organização da Festa dos Saberes e Sabores do Douro 38 950,58 40 000,00

Organização da Vindouro/Festa Pombalina 2017 212 684,58 232 333,35 225 000,00

Participação em feiras temáticas 12 960,70 13 659,25 20 000,00

Planos de combate ao insucesso escolar 61 000,00

271 896,36 257 976,50 346 000,00

Execução
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Os montantes pagos correspondentes a atividades municipais previstas no PAM foram os seguintes: 

 

 
 

 

8. Outros Bens // Outros Serviços 

Estas rubricas estão associadas à maioria das atividades que estão consideradas no PAM.  

Uma primeira nota está relacionada com o facto destas rubricas serem de caracter residual, no contexto 

das aquisições de bens e serviços. Se verificarmos a taxa de execução destas rubricas, representam 37% 

da execução orçamental da despesa corrente do Município. Tal como refere o DL 26/2002, de 14 de 

fevereiro, só lhe devem ser afetas as despesas que não possam ser tipificadas nas rubricas do respetivo 

subagrupamento. 

 

Se analisarmos a natureza de despesa executada nestas rubricas identificamos despesas relacionadas 

com as seguintes naturezas de despesa (não exaustivo): 

Outros Bens 

• Reposições de fundo de maneio 

• Comparticipação na aquisição de medicamentos 

• Ação Social – área da Saúde 

 

Outros Serviços 

• Serviços de vigilante 

• Serviços de refeição 

• Serviços de prolongamentos 

• Protocolos com entidades no âmbito das atividades de animação 

• Prémios a entregar em eventos (marchas, corridas) 

• Reposições de fundo de maneio 

• Pagamento a colaboradores por serviços de refeição 

• Serviços de apoio à família 

 

Estão definidas no classificador económico subrubricas que permitem classificar a despesa em função da 

sua natureza, que permitirá melhor análise em termos de execução orçamental. 

 

Analisando o PAM, os montantes que justificam a execução orçamental das atividades nele 

consideradas decompõem-se da seguinte forma: 

 

Assistência Técnica 2 017 2 016

Contratos de Manutenção dos Serviços Informáticos 30 708,36

Manutenção de Fotocopiadoras e Impressões 15 490,44

Assistência Técnica à Rede Wireless 71 691,43

Sistema on-line para comparticipação de medicamentos 0,00

117 890,23 0,00

Outros trabalhos especializados 2 017 2 016

Aquisição de serviços de implementação e gestão de plataforma electrónica de contratação 2 490,76

Apoio técnico ao Quadro Comunitário 2014/2020 16 359,00 18 450,00

Auditoria e Segurança dos Sistemas de Informação dos Serviços 40 240,16

Gabinete Técnico Florestal 0,00

Cursos vocacionais 271,10

Sistema on-line para comparticipação de medicamentos 10 000,00

CAST - Centro de Animação Sócio-Cultural e Teatro 505,96

Universidade Júnior 3 810,00

16 359,00 71 957,98
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Outros Bens 

 

 
 

 

Outros Serviços 

 

 
 

 

Estas variações estão muitas vezes influenciadas pelo facto de não existirem fundos disponíveis para o 

pagamento de despesa no ano em que foi assumida, remetendo-se para o ano seguinte. 

Esta situação indicia o não cumprimento das regras definidas na lei dos compromissos, em termos da 

assunção de despesa mediante a existência de fundos disponíveis. 

 

  

2017 2016

Material de expediente e limpeza dos edifícios escolares 85,63

Campanha de saúde oral infantil 8 512,50

Programa "Acção Social Directa" 7 649,43 2 215,61

Loja Social 8,76 5 715,63

Apoio à beneficiação de habitações de famílias carenciadas 15 914,97 15,61

Colocação de placas topinimicas 500,00 26 120,06

Manutenção de espaços verdes 3 966,91 0,00

Programa "Cartão Social do Idoso" 7 131,13 9 018,97

35 171,20 51 684,01

2017 2016  << >>

Programa de serviço de refeições e prolongamento de horário 230 608,31 238 068,59 -7 460,28

Cartão Jovens D'Ouro 486,00 -486,00

Programa "Cartão Social do Idoso" 2 749,55 -2 749,55

Recolha e tratamento de efluentes pela "Aguas de Trás-os-Montes e Alto Douro" 57 818,99 31 065,61 26 753,38

Controlo analítico das ETAR'S 14 456,42 33 536,76 -19 080,34

Recolha e tratamento de lamas - ETAR'S 32 269,26 12 481,33 19 787,93

Controlo processual das ETAR´S Compactas 11 774,70 18 100,00 -6 325,30

Controle de qualidade da água 3 488,05 4 472,40 -984,35

Recolha selectiva,valorização e tratamento de RSU'S pela Resinorte 109 551,58 133 161,19 -23 609,61

Organização da Festa da Criança 9 788,89 14 632,86 -4 843,97

Organização da Festa de S. João 66 992,00 73 605,31 -6 613,31

Organização da Feira da Senhora do Monte 45 062,00 72 380,35 -27 318,35

Organização da Festa do Idoso 24 577,69 47 224,06 -22 646,37

Promoção de outras actividades culturais e recreativas 201 095,82 157 323,36 43 772,46

Organização da Festa dos Saberes e Sabores do Douro 32 879,66 -32 879,66

Promoção de actividades desportivas diversas 13 546,34 18 604,19 -5 057,85

Férias Desportivas 12 363,46 8 254,23 4 109,23

Triatlo 1 447,95 1 071,38 376,57

Centro de Marcha e Corrida 0,00 0,00

Escola Municipal de Andebol 900,00 1 681,74 -781,74

Escola Municipal de Natação 482,84 0,00 482,84

Gabinete de Inserção Profissional 196,80 -196,80

Projecto "Pesqueira Empreende" 15 327,70 -15 327,70

Festa Bienal de Séniores 15 670,88 15 670,88

851 895,18 917 303,07 -65 407,89
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iii. Outros 
Estão consideradas as seguintes rubricas: 

 

 

Iremos analisar de seguida o detalhe dos pagamentos mais relevantes. 

 

1. Protocolos 

Foi solicitada listagem de todos os protocolos que se encontravam em vigor, tendo-se verificado que não 

existe informação sistematizada, com a indicação dos dados principais de cada um dos protocolos como 

objeto/ valor total/ período de vigência/ custo efetivo de cada exercício.  

Existe um arquivo em suporte papel, organizados por ordem alfabética, mas cuja informação não se 

encontra organizada e atualizada, tendo sido identificados protocolos que não constavam no arquivo (p.e. 

protocolos celebrados com as IPSS para o serviço de refeição e pagamento de compensação dos passes 

sociais e de transportes). A falta de informação organizada e sistematizada obrigou os serviços a 

desenvolver procedimentos complementares para obtenção da informação necessária, não conseguindo 

garantir que foram identificados todos os protocolos em vigor. 

Procedemos ao levantamento dos dados inerentes aos protocolos que foram disponibilizados - objeto, 

intervenientes e o prazo de vigência.  

A listagem dos protocolos em vigor na data do nosso trabalho, e alguns já com impactos nos orçamentos 

futuros, é a seguinte: 

Designação Descrição 2017 2016 <>

3010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS 11 707,56 19 773,44 -8 065,88

30601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2 973,81 4 115,90 -1 142,09

4010201 Fundação Museu do Douro 6 506,00 13 012,00 -6 506,00

4050102 Freguesias 4 000,00 8 000,00 -4 000,00

4050104 Associações de Municipios 6 564,50 26 957,72 -20 393,22

40701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 256 441,59 336 090,77 -79 649,18

40802 OUTRAS 155 059,24 253 162,01 -98 102,77

60201 IMPOSTOS E TAXAS 2 542,92 3 136,25 -593,33

6020301 Outras Restituições 10 166,91 44 502,13 -34 335,22

6020305 Outras 4 008,18 3 261,87 746,31

459 970,71 712 012,09 -252 041,38
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Os protocolos de valor mais elevado são os celebrados com a AITIED, a Asdouro, Esprodouro, a Transdev 

Interior, S.A. e a Associação de Fraternidade de Riodades. 

No que diz respeito à AITIED, o protocolo no valor de 27.200 €, é referente ao apoio de financiamento às 

obras necessárias à construção de uma Estrutura Residencial para Idosos em Ervedosa do Douro. O outro 

protocolo é referente ao serviço de prolongamento de horário. 

Relativamente ao protocolo à Asdouro/Esprodouro, com valor para 2018 de 31.173€, tem como finalidade 

dotar a instituição de meios financeiros adequados para o desenvolvimento da sua atividade educativa e 

de formação profissional. Para que exista esta transferência é necessário fundamento por parte da 

ASDOURO e este protocolo estar previsto no Plano de atividades. O outro protocolo entre a Esprodouro 

e o Município, no valor de 18.256€, é relativo às AEC’s. 

O protocolo celebrado com a Transdev foi já objeto de análise acima, na rubrica de transportes, assim 

como o protocolo celebrado com a Associação de Fraternidade e Solidariedade Social de Riodades. 

Identificámos, ainda, protocolos celebrados com IPSS para o serviço de refeição que não se encontravam 

no arquivo dos protocolos. Segundo informações da área da Educação, existem situações acordadas com 

as IPSS que não estão redigidas a escrito nos respetivos protocolos, dificultando o apuramento dos 

montantes cujas responsabilidades estejam já assumidas e não refletidas em termos orçamentais. 

Procedemos ao cruzamento entre a informação recolhida dos protocolos em vigor e o mapa dos 

compromissos assumidos para anos seguintes (plurianuais). Verificámos que não se encontram 

Tipo de Protocolo Partes relacionadas Data de assinatura Inicio Fim 2018 2019 2020

Municipio de S. João da Pesqueira

AITIED

Municipio de S. João da Pesqueira

AITIED

Municipio de S. João da Pesqueira

Asdouro

António Manuel Pêgo

Municipio de S. João da Pesqueira

Municipio de S. João da Pesqueira

Associação Bagos d’Ouro

Municipio de S. João da Pesqueira
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia

de Trevões
 Municipio de S. João da Pesqueira

Associação de Fraternidade e 

Solidariedade Social de Riodades

Universidade do Porto – Uporto

 Municipio de S. João da Pesqueira

 Municipio de S. João da Pesqueira

Centro Social e Paroquial de Trevões
Pesqueiramiga-Associação de 

Solidariedade Social

Autoridade Nacional de Proteção Civil

 Câmara Municipal de S. João da Pesqueira

Associação Humanitária dos bombeiros

voluntários de S. João da Pesqueira

Municipio de S. João da Pesqueira

Transdev Interior, S.A.

Protocolo de colaboração Municipio de S. João da Pesqueira

Atividades de enriquecimento 

curricular (AEC)

Agrupamento de escolas de S. João da

Pesqueira

Ano letivo 2017/2018 Esprodouro

Municipio de S. João da Pesqueira

Centro Social e Paroquial de Trevões

Municipio de S. João da Pesqueira

 Associação de Fraternidade e Solidariedade

Social de Riodades

Municipio de S. João da Pesqueira

 Centro Social e Paroquial de Castanheira

do Sul

332 338,39 80 385,38 86 376,42

11 400,00 11 400,00 11 400,00

Datas

Protocolo de cooperação 22/09/2017 23/09/2017 22/09/2032

Serviço de prolongamento de horário

ano letivo 2017/2018
13/09/2017

27 200,04 27 200,04 27 200,04

01/09/2017 01/06/2018 16 100,00

Contrato de arrendamento comercial 03/01/2014

31 173,06 31 173,06 31 173,06Protocolo de Colaboração 19/11/2015 18/11/2015 18/11/2022

19/11/2013 18/11/2018 4 200,00

3 000,00Protocolo de Cooperação 18/07/2013 18/07/2013 17/07/2018

20.000,00 ou 

15.000,00
Protocolo de Colaboração 14/01/2017 14/01/2017 13/01/2022

Protocolo de Colaboração 08/04/2016

3 031,44 6 146,96 12 138,00   Protocolo de Cooperação 25/08/2017 26/08/2017 25/08/2032

08/04/2016 07/04/2018
4 000,00

Protocolo  de Colaboração 20/03/2015 20/03/2015 19/03/2018
De acordo com as 

faturas apresentadas

Envio das listagens 

mensalmente - custos 

variáveis

Protocolo para o enquadramento de 

pessoal destinado a integrar a equipa 

de intervenção permanente

16/02/2011 16/02/2011 15/02/2020 

209 512,49Protocolo 29/09/2017 01/09/2017 31/08/2018

30/06/2018 18 256,0410/08/2017 10/08/2017

4 465,32Protocolo de cooperação 25/08/2017

Protocolo de colaboração 14/01/2017
 Execução das ações do 

CLDS
Duração do projeto CLDS 3G 

26/08/2017 25/08/2032 4 465,32 4 465,32

Protocolo de Cooperação 31/10/2014
Não existe referencia no 

protocolo
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contemplados neste mapa os protocolos com o AITIED, no valor anual de 27.200,04 €, referente ao 

protocolo de colaboração com o objetivo de apoiar no financiamento as obras para a construção de uma 

Estrutura Residencial para Idosos em Ervedosa do Douro, o qual teve inicio em setembro de 2017 e 

termina em 2032.  

O mesmo acontece com o protocolo celebrado com a Asdouro, que tem como objetivo apoio financeiro 

para o desenvolvimento da atividade e formação profissional este teve início em 2015 e termina em 2022 

prevendo-se um valor anual de 31.173,06 €.  

Relativamente à Associação de Municípios, foi apurado pelo Executivo a falta de reconhecimento de 

dividas a esta entidade, que me 31 de dezembro de 2017 ascendia a 42 mil euros. 

Já em 2018 foi paga a quota referente ao ano de 2014, diminuindo a divida para 38.500 euros. 

Esta divida não se encontra refletida nas contas patrimoniais, nem considerado no mapa de compromissos 

assumidos e não pagos. 

Mais uma vez não está a ser reportada a informação correta sobre a existência de pagamentos em atraso, 

uma vez não termos conhecimento de existir um acordo de pagamento para esta divida já assumida pelo 

Município. 

 

2. Empréstimos de medio/longo prazo  

O valor relevado nesta rubrica refere-se aos juros pagos durante o ano de 2017 relativos aos empréstimos 

que o Município tem perante as instituições bancárias, conforme mapa abaixo: 

 

 

  

ENTIDADE
CAPITAL EM 

DÍVIDA

CREDORA EM 31.12.2017

738000943091 1999 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 1 836 101 244 412

738000946591 2002 Viação rural - a) C.G.D. 324 813 34 342

738000948191 2002 Viação rural - a) C.G.D. 157 121 17 458

9015003792891 2003 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 678 645 255 813

9015003951391 2004 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 682 392 291 427

9015004680391 2006 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 906 656 492 851

56044576843 2008 Financiamento de diversos projectos C.C.A.M. 2 500 000 1 600 747

9015006811491 2010 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 800 000 609 300

TOTAIS 7 885 728 3 546 350

N.º EMPRÉSTIMO ANO FINALIDADE
CAPITAL

inicial
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iv. Despesas de Capital – Transferências de Capital 
 

1. Freguesias 

Neste capítulo, verificamos que não estão formalizados os contratos programa que suportam as 

transferências para as Juntas de Freguesia, nos termos da Lei n.º 75/2013. Refere o artigo 120º da referida 

Lei que os contratos são reduzidos a escrito, situação que não está a ser cumprida pelo Município. 

Os valores apurados para a elaboração do orçamento de 2018 são os indicados no mapa abaixo, e o valor 

apurado por Freguesia assenta nos pressupostos também identificados: 

 

 

Do cruzamento entre o mapa que está indicado acima com a conta patrimonial # 691131 – Transferências 

para as Freguesias, conseguimos apurar que se encontram reconhecidos os dozes meses das 

transferências para as respetivas juntas, com a exceção da Junta de Freguesia de Ervedosa do Douro, para 

a qual não foi transferido o valor de 13.496,64 €. 

 

MAPA DE TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

   

 

 HABIT. ÁREA      

FREGUESIAS (2011) (ha) limpeza recolha manutenção TOTAL 2018 TOTAL 2017 Variação

urbana de lixo de escolas

 (CAOP/IGP) b) c)

Castanheiro do Sul 439 2 039,52 42 696 1 500 5 163 0 500 51 359 47 728 3 631

Ervedosa do Douro 1 294 4 023,83 80 883 4 500 15 218 0 2 000 108 601 99 379 9 222

Nagoselo do Douro 414 788,70 30 374 1 500 4 869 1 200 0 37 943 34 637 3 306

Paredes da Beira 629 2 055,56 47 190 1 500 7 398 1 000 1 500 63 088 58 930 4 158

Riodades 462 2 006,63 42 913 3 000 5 433 2 400 500 55 746 54 785 961

Soutelo do Douro 459 1 779,97 40 715 1 500 5 398 2 000 0 49 613 46 430 3 183

Vale de Figueira 462 1 646,67 39 531 4 500 5 433 6 000 0 55 464 52 108 3 356

Valongo dos Azeites 227 455,68 22 970 1 500 2 670 0 0 27 140 23 552 3 588

U.F. S. João da Pesqueira e Várzea de 

Trevões
2 380 5 327,29 121 455 3 000 5 388 0 4 000 145 843 144 741 1 102

U.F. Trevões e Espinhosa 696 3 012,63 61 213 3 000 8 185 200 1 500 78 598 71 212 7 386

U.F. Vilarouco e Pereiros 412 3 474,36 59 059 3 000 4 845 4 000 0 70 904 64 098 6 806

TOTAIS 7 874 26 610,84 589 000 28 500 70 000 16 800 10 000 744 300 697 600 46 700

  

 

ANO FINANCEIRO DE 2018

SALAS

DE

AULAS

aquecimento

de escolas

(un.)

1

4

a) 13.500 euros f ixos para cada freguesia + 3.500 por cada união de freguesias + 180.000 euros em função dos habitantes + 250.000 euros em 

função da área

b) 70.000 euros distribuidos proporcionalmente ao número de habitantes (em S. J. Pesqueira considera-se só Espinho)

c) 500 euros por sala de aula

d) 1.500 euros por sala de aula

0

0

TRANSFERÊNCIAS

1 500

d)

6 000

obras                            

a)

8

3

0

4 500

1 500

0

00

0

30 000

12 000

4 500

manutenção 

de cemitérios

0

3

1

20

0

0

Freguesia
Valor reconhecido 

# 691131

Valor a Transferir 

Previsto 
Difª

Castanheiro do Sul 47 728,00 47 728,00 0,00

Nagoselo do Douro 34 637,00 34 637,00 0,00

Paredes da Beira 58 930,00 58 930,00 0,00

Riodades 54 785,00 54 785,00 0,00

Soutelo do Douro 46 430,00 46 430,00 0,00

Vale de Figueira 52 108,00 52 108,00 0,00

Valongo dos Azeites 23 552,00 23 552,00 0,00

U.F. S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões 144 741,00 144 741,00 0,00

U.F. Trevões e Espinhosa 71 212,00 71 212,00 0,00

U.F. Vilarouco e Pereiros 64 098,00 64 098,00 0,00

Ervedosa do Douro 85 882,36 99 379,00 -13 496,64

Totais 684 103,36 697 600,00 -13 496,64
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Esta situação está associada a um adiantamento efetuado, a título de empréstimo, no montante de 

85.000 euros, para que a JF adquirisse o imóvel da Associação da Juventude Ervedosense à Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo de S. João da Pesqueira. O acordo prevê o pagamento de 1.250 euros mensais, a 

iniciar-se em abril de 2015. 

Apurou-se que em 31 de dezembro de 2017 a divida da JF Ervedosa à Câmara totaliza 43.750 euros. 

De referir que, em termos orçamentais, o Município está a fazer a compensação da despesa com a 

verba a receber da Junta de Freguesia. Ou seja, os montantes que deixam de ser transferidos para 

amortização da divida à Câmara não estão a transitar pelo orçamento.  

De acordo com as regras orçamentais, um dos princípios implícitos na sua execução é a não compensação 

das receitas e das despesas. 

 

2. Outros 

Em termos de execução orçamental, os montantes executados nesta rubrica são os seguintes: 

 

 
 

 

Fundo se Apoio Municipal  (FAM) 

Em 2017 foram efetuadas transferências para o FAM, no montante de 67 milhares de euros, sendo a 

divida reconhecida como passivo de 266.832 euros, a pagar nos próximos 4 anos.  

Contudo, com a lei do OE de 2018 verifica-se uma redução de 25%, 50%, 75% e 100% nos próximos 

anos, por redução da respetiva participação financeira. Desta forma, a divida a considerar em futuros 

orçamentos será reduzida em aproximadamente 100 mil euros. 

 

Sociedades Financeiras - Empréstimos bancários 

Em termos de passivos financeiros – empréstimos bancários, os valores reembolsados de capital 

durante 2017 foram de 506 milhares de euros. 

Em 31 de dezembro de 2017 o ponto de situação dos passivos bancários é o seguinte: 

 

Designação Descrição 2017 2016 <>

90802 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB 66 706,00      66 706,00 0,00

100603 SOCIEDADES  FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 505 521,00   501 140,04 4 380,96

572 227,00 567 846,04 4 380,96

ENTIDADE CAPITAL EM DÍVIDA CAPITAL EM DÍVIDA

CREDORA
AMORTIZ JUROS EM 31.12.2017 EM 31.12.2018

738000943091 1999 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 1 836 101,24 146 568,34 285,38 244 411,82 97 843,48

738000946591 2002 Viação rural - a) C.G.D. 324 812,79 22 894,70 196,32 34 342,07 11 447,37

738000948191 2002 Viação rural - a) C.G.D. 157 121,33 11 638,62 99,80 17 457,91 5 819,29

9015003792891 2003 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 678 645,00 42 119,73 1 192,13 255 812,60 213 692,87

9015003951391 2004 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 682 392,00 41 405,53 511,57 291 426,75 250 021,22

9015004680391 2006 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 906 656,00 54 761,26 0,00 492 851,26 438 090,00

56044576843 2008 Financiamento de diversos projectos C.C.A.M. 2 500 000,00 141 931,59 758,29 1 600 747,15 1 458 815,56

9015006811491 2010 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 800 000,00 45 053,65 8 004,03 609 300,10 564 246,45

TOTAIS 7 885 728,36 506 373,42 11 047,52 3 546 349,66 3 039 976,24

N.º EMPRÉSTIMO ANO FINALIDADE
CAPITAL

inicial

ENCARGOS ANUAIS
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O empréstimo da CGD (9015004680391) não apresenta juros atendendo a que a taxa indexante se 

encontrar atualmente negativa.  

As condições de financiamento acordadas nesta data são as seguintes: 

 

 

As necessidades de tesouraria para liquidar os financiamentos atuais são os seguintes, até ao seu 

término, considerando que as taxas indexantes se mantêm sem variações significativas face às atuais, 

nos próximos anos: 

 

 

 

VII. Outras considerações relevantes 
 

Controlo de armazém 
 

Da análise aos procedimentos instituídos para controlo dos materiais em armazém, verifica-se a 

necessidade de melhoria nos que se encontram armazenados na zona industrial, uma vez que se 

verificam existir saídas sem o devido registo. Esta situação origina a existência de quebras quando são 

efetuadas as conferências. 

O facto do planeamento do trabalho ser efetuado no próprio dia, não permite que sejam efetuados, em 

sistema, as requisições de material, sendo preenchidas requisições internas manuais, mas nem sempre 

para a totalidade das saídas.  

No armazém da Zona Industrial, nem sempre é devidamente preenchida a requisição interna, o que 

provoca não só desvios em termos de quantidades como eventualmente a não faturação da totalidade 

dos materiais utilizados em reparações. 

Esta situação pode ainda ter outra implicação, nos casos de se tratarem de grandes beneficiações as 

quais, nas situações permitidas pelo referencial contabilístico, deveriam ser incluídas no custo de 

aquisição dos ativos da Câmara (domínio privados ou de domínio público). 

 

ENTIDADE

CREDORA INICIAL ACTUAL Inicial Decorrido Em falta

738000943091 1999 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 1 836 101,24 3,0887 0,1834 20 18 2 2 019

738000946591 2002 Viação rural - a) C.G.D. 324 812,79 2,0550 0,7097 20 18 2 2 019

738000948191 2002 Viação rural - a) C.G.D. 157 121,33 1,8050 1,2861 20 18 2 2 019

9015003792891 2003 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 678 645,00 2,8103 0,4979 20 14 6 2 023

9015003951391 2004 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 682 392,00 2,6137 0,1926 20 13 7 2 024

9015004680391 2006 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 906 656,00 3,7223 0,0027 20 11 9 2 026

56044576843 2008 Financiamento de diversos projectos C.C.A.M. 2 500 000,00 5,4690 3,7590 20 8 12 2 028

9015006811491 2010 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 800 000,00 2,4950 1,9846 20 7 13 2 030

TOTAIS 7 885 728,36

Ano de 

término
N.º EMPRÉSTIMO DATA FINALIDADE

CAPITAL

inicial

TAXA DE JURO PRAZOS (em anos)

2018 2019 2020 a 2023 2024 2025 e 2026 2027 e 2028 2029 e 2030

Amortização 506 373,42 506 373,42 325 271,76 283 152,03 241 746,50 186 985 45 054

Juros 11 048 11 048 10 466,02 9 274 8 762 8 762 8 004

Total 517 421 517 421 335 738 292 426 250 509 195 748 53 058
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No ano de 2017, o valor das quebras apuradas após a conferencia dos materiais em stock totalizou 

2.620 euros (4.961 euros em 2016). 

A pessoa responsável pelo controlo do armazém refere que as diferenças melhoraram substancialmente 

desde que a porta do armazém passou a estar fechada com chave. Contudo, a chave está sempre 

disponível, mesmo quando a funcionária saí, permitindo que o stock fique disponível a levantamentos 

na sua ausência. 

Em termos de conferência de stocks, o procedimento que tem vindo a ser realizado é ocorrer no final do 

ano, sendo feito pela própria funcionária que faz as requisições, regista em sistema e dá saída de 

armazém, o que levanta questões ao nível da segregação de funções.  

 

 

Secção de aprovisionamento – Contratação Pública 
 

De acordo com o trabalho desenvolvido, e em colaboração com a técnica responsável pela área de 

aprovisionamento, tomámos conhecimento dos procedimentos instituídos pelo Município nas matérias 

relacionadas com a Contratação Pública, para cada uma das tipologias de procedimentos de contratação 

preconizados no CCP – Ajuste direto simplificado, ajuste direto (com convite a uma entidade ou a várias 

entidades), e concurso público. 

No que respeita ao arquivo dos procedimentos de Contratação Pública, atualmente encontram-se 

arquivados por tipo de procedimento. Cada pasta apresenta um índice identificando os procedimentos 

que se encontram arquivados. Cada procedimento tem as peças fundamentais do processo, toda a 

correspondia trocada, as fatura/s e evidência da publicitação no portal base.gov. 

No que diz respeito às empreitadas, estes procedimentos são elaborados por um técnico da seção de 

obras públicas, que também tem na sua responsabilidade efetuar os procedimentos de contratação 

pública solicitados pelas Juntas de Freguesia. 

 

Análise de procedimentos - amostragem 
 

De forma a validarmos se os procedimentos instituídos estão a ser implementados e em conformidade 

com o Código dos Contratos Públicos (CCP) selecionamos uma amostra de procedimentos para serem 

analisados. 

Essa amostra recaiu sobre os seguintes procedimentos: 

 

 

Da análise às pastas dos procedimentos, verificámos que os procedimentos recentes se encontram 

devidamente organizados.  

Tipo contrato Tipo procedimento Objeto Data Adjudicatário Valor

Aquisição de serviços Ajuste directo
Aquisição de serviços para a Divisão de Obras Municipais e Gestão 

Urbanística, no setor da Engenharia Civil
13/09/2017 Jorge Miguel Carvalho Fernandes  12 000,00

Aquisição de serviços Ajuste directo Realização da corrida de toiros - 2017, em São João da Pesqueira 24/08/2017 LAMEGRAFICA-SOCIEDADE COMERCIAL EDITORIAL 20 000,00

Aquisição de serviços Ajuste directo Limpeza urbana á vila de São João da Pesqueira 2017 06/03/2017 HELENA SOEIRO, UNIPESSOAL, LIMITADA 73 584,90

Aquisição de serviços Ajuste directo Limpeza urbana à vila de São João da Pesqueira 2016 15/02/2016 HELENA SOEIRO, UNIPESSOAL, LIMITADA 73 584,90

Aquisição de serviços Ajuste directo

Assessoria técnica ao Municipio de S. João da Pesqueira tendo em vista a 

recuperação do IVA, incorridos nas aquisições efetuadas pelo Município, nos 

anos de 2013 a 2017

29/01/2016 DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC S.A. 74 900,00

Aquisição de serviços Ajuste directo Prestação de serviços de artistas e logística para Vindouro/2015 09/09/2015 VOZ DO DOURO, RÁDIO DIFUSÃO 74 850,00

Aquisição de serviços Ajuste directo Elaboração de projecto de execução do Núcleo Museológico do Vinho. 07/09/2010 Atelier 405, Lda 136 000,00

Aquisição de serviços Ajuste directo Festa pombalina 2016, em São João da Pesqueira 23/08/2016
ESSÊNCIA DO VINHO - PROMOÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE VINHO LDA
38 400,00

Aquisição de bens móveis Ajuste directo Aquisição de artigos de merchandising e serviços de impressão 11/09/2017 Álvaro Augusto Ramos Fonseca - Pulibrindes 40 000,00

Aquisição de serviços Concurso público Fornecimento e implementação de 14 ilhas ecológicas 07/02/2017
TNL - Sociedade de Equipamentos Ecológicos e 

Sistemas Ambientais, SA 
348 250,00

Empreitadas Concurso público Construção de um núcleo museológico. 09/11/2012 NORASIL - Sociedade de Construção Civil 2 494 597,47
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Gostaríamos, no entanto, de referir os seguintes aspetos: 

• No procedimento referente ao adjudicatário Jorge Fernandes, o contrato faz referência a um valor 

mensal de 1.000 euros. Contudo, o contrato foi celebrado pelo período de um ano, prorrogando-se 

por igual período, pelo que o valor do contrato deveria refletir o valor total da prestação de serviços. 

O procedimento teve início em 30-08-2017, data posterior a início da prestação de serviços (01-08-

2017). 

 

• No procedimento de limpeza urbana para São João da Pesqueira para 2017, adjudicado ao 

fornecedor Helena Soeiro Unipessoal, Lda., o contrato foi celebrado em março de 2017 mas com 

efeitos a 01-01-2017, sendo a adjudicação com data de 23-02-2017. 

Da análise às faturas deste fornecedor, verificamos que em abril foram emitidas as faturas referentes 

aos meses anteriores (janeiro/fevereiro/março). 

 

• Para o mesmo procedimento, mas relativo ao ano de 2016, foi convidada a empresa Helena Soeiro 

Unipessoal, Lda. No anexo I da proposta o fornecedor faz referência que o representante legal desta 

sociedade é o Sr. José Gomes, o qual é gerente e sócio da empresa AMBIDOURO, Unipessoal, Lda. 

empresa que era a entidade adjudicatária nos anteriores contratos com o mesmo objeto - Limpeza 

urbana à vila de São João da Pesqueira.  

Como o fornecedor AMBIDOURO já possuía adjudicações por ajuste direto de valor acumulado 

superior a 75.000 euros (limite para se efetuar novo ajuste direto), foi constituída uma nova 

empresa, detida pela sua esposa. Os NIF são distintos, no entanto, são classificadas como partes 

relacionadas. Em 2016 o contrato foi assinado em fevereiro de 2016 com efeitos a partir de 01-01-

2016. 

 

De referir que para o ano de 2018 está a decorrer o procedimento de contratação, tendo o atual 

Executivo negociado o valor para a mesma prestação de serviços, conseguindo uma poupança de 

cerca de 20.000 euros. 

A violação dos requisitos legais de assunção e realização da despesa pública municipal, mais 

especificamente, do princípio da economia ou da racionalidade económica, é suscetível de 

configurar eventual responsabilidade financeira sancionatória, previstas na Lei n.º 98/97, de 26 de 

agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 de agosto (LOPTC). 

 

• No procedimento de assessoria técnica tendo em vista a recuperação do IVA, adjudicado à Deloitte 

por 74.900 euros, apenas conseguimos verificar o compromisso para o primeiro ano, no valor de 

24.966,67 euros. Quando verificada a conta corrente dos Fundos disponíveis confirma-se que não 

foi efetuado para a totalidade do compromisso. Esta situação incumpre com o estabelecido na 

legislação em matéria de assunção de despesa e da validade dos fundos disponíveis. 

 

• No procedimento relativo à elaboração de projeto de execução do Núcleo Museológico do Vinho 

não existe no Município arquivo com o fluxo do procedimento, uma vez que a plataforma eletrónica 

utilizada foi a construlink e esta encontra-se inativa, não tendo a Câmara conseguido retirar a 

informação relativa ao procedimento. Não existe cabimento prévio uma vez que o cabimento foi 

efetuado pela própria fatura.  

 

• No procedimento relativo à construção de um núcleo museológico, adjudicado ao NORASIL, 

verificámos que não houve cabimentação prévia, uma vez que o início do procedimento foi em 06-

12-2010 e a cabimentação efetuada nos anos de 2013 e 2014. O somatório dos valores do cabimento 

é inferior ao preço da construção. 
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De salientar que não se encontra junto das pastas as Declarações de Fundos Disponíveis, conforme refere 

a LCPA. Os processos de despesa não estão instruídos com a declaração de suficiência de fundos 

disponíveis, o que para além de constituir uma falha no controlo do cumprimento da lei não permite 

confirmar se em cada um dos processos em concreto existiam, ou não, fundos disponíveis suficientes para 

assunção da despesa. 

 

Análise de procedimentos - Controlo dos limites para celebração de procedimentos ao 

abrigo do CCP  
 

Nos termos do estabelecido no artigo 113º nº 2 do CCP, quando uma entidade pretende iniciar um 

procedimento de contratação tem de ter em linha de conta os limites acumulados adjudicados a esse 

fornecedor. 

De forma a dar cumprimentos a este artigo, a Câmara faz o seu controlo através de um ficheiro de excel 

onde consta um fornecedor por sheet com todas as aquisições efetuadas. Para o controlo pelo ”CPV” este 

é efetuado através do software informático Medidata.  

Efetuámos uma análise ao cumprimento do artigo 113º do CCP (por amostragem) e verificámos que os 

fornecedores indicados no quadro abaixo celebraram vários ajustes diretos com o mesmo CPV e que 

excedem os limites previsto neste artigo: 

Tipo 
procedimento 

CPV Fornecedor 
Valor total 
adjudicado 

Ajuste direto 79952100-3, Serviços de organização de eventos culturais LAMEGRAFICA 150 270,00 

Ajuste direto 39155000-3, Mobiliário de biblioteca Jeset PORTUGAL 120 920,63 

Ajuste direto 71000000-8, Serviços de arquitetura, construção, engenharia 
e inspeção 

Madureira & Madureira 144 600,00 

Ajuste direto 79341000-6, Serviços de publicidade MEDIA 360, LDA 87 000,00 

 

De forma a ter uma leitura mais explícita dos ajustes diretos celebrados por estes fornecedores abaixo 

enumeramos por fornecedor as datas e valor de cada um: 

 

 
 

 
 

Entidade(s) 

Adjudicatária(s)

Data de 

Celebração do 

Contrato
Preço Contratual

LAMEGRAFICA 30/08/2017 46 350,00 €             

LAMEGRAFICA 30/08/2017 39 900,00 €             

LAMEGRAFICA 24/08/2017 20 000,00 €             

LAMEGRAFICA 22/06/2017 20 450,00 €             

LAMEGRAFICA 08/06/2017 23 570,00 €             

Total 150 270,00 €          

Entidade(s) 

Adjudicatária(s)

Data de 

Celebração do 

Contrato  Preço Contratual 

Jeset 30/09/2009 44 960,81 €             

Jeset 30/09/2009 30 999,82 €             

Jeset 30/09/2009 44 960,00 €             

Total 120 920,63 €          
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Podemos verificar que para os vários fornecedores são celebrados ajustes diretos nos mesmos dias, em 

que o primeiro não atinge o limite dos 75 mil euros, para que lhe seja possível adjudicar novo serviço por 

ajuste direto. Esta prática indicia o fracionamento da despesa. Por outro lado, há situações em que 

quando é celebrado o último ajuste direto já se encontrava excedido o limite estipulado do artigo 113º nº 

2 do CCP. 

De acordo com os princípios bases do CCP, estas situações colocam em causa a transparência, igualdade 

e concorrência, não dando oportunidade a outros fornecedores de entrarem no procedimento.  

Os serviços do Município justificaram a adjudicação ao fornecedor Media 360 de dois ajustes diretos no 

mesmo dia com o mesmo CPV, sendo o somatório dos mesmos superiores ao limite previsto no artigo 

113 nº 2 do CCP, por se tratar de despesa a imputar a candidaturas de projetos distintos, optando-se por 

separar os procedimentos. No nosso entendimento, uma vez que a entidade adjudicante é a mesma 

deveria ter sido celebrado apenas um procedimento de contração, alocando à posteriori os bens/ serviços 

a cada projeto.  

No que diz respeito ao fornecedor Lamegrafica, embora se trate do mesmo CPV: Serviços de organização 

de eventos culturais, os serviços prestados foram para eventos diferentes, o que no nosso entendimento 

não justifica a decisão. Deveria ter sido efetuada uma consulta ao mercado, ou mesmo um convite a várias 

entidades, de forma a garantir que a aquisição seja a mais adequada para as necessidades do Município 

e se cumpra o princípio da economia, eficácia e eficiência. 

Gostaríamos de referir que os procedimentos que agora se encontram implementados estão apenas em 

vigor há cerca de um ano e meio. Em anos anteriores apenas existiam procedimentos de contratação para 

empreitadas, sendo o controlo sobre as aquisições de bens e serviços muito deficiente. Em muitas 

situações o Município apenas tinha conhecimento das despesas quando as faturas chegavam à divisão 

financeira, o que levou a alguma falta de controlo da despesa e no incumprimento das regras orçamentais 

e de despesa pública em vigor. Por essa razão não se consegue garantir, por exemplo, a publicitação de 

todos os procedimentos no Portal base.gov, ao abrigo do artigo 127º do CCP.  

A violação dos requisitos legais de assunção e realização da despesa pública municipal é suscetível de 

configurar eventual responsabilidade financeira sancionatória, prevista na Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 de agosto (LOPTC). 

Outra situação onde não foi dado integral cumprimento à Lei respeita ao definido no artigo 49º nº 4 da 

LOE 2017, que previa a comunicação das celebrações ou renovações de contratos de aquisição de serviços 

no prazo de 30 dias ao membro responsável pela área das Finanças. A secção de aprovisionamento não 

conseguia dar cumprimento a este artigo pois não tinha conhecimento da totalidade dos contratos em 

curso.  

Entidade(s) Adjudicatária(s)

Data de Celebração 

do Contrato Preço Contratual

MADUREIRA & MADUREIRA 16/08/2010 46 500,00 €             

MADUREIRA & MADUREIRA 16/08/2010 46 500,00 €             

Madureira & Madureira 18/09/2009 51 600,00 €             

Total 144 600,00 €          

Entidade(s) 

Adjudicatária(s)

Data de Celebração 

do Contrato Preço Contratual

MEDIA 360 12/12/2016 73 500,00 €             

MEDIA 360 12/12/2016 13 500,00 €             

MEDIA 360 14/10/2014 20 980,00 €             

Total 107 980,00 €          
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Foi sugerido elaborar um ficheiro de excel onde contemplasse o resumo de todos os procedimentos 

efetuados e com os dados que sejam necessários para se efetuar o seu controlo, nomeadamente: 

designação do fornecedor, NIF, data e nº de cabimento (verificação do cabimento prévio), dados da 

requisição externa, data de adjudicação, valor adjudicado, prazo de execução, valores plurianuais, datas 

contratuais, indicação da publicação no portal base.gov, valor faturado, data de envio do nº de 

compromisso ao fornecedor, tipo e objeto do contrato e outros dados que sejam oportunos. Este ficheiro 

também serviria para controlo do cumprimento do artigo 113º do CCP e deveria estar permanentemente 

atualizado. 

Outra situação que necessita de alteração prende-se com os procedimentos instituídos para a publicação 

no portal base.gov. Para que tal aconteça é necessário estarem todas as faturas do procedimento pagas. 

Em causa está a forma como a secção de aprovisionamento recebe esta informação. O técnico recebe um 

email por cada fatura paga para poder aferir se pode ou não efetuar a publicação no portal. De forma a 

agilizar esta situação, e uma vez que o software Sigma-Medidata tem uma funcionalidade onde consta 

esta informação, seria mais pratico o técnico consultar esta informação no sistema. 

Foram identificados procedimentos cuja data de início de contratação e data de adjudicação são 

posteriores à data de início da prestação de serviços. Ou seja, a prestação de serviços inicia-se antes do 

procedimento de contratação. Não foi, assim, dado cumprimento ao estipulado na lei para o processo de 

despesa e de contratação pública. 

Esta situação foi identificada nos contratos de prestação de serviços. Em bastantes situações estavam a 

ser pagos a prestadores de serviços montantes sem que existissem vínculos contratuais com o Município. 

Estas situações foram ´regularizadas’ em período muito próximo à saída do anterior Executivo, 

retroagindo-se a sua aplicação a períodos anteriores. Estes contratos não foram ao conhecimento da 

seção de aprovisionamento, não existindo, assim, qualquer tipo de procedimento de contratação pública.  

A violação dos requisitos legais de assunção e realização da despesa pública municipal, é suscetível de 

configurar eventual responsabilidade financeira sancionatória, prevista na Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 de agosto (LOPTC). 

Adicionalmente, verificámos que existem prestadores de serviços cujos contratos estão a ser renovados 

sucessivamente, por períodos superiores a 3 anos. De acordo com o Código dos Contratos Públicos (artigo 

440º do CCP) o prazo de vigência do contrato não pode ser superior a três anos, incluindo quaisquer 

prorrogações expressas ou tácitas do prazo de execução das prestações que constituem o seu objeto. 

Assim deveriam ter sido efetuados novos procedimentos de contratação quando estes excederam o limite 

dos 3 anos. 

De salientar também que o preço contratual, de acordo com o nº 2 do artigo 97º do CCP, é o preço a pagar 

pela execução das prestações objeto do contrato na sequência de qualquer prorrogação contratualmente 

prevista, expressa ou tácita, do respetivo prazo. Assim, o preço contratual não deve refletir apenas o valor 

da avença mensal, como verificamos em algumas situações, mas sim o valor do período máximo 

expectável da sua renovação (ou seja, no máximo até 3 anos). 

Outra questão a reportar prende-se com a declaração dos fundos disponíveis que não se encontra junto 

do processo de contratação. Os processos de despesa não estão instruídos com a declaração de suficiência 

de fundos disponíveis, o que para além de constituir uma falha no controlo do cumprimento da lei não 

permite confirmar se em cada um dos processos em concreto existiam, ou não, fundos disponíveis 

suficientes para assunção da despesa. 

Existem, ainda, aquisições que estão a ser efetuadas ao abrigo de ajustes diretos simplificados e que 

necessitam de ser revistas, uma vez que são gastos recorrentes, com prazo de execução superior a um 

ano e por vezes de valor acumulados superiores aos limites estipulados para as adjudicações ao abrigo do 

ajuste direto simplificado. Como exemplo: 
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• As aquisições de refeições para as escolas, que estão a ser pagas mediante protocolo. Terá que se 

avaliar se não se está perante uma prestação de serviço, passível da aplicação do CCP; 

• Aquisição de serviços de transportes, cuja situação é idêntica à anterior; 

• Seguros, uma vez que não está a ser efetuado qualquer procedimento de contratação; 

• Consumos de materiais do armazém, uma vez que não se sabe o valor real pode-se adotar um 

procedimento com consulta a vários fornecedores, sendo o compromisso assumido em função dos 

consumos. 

 

Análise de procedimentos – Contratos em vigor 
 

Foi efetuada uma análise aos contratos em vigor, cujos compromissos são relativos ao ano em curso e a 

anos seguintes. Esta análise foi efetuada com base na seguinte informação: 

• Mapa fornecido pela seção de aprovisionamento dos contratos em vigor,  

• Mapa dos prestadores de serviços, 

• Mapa dos compromissos plurianuais, 

• Listagem extraída do portal base.gov.  

Deste cruzamento podemos concluir que a informação não é coerente entre as várias fontes de 

informação. Esta situação deve-se ao facto da informação se encontrar dispersa, não existindo um técnico 

responsável por manter a informação de todos os contratos celebrados e em vigor, que permita, a 

qualquer momento, saber quais as responsabilidades da Câmara, no ano e em anos futuros. Esta 

informação é fundamental ao Executivo, na ótica da boa gestão dos recursos financeiros disponíveis. 

Um dos motivos para esta situação é o facto de nem todos os contratos sejam dados a conhecer na seção 

de aprovisionamento.  

Do que chegou ao nosso conhecimento, conseguimos apurar que para o ano de 2018 a Câmara Municipal 

tem já compromissos assumidos o valor 720.028,92 €, relativos a contratos, conforme se demonstra no 

mapa abaixo: 
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Serviços Fornecedor Data contratual Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021

Locação de luminárias para a rede de iluminação pública, na freguesia de Paredes 

da Beira
GRENKE RENTING S.A.

24/07/2015 13 751,16 13 751,16 8 021,51

Aquisição de serviços e equipamentos de comunicação móvel para o Município de 

São João da Pesqueira

MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÉDIA, S.A. 19/12/2016 13 898,29

Campanha de sensibilização e informação da implementação e informação de 14 

ilhas ecológica na vila de São João da Pesqueira
MEDIA 360, LDA

12/12/2016 31 582,03

Campanha de sensibilização e informação - Contrução do centro de compostagem 

na vila de São João da Pesqueira
MEDIA 360, LDA

12/12/2016 5 800,78

Extração, transporte e encaminhamento a destino final das lamas produzidas nas 

ETAR's compactas e fossas sépticas do município de São João da Pesqueira

Enviman, Manutenção de Sistemas 

Ambientais, Lda. 15/04/2016 21 704,00

Assessoria técnica ao Municipio de S. João da Pesqueira tendo em vista a 

recuperação do IVA, incorridos nas aquisições efetuadas pelo Município, nos anos 

de 2013 a 2017

DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC S.A. 

29/01/2016 24 966,67

Análise e avaliação económica e financeira, do sistema de controlo interno e 

reorganização do modelo de funcionamento e indexação dos recursos humanos

CONCEITO - CONSULTORIA DE 

GESTÃO, S.A. (501324062) 11/12/2017 12 000,00

Implementação de uma plataforma integrada de disponibilização de serviço ao 

cidadão

Wire Maze - Sistemas de 

Informação, S.A. (505331187) 11/10/2017 19 040,00

Implementação de um serviço de ligação à Internet sobre uma rede de Fibra Ótica 

no Município de São João da Pesqueira

MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A. (504615947) 10/09/2017 2 040,00 2 123,33 2 123,33

Implementação de um router 4G para disponibilização de Internet de Banda Larga 

na Unidade Móvel de Saude

MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A. 10/09/2017 243,96 243,96

Aquisição de serviços de professor do ensino Básico para a freguesia de Paredes da 

Beira 

Paula Sofia Trindade Coelho 

Escudeiro 29/09/2017 6 999,67

Aquisição de artigos de merchandising e serviços de impressão
Álvaro Augusto Ramos Fonseca - 

Pulibrindes 11/09/2017 1 111,00

Manutenção preventiva do sistema de climatização e AQS
Cimagom - Avac e Equipamento 

Hoteleiro, Lda 13/09/2017 5 438,48

Aquisição de serviços administrativos e recepcionista nas piscinas municipais Nadine Fernandes Martins 02/08/2017 6 900,00

Aquisição de serviços administrativos para apoio à Divisão Administrativa e 

Financeira

Ana Cristina Ribeirinha Lopes de 

Castro 23/08/2017 4 435,20

Aquisição de serviços de apoio ao Gabinete de Comunicação e Imagem Luís Carlos Moutinho Pinto 25/09/2017 4 830,00

Aquisição de serviços para a Divisão de Obras Municipais e Gestão Urbanística, no 

setor da Engenharia Civil
Jorge Miguel Carvalho Fernande

13/09/2017 7 000,00

Aquisição de serviços administrativos e de rececionista para as Piscinas Municipais Susana Carvalho Saraiva 
23/08/2017 575,00

Aquisição de serviços de rececionista e vigilante no Pavilhão Gimnodesportivo e nas 

Piscinas Municipais 
Cristiano Samuel de Jesus Augusto

21/09/2017 4 802,40

Aquisição de serviços de professor de Educação Física Luís Filipe Ramos Pinto 26/09/2017 4 153,32

Aquisição de serviços de gestão de candidaturas a Fundos Estruturais de 

Investimento
PAULO ALEXANDRE RIBEIRO BITO 

28/09/2017 4 800,00

Aquisição de serviços de Fotografia e Multimédia para o Gabinete de Turismo do 

Munícipio de São João da Pesqueira 
Nelson João Ferreira Almeida 

29/09/2017 4 509,68

Aquisição de serviços de Rececionista e apoio Administrativo para a Loja interativa 

e Posto de Turismo
Maria Beatriz Cecílio Cardoso 

29/09/2017 1 150,00

Aquisição de serviços de tradução e realização de visitas guiadas para o Museu do 

Vinho de São João da Pesqueira

Aldina Maria Ramos dos Santos 

Pinto 29/09/2017 6 372,26

Aquisição de serviços de Apoio Administrativo para a Secção de Aprovisionamento 

do Município de São João da Pesqueira

Andreia Sofia Pinto de Sousa Freixo 

(198745303) 29/09/2017 5 238,71

Aquisição de licenças de software microsoft do município de São João da Pesqueira 

e centros escolares de São João da Pesqueira, Ervedosa do Douro, Trevões e 

Paredes da Beira

Wekeep,Lda (513935029)

02/08/2017 11 781,75

Fornecimento de licenças e implementação de um sistema WebSIG
ESRI PORTUGAL - SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, SA 05/04/2017 8 661,67 8 661,67 2 165,42

Aquisição de bolsa de serviços e equipamentos para manutenção da rede wireless Wekeep,Lda 
26/06/2017 13 792,00

Sistema de Geo - localização de viaturas (localização de viaturas através de GPS)
Municípia, Empresa de Cartografia 

e Sistemas de Informação, S. A.
07/03/2017 3 297,00 3 297,00 549,50

Operação da infraestrutura de sistemas e tecnologias de informação Wekeep,Lda 21/02/2017 3 166,67

Renovação do contrato de licenciamento de licenças do Microsoft Office 2016 STD Wekeep,Lda 06/03/2017 7 760,00 7 760,00 1 293,33

Assistência técnica e manutenção da infraestrutura Wekeep,Lda 07/03/2017 3 560,00

Aquisição de atualização do software de rede de bibliotecas do Municipio de S. João 

da Pesqueira

MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E 

INDUSTRIAL, S.A. 23/02/2017 2 738,00 2 738,00

Fornecimento e instalação de "Novas Luminárias" e "Balastros Eletrónicos 

Multinível
CUNHA BASTOS, LDA. 

19/11/2015 15 356,19

Locação de luminárias para a rede de iluminação pública, nas freguesias de Soutelo 

do Douro e Vilarouco

ARQUISERVICE - CONSULTORIA E 

SERVIÇOS, S.A. 20/05/2015 14 525,52 14 525,52 14 525,52 3 631,38

Vigilância e segurança das instalações do Museu do Vinho de São João da Pesqueira - 

MVP

SANDRA PATRÍCIA RAMOS DOS 

SANTOS 29/01/2016 15 000,00

Aconselhamento, controlo analítico e fornecimento de produtos para as piscinas 

municipais

MÁRIO REBOLA - CONSULTORIA 

AMBIENTAL, LIMITADA 25/02/2016 7 068,00

Programa de exposições artísticas
Miolo Ideias Formação e Culturas 

Lda. 11/10/2017 24 457,44

Aquisição de serviços para Divisão de Obras Particulares e Serviços Urbanos, no 

setor do ambiente
Sérgio  Peralta Fernandes

20/06/2017 1 660,00

Aquisição de serviços de Rececionista para o Museu do Vinho de São João da 

Pesqueira
Luís Carlos da Fonseca Amaral 

12/07/2017 700,00

Interface de São João da Pesqueira e da Requalificação do Lugar do Convento na Vila 

de S. João da Pesqueira

GUALDIM ANCIÃES AMADO & 

FILHOS, LDA. 05/06/2017 263 883,15

Fornecimento e implementação de 14 ilhas ecológicas TNL 07/02/2017 92 866,67

Prestador de serviços -Área do Hambiente
Susana Maria Lima Fonseca dos 

Santos 01/01/2014 5 920,00

Segurança PANDA SECURITY PORUGAL, S.A. 20/12/2017 10 492,26

Total 720 028,92 53 100,64 28 678,61 3 631,38
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Educação 
 

Serviço de refeições 

 

Das reuniões e análises efetuadas, com o apoio da Dra. Carla Madureira, tomámos conhecimento nos 

aspetos com maior impacto nesta área - refeições escolares, as AEC’s e as Atividades de Animação e de 

Apoio à Família (AAAF). 

No que diz respeito às refeições escolares, são celebrados, por ano letivo, protocolos entre a Câmara e 

uma IPSS, sendo no protocolo identificas quais as escolas que irão beneficiar de tais refeições.  

No caso da IPSS - Centro Social e Paroquial de Trevões, está protocolada com as Escolas EB1 de Trevões e 

a EB1 DE Paredes da Beira. A IPSS - AITIED – Associação para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do 

Douro tem de fornecer refeições à Escola Básica de Ervedosa do Douro e a IPSS - Pesqueiramiga fornece 

as refeições aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do Centro Escolar de São João da Pesqueira. 

De acordo as orientações da DGESTE, apenas é obrigatório a celebração de protocolos para o serviço de 

refeição do 1.º Ciclo Ensino Básico. No entanto, o ensino Pré-Escolar também já é obrigatório para crianças 

a partir dos 3 ano, existindo um financiamento apurado por aluno e por mês. 

No caso do Jardim-de-infância de Castanheiro, a IPSS que serve as refeições é o Centro Social e Paroquial 

de Castanheiro do Sul. No Jardim-de-Infância de Riodades é a Associação de Fraternidade e Solidariedade 

Social de Riodades. Ambas as IPSS fornecem cada refeição a 2,75€ e o Município procede ao pagamento 

até ao dia 10 do mês seguinte à respetiva IPSS.  

A seleção das IPSS do Concelho para servirem as refeições do pré-escolar foi com o intuito de as apoiar 

em termos de sustentabilidade. Contudo, esta situação não se encontra suportada, nem por Protocolo 

nem por qualquer tipo de procedimento de contratação pública. 

Da análise aos protocolos que nos foram disponibilizados, no ano letivo de 2016/2017 o Município pagou 

às IPSS por conta do serviço de refeições o valor total de 124.886,75 €.  

A previsão de custos com refeições escolares (sem férias/interrupções letivas de carnaval/Páscoa/Natal e 

sem as faltas dos alunos) é a que se encontra abaixo: 

 

 

 

 

Escola

n.º de crianças 

Inscritas nos 

Serviços

IPSS que fornece a refeição Previsão de custos anuais

Centro Escolar de Ervedosa 70 IPSS AITIED
70 Crianças x 180 dias letivos = 12.600 refeições X 

2,75€ = 34.650,00€

Centro Escolar de Paredes 51 IPSS Centro Social e Paroquial de Trevões
51 Crianças x 180 dias letivos = 9.180 refeições X 

2,75 € = 25.245,00€

Centro Escolar de Trevões 33 IPSS Centro Social e Paroquial de Trevões
33 Crianças x 180 dias letivos = 5.940 refeições X 

2,75 € = 16.335 €

Centro Escolar de São João da 

Pesqueira
106 IPSS Pesqueiramiga

106 Crianças x 180 dias letivos = 19.080 refeições 

X 2,75 € = 52.470,00 €

Jardim de Infância de Castanheiro 10
IPSS Centro Social e Paroquial de 

Castanheiro do Sul

10 Crianças x 180 dias letivos = 1.800 refeições x 

2,75€ = 4.950,00 €

Jardim de Infância de Riodades 7
IPSS Associação de Fraternidade e 

Solidariedade Social de Riodades 

7 Crianças x 180 dias letivos = 1.260 refeições X 

2,75 € = 3.465,00 €

137.115,00 € Total em refeições escolares
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O controlo das refeições é efetuado pela coordenadora de cada escola, que informa todos dias a IPSS das 

quantidades de refeições necessárias, sendo elaborado um mapa com o número de refeições servidas por 

dia. No final do mês, a IPSS envia à Dra. Carla o mapa de quantidades de refeições e esta emite a 

informação para autorização da despesa e dá seguimento para se proceder ao pagamento à IPSS. Não 

existe nenhum sistema informático de senhas de refeição, para um maior controlo. 

Para efeitos de atribuição do valor a pagar por cada aluno, estão definidos escalões em função dos 

rendimentos do agregado familiar. Os valores atribuídos pelo Município são os indicados abaixo, 

consoante o escalão: 

• Escalão A- Os alunos não pagam qualquer valor pela refeição, ficando o encargo total da 

responsabilidade da Câmara; 

• Escalão B- Os alunos pagam o valor de 0,73€, ficando à responsabilidade da Câmara o 

remanescente, ou seja, 2,02€; 

• Sem escalão – Os alunos que não qualquer tipo de escalão pagam o valor de 1,46€, o 

remanescente é responsabilidade da Câmara, ou seja, 1,29€. 

Os valores recebidos pela Câmara acabam por ser muito inferiores ao valor do custo das refeições. Por 

exemplo, no ano letivo 2015/2016 a Câmara transferiu para as IPSS o valor total de 127.089,75€ e recebeu 

dos pais o valor de 10.690,86 €.  

Estes pagamentos são efetuados pelos pais nas Escolas que posteriormente entregam diretamente no 

Balcão Único – Tesouraria do Município.  

No entanto, verificámos que a IPSS Pesqueiramiga não devolve ao Município o valor que os pais entregam. 

Esta situação ocorre desde há já vários anos. De acordo com o que conseguimos apurar, esta situação 

acontecia no passado porque era a IPSS que alocava os seus Recursos Humanos no serviço de refeições e 

do prolongamento do horário. No entanto, esta situação já não acontece, pois os técnicos que estão na 

IPSS a servir as refeições são pagos pelo Município.  

Esta situação necessita de ser reanalisada uma vez que desta forma não está a ser cumprido o princípio 

da igualdade entre as entidades que estão a fornecem as refeições às escolas do Concelho. 

 

Prolongamento de Horário/ AAAF 

 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), no vertente prolongamento de horário, traduzem-
se na oferta de atividades de animação e acompanhamento das crianças que frequentam os 
estabelecimentos de educação, antes e depois do período diário das atividades educativas e durante os 
períodos de interrupção destas atividades, de forma a assegurar um horário adequado às necessidades 
das famílias. O enquadramento Legal é o diploma que estabelece as normas a observar na oferta das AAAF 
- Portaria nº 644-A/2015 de 24 de agosto. 

O Município celebrou um protocolo de colaboração para serviços de prolongamento de horário entre o 
Município e a IPSS – AITIED. Ao abrigo deste protocolo o Município pagará a AITIED para o ano letivo o 
valor total de 16.100€. Este valor compreende a: 

• 10€ Mensais por cada criança inscrita do Pré-escolar; 

• 25€ Diários para auxilio ao transporte por cada dia do ano letivo; 

• 900€ Mensais para pagamento de um técnico superior; 

 

No entanto a AITIED fica responsável por abater à mensalidade de cada criança o valor de 10€, uma vez 
que já se encontram pagos pelo Município.  



 47 Conceito – Consultoria e Gestão, S.A. | Av. António Augusto de Aguiar, 19 - 4º, 1050-012 Lisboa - Portugal 

O valor a transferir para a IPSS através deste Protocolo é fixo. De acordo com o protocolo, é obrigação da 
entidade parceira comunicar o nº de crianças que usufruiu do prolongamento e o nº de dias letivos 
mensais em que o serviço de transporte foi prestado.  

Esses mapas são preparados e enviados para o Município, não sendo, contudo, considerados pois vêm 
sempre com a indicação do n.º de presenças máximas.  

O Município paga os 10,00€ / criança matriculada no Jardim de Infância de Ervedosa do Douro x 180 dias 
letivos. 

 

O apoio ao transporte dado a esta IPSS é pago na base dos 180 dias letivos x 25,00€ e serve para apoio na 
aquisição de combustível. Isto porque o Sr. Vereador da Educação do executivo anterior assim o decidiu.  

Nada obriga o Município a efetuar esta comparticipação uma vez que já é responsável pelos transportes 
escolares, que são gratuitos em 100% para todos os alunos dos 3 aos 18 anos. 

No que diz respeito às AAAF desenvolvidas nas escolas de São João da Pesqueira, os pais interessados 
neste tipo de serviço pagam à IPSS Pesqueiramiga, contribuindo o Município com 10,00€/mês/criança.  

Do que conseguimos apurar, esta IPSS é ainda beneficiada pela utilização, de forma gratuita, das 3 salas 
onde desenvolvem a atividade de Prolongamento de Horário. 

Nos restantes Centros Escolares e Jardins de Infância este serviço é feito nas instalações das próprias 
escolas e Jardins de Infância, custando aos pais 0,23 €/hora. Também nesta matéria não se verifica o 
princípio da igualdade entre as IPSS do Concelho. 

 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) 

 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) têm caráter facultativo, sendo de frequência gratuita e 
de natureza formativa, cultural e lúdica, complementando o conjunto de disciplinas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Pretende-se com estas atividades contribuir para a formação integral dos alunos e proporcionar às 
famílias uma ocupação adequada dos períodos em que não acontecem aulas das disciplinas do 1º Ciclo 
(tempos não letivos), dentro do período de 8 horas diárias em que a escola se mantém obrigatoriamente 
aberta. Nesse sentido, as atividades podem ser dos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, 
de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na educação. 
Por outro lado, a oferta destas atividades é adaptada ao contexto de escola – alunos, professores, recursos 
- é definida de acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas e está incluída no Plano Anual 
de Atividades. 

Para a existência das AEC existe um programa das atividades de enriquecimento curricular no 1º Ciclo do 
ensino básico Contrato - programa entre o Ministério da Educação /DGESTE e a Câmara Municipal. Este 
documento resulta da candidatura online. Tanto o agrupamento e como o Município seguem 
procedimentos obrigatórios que resultam neste Contrato Programa. O valor total a receber para o ano 
letivo 2017/2018 é de 25 710,00€.  

Nem todos os pais inscrevem os seus filhos nas AEC. Só o Inglês do 3.º e 4.º ano é de frequência obrigatória 
e essas aulas não são financiadas, uma vez que os docentes são colocados pelo Mistério da Educação 
(ME).  

Foi celebrado um Protocolo de colaboração entre o Município, o Agrupamento e a Escola Profissional - 
Esprodouro para que esta possa contratar os docentes necessários, sendo o Agrupamento a validar os 
Curriculum Vitae e o Município a pagar, com vista a garantir que existem docentes para lecionar as 
AEC’s. 
É muito difícil nos concelhos de interior atrair Recursos Humanos licenciados para lecionarem AEC’s, 
porque os horários são muito reduzidos e, consequentemente, não vão além de 300,00€/mês na 
generalidade. Há horários de 5 horas semanais - uma hora por dia.  
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Antes da existência deste protocolo, era o Município que lançava o concurso das AEC na Plataforma da 
DGESTE, que demorava muito tempo. De forma a agilizar este processo, foi efetuado este protocolo com 
a Esprodouro. Desta forma, o Município consegue também dar trabalho a docentes da localidade que 
doutra forma não teriam nenhuma colocação, nem somariam tempo de serviço. 

Os custos associados às AEC’s são comparticipados pelo ME, através da DGESTE, sendo que o cálculo da 
comparticipação financeira é efetuado de acordo com o número de alunos inscritos por atividade e o 
número de horas de AEC’s oferecidas no decurso do ano letivo.  

Segundo o art.º 20º da portaria 644-A/2015, de 24 de agosto, o valor máximo da comparticipação 
financeira anual será de 150 euros por aluno dos 1.º e 2.º anos de escolaridade, e de 90 euros por aluno 
dos 3.º e 4.º anos de escolaridade. O valor a que se refere o número anterior será pago de acordo com as 
condições estipuladas no contrato -programa sendo atualizado no início de cada período letivo em função 
do número de alunos que frequentam as AEC, esta informação é remetida à DGESTE.  
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VIII. Notas sobre a situação Financeira 
 

Com base no balancete disponibilizado na data em que o nosso trabalho de campo estava a decorrer, 

elaborámos o balanço e a demonstração de resultados, que apresentamos de seguida: 

Balanço - Ativo 
(dados de 2017 são provisórios) 

 

 

Ao nível do ativo, 98% é relativo a Bens de Património e investimentos financeiros. 

Na certificação legal das contas reportada a 31 de dezembro de 2016, existe uma reserva por limitação 

de âmbito pelo facto do Município não ter inventariado as suas infraestruturas (redes de distribuição) 

impossibilitando aferir sobre os montantes relevados no balanço. 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Ativo

Imobilizado:

Bens de domínio público

Outras convtruções e infra-estruturas 9 981 690,01 9 167 877,11 8 498 815,01

Bens de patrimonio histórico, artistico e cultural 834 724,05 834 624,29 834 624,29

Outros bens de domínio público 44 855,00 43 284,00 45 526,00

10 861 269,06 10 045 785,40 9 378 965,30

Imobilizações incorpórias

Despesas de instalação 155 694,63 148 767,80 142 312,48

155 694,63 148 767,80 142 312,48

Imobilizações corpórias:

Terrenos e recursos naturais 798 747,51 484 019,23 450 259,73

Edifícos e outras construções 23 712 218,33 22 957 785,84 22 551 107,39

Equipamento básico 75 614,72 81 530,59 76 906,48

Equipamento de transporte 231 141,09 217 849,66 187 963,75

Ferramentas e utinsílios 2 517,12 1 678,08 2 379,98

Equiamento administrativo 646 367,66 502 233,20 362 693,02

Taras e vasilhames 0,00 0,00 276,85

Outras imobilizações corpórias 100,00 100,00 100,00

Imobilizado em curso 39 347,70 340 642,21 558 885,68

25 506 054,13 24 585 838,81 24 190 572,88

Investimentos Financeiros

Partes e Capital 0,00 523 000,00 523 000,00

Obrigações e títulos de participações 669 665,95 669 665,95 669 665,95

669 665,95 1 192 665,95 1 192 665,95

Circulante:

Matérias- primas, subsidiárias e de consumo 101 599,28 114 735,74 94 048,18

101 599,28 114 735,74 94 048,18

Dívidas de Terceiros - Curto prazo

Contribuintes c/c 0,00 69,00 617,60

Utentes c/c 100 409,70 103 957,36 147 388,97

Estado e outros entes públicos 58 716,84 218 126,76 240 020,21

Outros devedores 108 685,60 0,00 0,00

267 812,14 322 153,12 388 026,78

Depósitos Bancários e Caixa:

Depósitos em instituições fiananceiras 78 718,47 71 020,87 66 974,82

Caixa 1 350,11 2 627,09 2 055,55

80 068,58 73 647,96 69 030,37

Acréscimos e diferimentos:

Acréscimo de proveitos 152 411,15 182 684,42 184 556,08

Custos diferidos 12 378,50 77 317,80 77 317,80

164 789,65 260 002,22 261 873,88

Total Ativo 37 806 953,42 36 743 597,00 35 717 495,82
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O montante apresentado em Investimentos Financeiros é referente às seguintes participações 

financeiras: 

 

 

As empresas municipais e intermunicipais que correspondem aos 202,7 milhares de euros são as 

seguintes: 

 

 

Existem, ainda, outras participações em Associações, as quais não estão refletidas no balanço (estão 

divulgadas no Anexo às demonstrações financeiras): 

 

 

De referir que estas participações estão reconhecidas pelo custo de aquisição, sendo, necessário aferir 

se existem perdas de valor que justifiquem a constituição de provisões, caso não exista expectativas do 

Município recuperar o investimento. 

 

Dívidas de clientes - Águas 
 

No balancete disponibilizado a dezembro de 2017 o valor das dividas de clientes relacionados com o 

sector de águas totaliza 200 milhares de euros (140 milhares de euros em conta corrente e 60 mil euros 

em cobrança duvidosa com provisão constituída).  

Durante os últimos anos não foram tomadas as medidas necessárias para a recuperação dos montantes 

em divida, uma vez que não tem sido procedimento remeter avisos de corte aos devedores e, no caso 

de não pagamento, efetivar os respetivos cortes de abastecimento. 

Esta situação, associada à falta de controlo existente na água que é consumida / desviada / perdida e 

que não é cobrada, coloca em risco a sustentabilidade económica e financeira da atividade do próprio 

Município.  

Há que definir um responsável pelo acompanhamento das situações em que há falta de cobrança e 

respetiva recuperação das dividas, tendo presente os prazos estabelecidos por lei para a prescrição 

destas dividas. 

411 Partes de capital 523 000,00

4114 PROMOPESQUEIRA 450 000,00

4115 EXCESSO DE FUNDOS PROMOPESQUEIRA 73 000,00

412 Obrigações e títulos de participação 669 665,95

4121 Empresas municipais e intermunicipais 202 714,00

4122 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL 466 951,95

1 192 665,95

Águas do Norte, S.A. 170 463,00  0,61% do capital

Resinorte, S.A. 32 251,00 0,4% do capital

202 714,00

ANMP – Associação Nacional de 

Municipios Portugueses
4 218,00

APMCH – Associação Portuguesa de 

Municipios com centro Histórico
274,34

Beira Douro – Associação de 

desenvolvimento do Vale do Douro
5 000,00

Associação de Municípios do Vale do 

Douro Sul
27 000,00

Fundação Museu do Douro 26 024,00

Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. 4 394,00

66 910,34
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Valor a recuperar de IVA 
 

A rubrica de Estado e Outros entes públicos reflete o valor que foi apurado pela consultora Deloitte de 

IVA que o Município conseguirá recuperar, no âmbito das operações realizadas que lhe conferem direito 

à dedução. 

O resumo das conclusões retiradas pela Consultora é o seguinte: 

 

 

O Município tem 4 anos para efetuar a recuperação do IVA que lhe é devido. Desta forma, o IVA de 2014 

poderá ser solicitado o reembolso durante este ano de 2018. 

Apenas de referir que o Município apresenta elevadas taxas de perdas na área das águas, situação que 

poderá ser levantada pela Administração Tributária, podendo inviabilizar o pedido de reembolso pela 

sua totalidade. 

 

  

2014 2015 2016

Águas

Água autorizado e faturado 347 870 362 474 339 651

Água autorizado e não faturado 32 910 27 890 45 000

380 780 390 364 384 651

91,36% 92,86% 88,30%

IVA a recuperar 13 729,95 15 232,52 4 379,47

Cineteatro 5 230,27 3 895,61 1 963,72

Restaurante da Ferradosa 49,34 773,56 1 595,58

Espetáculos 2 320,70 27,60

Núcleo Museológico - Venda vinho 73,46

5 279,61 7 063,33 3 586,90

Núcleo Museológico

Receita tributada 3 285,74 1 449,52

Receita total 7 426,94 3 732,72

44,24% 38,83%

Iva a Recuperar 20 019,92 4 240,63

Recursos Comuns 41 179,61 27 202,71 47 313,84

60 189,17 69 518,48 59 520,84

Outras situações 4 100,21 2 102,81 943,61

Total a recuperar 64 289,38 71 621,29 60 464,45
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Outras Contas a Receber – Junta de Freguesia de Ervedosa do Douro 
 

Em 19 de Janeiro de 2015 foi celebrado protocolo entre a Câmara Municipal de S. J. Pesqueira e a JF 

Ervedosa do Douro para efeitos de adiantamento a título de empréstimo, no montante de 85.000 euros, 

para que a JF adquirisse o imóvel da Associação da Juventude Ervedosense à Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de S. João da Pesqueira. O protocolo prevê o pagamento de 1.250 euros mensais, a iniciar-se em 

abril de 2015. 

Em 31 de dezembro de 2017 a divida da JF Ervedosa à Câmara totaliza 43.750 euros, montante que não 

se encontrava contemplado no seu Balanço aquando da realização do nosso trabalho. 

De referir que, em termos orçamentais, o Município está a fazer a compensação da despesa com a 

verba a receber da Junta de Freguesia. Ou seja, os montantes que deixam de ser transferidos para 

amortização da divida à Câmara não estão a transitar pelo orçamento. De acordo com as regras 

orçamentais, um dos princípios implícitos na sua execução é a não compensação das receitas e das 

despesas. 

 

Outras Contas a Receber – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Ervedosa do Douro 
 

Em 2011 foi efetuado um adiantamento por conta da Associação Humanitária dos Bombeiros de 

Ervedosa, no montante de 405.472,44 euros. 

Desde essa data tem vindo a ser efetuados encontro de contas através das verbas que os Bombeiros 

teriam a receber no âmbito do regulamento em vigor no Município de S: J. da Pesqueira. 

Anualmente (de 2012 a 2016), não efetuaram transferências para a referida entidade, enquadráveis no 

regulamento, para amortização da divida, no montante anual de 43.360 euros. 

Assim, em 31 de dezembro de 2017 o montante que falta ainda amortizar pela Associação totaliza 

128.857 euros. 

Na data do nosso trabalho este montante não se encontrava relevado no balanço da Câmara Municipal. 

Por outro lado, não está a ser dado cumprimento ao princípio orçamental da não compensação, uma 

vez que a Câmara não está a executar o seu orçamento da despesa pelos montantes devidos à 

Associação. 
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Balanço - Passivo 
 

(dados de 2017 são provisórios) 

 
 

 

Embora os dados do balancete reportado a 31 de dezembro de 2017 não sejam ainda os finais, o 

Município apresenta-se com um resultado liquido negativo superior a 1,6 milhões de euros. 

 

  

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Fundos Próprios e Passivo

Fundos Proprios

Património 17 542 870,29 17 542 870,29 17 542 870,29

Reservas Legais 538 632,77 538 632,77 538 632,77

Resultados transitados 10 219 070,52 9 116 679,28 7 719 064,02

Resultado liquido do Exercício -1 224 117,61 -1 363 260,26 -1 603 731,14

27 076 455,97 25 834 922,08 24 196 835,94

Passivo

Provisões para outros riscos e encargos 0,00 60 000,00 60 000,00

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo

Empréstimos de médio e longo prazo 4 058 307,67 3 546 349,66 3 039 555,57

Outros credores 333 539,95 300 182,95 266 831,95

4 391 847,62 3 906 532,61 3 366 387,52

Dívidas a terceiros - curto prazo:

Empréstimos de curto prazo 494 282,36 505 100,33 506 373,42

Adiantamento por conta de vendas 

Fornecedores c/c 2 561 571,08 3 168 597,43 4 241 486,72

Faturas em receção e conferência 283,88 171 435,92 107 963,28

Clientes e utentes c/ caução 5 401,58 0,00 0,00

Fornecedores de imobilizado c/c 110 502,01 100 604,96 235 768,65

Estado e outros entes públicos 25 422,91 24 317,65 48 271,35

Outros credores 76 146,85 19 952,47 25 276,11

3 273 610,67 3 990 008,76 5 165 139,53

Acréscimo e diferimentos:

Acréscimos de custos 167 544,87 230 277,76 171 867,85

Proveitos diferidos 2 897 494,33 2 781 855,79 2 817 264,98

3 065 039,20 3 012 133,55 2 989 132,83

Total Passivo 10 730 497,49 10 908 674,92 11 520 659,88

Total dos Fundos Próprios e Passivo 37 806 953,46 36 743 597,00 35 717 495,82
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Dividas a Terceiros – Fornecedores e Fornecedores de Imobilizado 
 

Os principais credores do Município, reportados a 31 de dezembro de 2017, são os seguintes:  

 

Fornecedores 

 
 

 

Fornecedores de Imobilizado 

 

 
 

 

Se efetuarmos o cruzamento destas dividas com os valores constantes no mapa da execução orçamental 

da despesa, como compromissos assumidos e não pagos, verificamos existir uma grande diferença. Esta 

situação é justificada pelo facto de não se encontrarem comprometidas todas as despesas com 

compromissos com obrigações, o que constitui no incumprimento das regras da despesa publica, 

passível de responsabilidade financeira. 

O valor mais expressivo é o relativo às Águas do Nortes, S.A., sendo a divida atual de 3,7 milhões de 

euros, valor que é incomportável regularizar na sua totalidade atendendo aos fundos disponíveis atuais 

e previstos para o ano de 2018. É necessário formalizar um acordo de pagamento com as Águas do 

Norte, estabelecendo-se um plano de pagamento por um período que permita ao Município o seu 

pagamento sem colocar em causa o seu plano de atividades.  

A falta de acordo origina, não só o facto de se estar a reportar informação incorreta às autoridades 

supervisoras sobre a inexistência de dividas vencidas e de pagamentos em atraso como também o 

aumento do custo de juros associado à divida. 

 

Ao incorrer na situação da mora, pela assunção de despesa sem ter a garantia de fundos para assegurar 

o pagamento tempestivo dos seus compromissos perante terceiros e não se certificando, para além do 

Designação
Saldo 

31-12-2017

Panifex - Panificadora Aguiar da Beira, Lda. 15 059,06

CRYSEIA, ANIMAÇÃO TURÍSTICA E ORG. DE EVENTOS, LDA 34 058,50

Maria Lurdes Aguiar Costa 10 604,04

RESINORTE - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S.A. 30 708,50

WIREMAZE, SA 10 036,00

Arisdouro, Lda 11 070,00

Transdev Interior, S.a. 86 262,94

Águas do Norte - Grupo Águas de Portugal 3 722 896,38

Movimento 180º, Consultores, Lda 10 184,40

Helena Soeiro, Unipessoal, Lda 19 499,97

Wekeep, Lda. 16 959,55

Ph Energia, Lda 55 136,22

Miolo - Ideias, Formação e Culturas Lda 11 955,60

Outros de valor < a 10.000 euros 207 055,56

Total 4 241 486,72

Designação
Saldo 

31-12-2017

GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA. 78 038,59

TNL - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E SISTEMAS AMBIENTAIS, LDA 61 292,51

Acácio da Fonseca, Unipessoal, Lda. 18 108,54

Cunha Nova Unipessoal,lda 17 644,11

Wekeep, Lda. 16 964,16

Outros de saldo < 10.000 euros 43 720,74

Total 235 768,65
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cabimento orçamental, que dispunha de fundos disponíveis, sujeitam a autarquia a encargos financeiros 

adicionais que poderão aumentar o desequilíbrio financeiro estrutural. 

 

Passivos Bancários 
 

Em 31 de dezembro de 2017 o ponto de situação dos passivos bancários é o seguinte: 

9

 

 

Efetuamos o cruzamento destes montantes com a informação constante no mapa de responsabilidades 

do Banco de Portugal, tendo sido apuradas diferenças imateriais. 

 

Outras responsabilidades não refletidas na contabilidade 
 

Têm surgido pedidos de pagamento de serviços, por parte de diversos fornecedores, sem que essas 

despesas tenham sido objeto de qualquer procedimento orçamental na contabilidade. 

Os casos que chegaram ao nosso conhecimento foram os seguintes: 

 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São João da Pesqueira 
 

Em oficio ref. N.º 01380-17, datado de 31 de Agosto de 2017, remetido ao Presidente do Município em 

funções nessa data, a Associação solicita o pagamento de 325.180,80€ referente a despesas dos anos de 

2010 a 2017, das quais se considera devedor.  

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio e Financiamento ao Associativismo Humanitário, no 

seu artigo 4º, é referido que para estas entidades serem suscetíveis de atribuição de apoio financeiro é 

necessário a apresentação de uma candidatura. Esta candidatura tem de ser entregue até 30 de 

dezembro do ano anterior no Gabinete Técnico de Proteção Civil, salvo situações pontuais que poderão 

ser entregues com 1 mês de antecedência à sua realização. 

Para formalizar a candidatura é necessário apresentar os documentos que estão definidos no artigo 4º 

do referido regulamento, tais como:  

• Formulário de candidatura devidamente preenchido; 

ENTIDADE
CAPITAL EM 

DÍVIDA

Mapa Banco de 

Portugal
Diferenças

CREDORA AMORTIZ JUROS EM 31.12.2017 EM 31.12.2017

738000943091 1999 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 1 836 101,24 146 568,34 285,38 244 412

738000946591 2002 Viação rural - a) C.G.D. 324 812,79 22 894,70 196,32 34 342

738000948191 2002 Viação rural - a) C.G.D. 157 121,33 11 638,62 99,80 17 458

9015003792891 2003 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 678 645,00 42 119,73 1 192,13 255 813 255 773 -40

9015003951391 2004 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 682 392,00 41 405,53 511,57 291 427 291 382 -45

9015004680391 2006 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 906 656,00 54 761,26 0,00 492 851 492 851 0

56044576843 2008 Financiamento de diversos projectos C.C.A.M. 2 500 000,00 141 931,59 758,29 1 600 747 1 600 581 -166

9015006811491 2010 Financiamento de diversos projectos C.G.D. 800 000,00 45 053,65 8 004,03 609 300 609 193 -107

TOTAIS 7 885 728,36 506 373,42 11 047,52 3 546 350 3 545 929 -421

296 149 -63

N.º EMPRÉSTIMO ANO FINALIDADE
CAPITAL

inicial

ENCARGOS ANUAIS
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• Apresentação semestral da certidão comprovativo da sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social; 

• Apresentação semestral da certidão comprovativa de não devedor à Fazenda Nacional de 

qualquer contribuição ou imposto; 

• Plano de atividades para o próximo ano, com cópia da ata de aprovação pela Direção; 

• Apresentação do quadro atualizado dos Técnicos de Ambulância de Emergência (TAE), dos 

Técnicos de Ambulâncias de Socorro (TAS) e dos Bombeiros Voluntários ativos. 

Os documentos a apresentar aquando da primeira candidatura: 

• Fotocópia da escritura pública da sua constituição; 

• Fotocópia da publicação em Diário da Republica da constituição da respetiva associação; 

• Estatutos e regulamentos internos; 

• Logotipo; 

• Comprovativos do NIB emitido pela entidade bancária. 

A não apresentação destes documentos implica a anulação da candidatura. Após a receção das 

candidaturas e depois de analisadas, o Município aprovará as comparticipações financeiras a conceder 

aos projetos, bem como o respetivo plano de pagamento.  

As entidades são informadas por escrito, sobre as comparticipações financeiras que irão auferir. Estes 

financiamentos são alvo de um contrato programa estabelecido entre o Município e as entidades. 

De acordo com o artigo 10º do regulamento o Município comparticipa em, por exemplo: 

• Comparticipação de 15.000€ para as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários; 

• Comparticipação até 50% na aquisição de viaturas do tipo de ABSC, com necessidades 

comprovada; 

• Comparticipação até 30% na aquisição de viaturas do tipo de ABTM, com necessidades 

comprovada; 

• Comparticipação com 2.500€ para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários para 

formação; 

• Comparticipação com 5.000€ para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários para 

seguros. 

Desta forma, embora as despesas apresentadas pela Associação Humanitária dos Bombeiros de São 

João da Pesqueira aparentem ser elegíveis nos termos do referido regulamento, não colhemos evidência 

do cumprimento dos requisitos a que o mesmo obriga para efeitos de comparticipação na aquisição de 

viaturas e outras despesas correntes. 

Deverá ser avaliado pelo atual Executivo a atribuição destas verbas, enquadrando-se as mesmas no 

estabelecido no regulamento em vigor. 

 

Projeto ARU – Adro de Santa Maria e Largo 25 de Abril, Município de São João da Pesqueira 
 

Outra das situações em análise reporta-se ao mail remetido ao Executivo atual, o qual passamos a 

descrever: 

No âmbito do assunto em epígrafe e ainda no final do mandato do anterior Presidente da Câmara, essa 

edilidade chegou acordo com o Arqtº Pedro Moreno, para que lhe fosse pago o valor de € 6.791, 25 (seis 

mil setecentos e noventa e um euro e vinte e cinco cêntimos).  
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Foi elaborado o respetivo acordo o qual foi assinado por ambas as partes - Câmara Municipal e Arqtº 

Pedro Moreno - de acordo com a informação que me foi transmitida pelo Dr. Vítor Cardoso. 

Registe-se que esse acordo resultou de uma reunião ocorrida no dia 6 de outubro do ano transato, na 

qual estiveram presentes para além de eu própria, a Dra. Ana Paula Oliveira - minha advogada - o Dr. 

Vítor Cardoso e o então Presidente da Câmara, Sr. José Fontão Tulha. 

Uma vez que não tive acesso aos termos exatos do referido acordo venho, pelo presente, solicitar a V. 

Exª o envio de uma cópia do mesmo, assim como me informe se o Arqtº Pedro Moreno já se encontra 

pago do referido valor. 

Esta despesa não se encontra comprometida em termos orçamentais, desconhecendo-se, até ao 

momento, se os serviços foram efetivamente prestados e se houve efetivamente acordo com o anterior 

Executivo para pagamento deste serviço. 

De referir que o acordo mencionado no referido e-mail apresenta data posterior à eleição do atual 

executivo. 

 

Lopes & irmão 
 

Mediante apresentação de auto de consignação de trabalhos, datado de 2 de novembro de 2009, no 

montante de 87.675 euros, referentes à empreitada de pavimentação de arruamentos de diversas 

freguesias – calçadas, o fornecedor Lopes & irmão, Lda. reclama o pagamento de 36.699,43 euros, 

referente ao auto de medição n.º 1, datado de 21 de abril de 2010 e assinado pelo Eng.º Domingos 

Coutinho Pereira Maduro, como representante do Município. 

Contudo, não existe processo instruído na contabilidade que permita comprovar que esta empreitada 

tivesse sido devidamente cabimentada e comprometida no orçamento do Município. 

Esta empresa apresenta ainda o seguinte mapa de trabalhos, indicando como não estando faturados: 
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Não existe qualquer processo instruído no Município que demonstre o cumprimento das regras 

relacionadas com a contratação pública e realização de despesa pública. 

Para além destes processos, existe ainda referencia a obras realizadas no novo parque de 

estacionamento de Souteiro, cujos montantes não foram estimados por desconhecimento por parte do 

Município. 

Relativamente a esta matéria, foi decisão não fazer refletir qualquer passivo no balanço do Município 

uma vez que este não possui qualquer documento / informação que demonstre a adjudicação que 

permitisse dar cumprimento às regras da despesa pública. 

  

Área PU (€/m2) Preço Final Situação

Freguesia de Soutelo do Douro

Caminho Rua do Carvalhl (Quinta do fonseca) 2612 10,50 27 426,00 Não Medido

Caminho da Fieteira (ingleses symitons) 2987 11,00 32 857,00 Não Medido

Caminho da Cruz Velha 244 11,00 2 684,00 Não Medido

Caminho do Padeiro (Eiras) 2620 11,50 30 130,00 Não Medido

Caminho do Seixo (Sandeman) 2053 11,50 23 609,50 Não Medido

Caminho das Fontainhas 1065 12,00 12 780,00 Não Medido

Caminhos da frieira 1410 12,00 16 920,00 Não Medido

Freguesia de Trevões

Requalif icação da travessa dos gatos, calçada e projetores de chão 8 522,00 Não Medido

Freguesia de Vilarouco

Rua Principal 530 12,20 6 466,00 Não Medido

Arranjos no exterior da capela N. SR.ª da Estrada 1 500,00 Não Medido

Várzea de Trevões

Reabilitação da Praça 31 099,20 Não Medido

Freguesia de Ervedosa do Douro

Aplicação de betuminoso a frio 7 158,75 Não Medido

Calçada em cubo Rua da Costinha 32 250,96 Não Medido

Vale de Vila

Calçada na Rua da Quinta do Messias 30 550,00 Não Medido

Pavimentação em Betuminoso 43 507,50 Não Medido

Freguesia de Castanheiro do Sul

Pavimentação em betuminoso em valas 1 689,81 Não Medido

Freguesia de Paredes da Beira

Pavimentação Rua Chão dos Regadeiros ( incluindo drenagens) 37 730,35 Não Medido

Pavimentação Caminho das Ervilhas 3291,20 8,45 27 810,64 Não Medido

Pavimentação em cubo 11*11 em passeios junto à estrada municipal 2209,150 11,50 25 405,23 Não Medido

Pavimentação em calçada Caminho Rural Tanque da Igreja 398,10 10,00 3 981,00 Não Medido

Pavimentação em calçada à Portuguesa Caminho Rural da Amieira 803,220 10,00 8 032,20 Não Medido

Freguesia de Valongo dos Azeites

Pavimentação de arruamentos em diversas freguesias

Total 464 833,30

LOPES IRMÃOS, LDA - Trabalhos Não Faturados

(Valor em Falta)52 723,16

Anexa -se 

consignação e 

auto de medição 

n.º 1 falta o 

restante
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Mateus & Sequeira 
 

Este processo respeita á remodelação de um caminho, cuja obra foi paga pela entidade Mateus & 

Sequeira. Sobre este processo existem declarações efetuadas pelo anterior Executivo numa Assembleia 

Municipal, onde refere que a obra em curso é da responsabilidade da empresa que está a executar as 

referidas obras.  

Contudo, a entidade veio agora apresentar uma fatura, no montante de 64.560 euros, acompanhada do 

auto de medição n.º 1, datado de setembro de 2017, o qual se encontra assinado pelo anterior 

Presidente da Câmara. 

A fatura não contempla o número de compromisso, conforme obriga o Lei em vigor relacionada com os 

compromissos e pagamentos em atraso (LCPA) e nos serviços do Município desconhece-se o processo e 

respetiva adjudicação de trabalhos. 

 

Associação de Municípios do Vale do Douro Sul 
 

Foi identificada uma divida a esta entidade, que em 31 de dezembro de 2017 ascendia a 42 mil euros, 

decorrente de quotas em atraso e de prestações também em atraso de anos anteriores. Em 2018 foi paga 

a quota referente ao ano de 2014, diminuindo a divida para 38.500 euros. 

Esta divida não se encontrava refletida nas contas patrimoniais, nem considerado no mapa de 

compromissos assumidos e não pagos. 

 

Em conclusão – passivos e passivos contingentes não relevados no balanço à data do nosso 

trabalho 
 

Os montantes que acima identificámos totalizam, em 31 de dezembro de 2017, cerca de 833.500 euros. 

O executivo deverá avaliar quais são relativos a passivos certos e quais serão responsabilidades 

contingentes. 

No entanto, todas as situações acima identificadas indiciam a violação dos requisitos legais de assunção 

e realização da despesa pública municipal. Estas situações são suscetíveis de configurar eventual 

responsabilidade financeira sancionatória, prevista na Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 de agosto (LOPTC). 

Por outro lado, a ser responsabilidade do Município o pagamento destes passivos, não está a ser 

reportada a informação correta sobre a existência de divida vencida e respetivos pagamentos em atraso. 
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Responsabilidades contingentes: 
 

De acordo com a resposta obtida do advogado do Município, os processos que se encontram em aberto 

contra o Município são os seguintes: 

 

* - Já houve decisão de condenação do Município em 154.260 euros (depositado numa conta bancária a favor do Tribunal). 

Tribunal da relação ordenou repetição do julgamento. Em termos patrimoniais, este valor está refletido na conta como custo de 

aquisição dos terrenos que foram expropriados. 

 

Existem ainda outros processos em curso, contra o Município, cujo autor são as Águas do Norte (antes 

Águas de Trás os Montes e Alto Douro). Em 31/12/2017 o resumo é o seguinte: 

 

 

Analise dos Fundos Comunitários 

 

De forma compreender se o Município tem reconhecido na conta 2745 – Proveitos Diferidos – Subsídios 

ao Investimento os montantes referentes a fundos comunitários recebidos em anos anteriores (asserção 

da integralidade), efetuamos um levantamento de todas as candidaturas cuja informação estava 

disponível nos serviços responsáveis por estes temas - Dr. Nuno Amaral. 

Após esse levantamento, analisámos todas as pastas físicas, de forma a conseguirmos retirar a 

informação necessária. Do levantamento efetuados, extraímos as seguintes informações: 

 

Montantes 

reclamados

N.º processo Tipo de ação Autor 2017 Ponto de situação

1042/09.6BEVIS Administrativa comum ARR - Soc. Construções, Lda. 33 586,00 Condenado. Foi interposto recurso

245/11.8BEVIS Administrativa comum Chupas e Morrão - Obras Públicas, SA 60 000,00 Propos 60 mil euros. Aguardam acordo. Valor provisionado na patriminial.

549/14.8BEVIS Administrativa especial STAL - Manuel João Santos 46 006,00

32/10.0TBSJP Expropriação Expropriados * 760 564,00 Já transferidos 154.260 euros para tribunal.

31679/SNIRA/DGAV Coima ASAE 22 440,00

172/16.2BEVIS Administrativa especial STAL - Manuel João Santos 4 394,00

926 990,00

N.º processo Tipo de ação Autor 2016

53/13.1BEVIS Administrativa comum Aguas de Tras os Montes 110 227,72

343/13.3BEVIS Administrativa comum Aguas de Tras os Montes 244 627,85

166/14.2BEVIS Administrativa comum Aguas de Tras os Montes 117 218,16

543/4.9BEMDL Administrativa comum Aguas de Tras os Montes 136 253,00

351/18.0BEMDL Administrativa comum Aguas de Tras os Montes 980 249,69

3439/17.9YIPRT Injunção Águas do Norte, S.A. 491 302,15

2 079 878,57
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Foi, pois, apurado um valor de candidaturas de 22,3 milhões de euros desde 1995 até esta data. Desse 

montante, cerca de 17 milhões foram comparticipados. 

O extrato contabilístico da conta 2745 – Proveitos Diferidos – Subsídios ao Investimento, respostado no 

balancete a 31 de dezembro de 2017 (provisório), reflete os seguintes investimentos: 

 

Candidatura Data Início Data Fim 
Investimento 

elegível 
Comparticipação

Retificação e Pavimentação da E.M. Paredes-Riodades – Penela – 1.ª Fase 15/11/1999 14/01/2000 268,77 201,58

Retificação e Pavimentação da E.M. Paredes-Riodades – Penela – 2.ª Fase 15/12/1999 11/01/2002 677 866,34 508 399,76

Abastecimento de Água às Freguesias de Além Torto – Pesqueira e Tabuaço 14/12/1995 18/09/1998 2 397,61 1 798,20

Cais de Acostagem e Arranjo Geral da Zona Envolvente da Ferradosa 16/02/1998 17/01/2001 819,79 614,84

Retificação e Pavimentação da E.M. 501 entre a E.N. n.º 222 e Soutelo do Douro 15/06/1997 29/11/1999 604,92 453,69

Retificação e Pavimentação da E.M. Trevões – Castanheiro do Sul 08/02/2001 28/12/2004 1 700 900,83 1 190 630,58

RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA 01/03/1996 20/03/1998 334 630,00 250 980,00

Valorização da Praia Fluvial de Nagoselo do Douro 17/09/1996 24/09/1998 66 724,27 60 050,34

Parques Infantil de Trevões 28/05/1999 15/12/2000 56532,82 3 326,49

Parque Infantil de Paredes da Beira 28/05/1999 15/12/2000 56532,82 3 326,49

Parque Infantil de Riodades 28/05/1999 15/12/2000 56532,82 3 326,49

Parque Infantil Várzea de Trevões 28/05/1999 15/12/2000 56532,82 3 326,49

Parque Infantil Vilarouco 28/05/1999 15/12/2000 56532,82 3 326,49

Adaptação da Ex-Cadeia a Museu Eduardo Tavares 12/10/2000 12/03/2003 124 699,61 56 114,82

Polidesportivo de Valongo dos Azeites 21/01/1997 23/12/1998 19951,94 9 975,97

Polidesportivo de Paredes da Beira 06/05/1997 23/12/1998 19951,94 9 975,97

Polidesportivo de Várzea de Trevões 21/01/1997 23/12/1998 19951,94 9 975,97

Polidesportivo de Trevões 21/01/1997 23/12/1998 19951,94 9 975,97

Arranjo Urbanístico do Miradouro de Frei Estêvão 17/10/2002 22/03/2004 42 123,58 25 274,15

Reabilitação e Valorização do Miradouro São Salvador do Mundo - eletricidade 22/09/2003 21/12/2004 41 714,44 25 028,66

Implementação do Site para o Município de São João da Pesqueira 01/09/2007 30/09/2007 11 935,44 8 951,58

Arranjo Geral da Avenida Marquês de Soveral, em São João da Pesqueira; 16/01/2001 02/12/2005 1 309 344,48 982 008,36

Arranjo Paisagístico da Devesa e Escolas, em São João da Pesqueira; 19/02/2001 26/05/2003 304211,85 228 158,89

Reabilitação da E.M. São João da Pesqueira/Espinho – Várzea de Trevões; 18/05/2000 15/01/2003 556 110,00 417 082,33

Execução de Etares Compatas em diversas Freguesias do Concelho de são João da Pesqueira;09/04/2002 00/01/1900 482 322,00 361 741,50

Requalificação da Praça Visconde de Ló Ferreira, em Trevões e Recuperação de Fachadas;14/12/2006 19/05/2008 396 651,24 297 488,43

Implementação da Escola Profissional do Alto Douro - ESPRODOURO 22/11/1995 04/10/1996 249 399,22 124 699,61

Parque Desportivo da Mata do Cabo, 1ª fase – Piscina e parque de campismo 02/05/2005 12/06/2007 1 442 846,88 869 459,53

Requalificação do Centro Histórico de Trevões 23/03/2009 18/12/2014 384 448,60 326 781,31

Núcleo Museológico do Vinho 20/02/2011 10/11/2014 2 644 273,32 2 247 632,32

Reabilitação e prolongamento do acesso rodoviário e expansão da Zona 

Industrial de S. João Pesqueira
01/08/2010 31/07/2012 999 959,35 799 967,48

Implementação da Loja Interativa de Turismo de S. João da Pesqueira 28/02/2014 03/10/2014 202 753,18 157 640,60

Apetrechamento e Modernização do Núcleo Museológico do Vinho de S. João da Pesqueira16/04/2014 12/06/2015 537 405,02 456 794,27

CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE S. JOÃO DA PESQUEIRA 29/02/2008 31/03/2011 1 185 864,00 948 691,20

BIBLIOTECA ITINERANTE DE S. JOÃO DA PESQUEIRA 01/09/2009 31/08/2010 63 865,20 51 092,16

Centro Escolar de S. João da Pesqueira 14/03/2008 04/10/2010 2 154 699,03 1 723 759,22

Variante Urbana à Vila de S. João da Pesqueira (PRU) 25/01/2008 16/09/2010 1 547 772,55 1 238 218,04

Requalificação da Rua Direita (PRU) 15/04/2008 31/01/2012 348 972,45 296 626,58

Programação Cultural (PRU) 01/02/2009 31/12/2010 29 500,00 20 650,00

Interpretação (PRU) 19/03/2010 14/05/2012 5 934,11 5 043,99

Beneficiação da estrada Municipal de Acesso Poente a Nagoselo do Douro 03/08/2010 29/08/2011 317 937,48 270 246,86

Beneficiação da Estrada Municipal S. João da Pesqueira - Várzeas 04/08/2010 27/01/2012 905 736,53 769 876,05

Acalmia de tráfego na avenida da Dessarges em S. João da Pesqueira 09/04/2014 27/06/2014 32 734,37 27 824,21

Construção de Centro de Compostagem de Resíduos Verdes em S. João da Pesqueira 29/12/2016 252 292,30 214 448,45

Implementação de Eco-lhas na vila de S. João da Pesqueira 29/12/2016 699 894,60 594 910,41

Construção da ETAR para aglomerado de Casais do Douro 29/04/2017 293 476,79 249 455,27

Construção da ETAR para aglomerado de Riodades 10/02/2017 572 163,37 486 338,86

Construção da ETAR para aglomerado de Sarzedinho 29/04/2017 338 251,17 287 513,49

REQUALIFICAÇÃO DO LUGAR DO CONVENTO 09/05/2017 355 825,07 302 451,31

INTERFACE DE S. JOÃO DA PESQUEIRA 27/07/2017 283 526,11 240 997,19

22 265 327,73 17 182 632,45

Cod. Conta Designação 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

2745411 FEDER -2 789 371,44 -2 673 742,90 -2 709 152,09

274541102 NÚCLEO MUSEOLÓGICO -2 134 375,64 -2 106 280,24 -2 078 184,84

274541103 REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA ALDEIA VINHATEIRA DE TREVÕES -160 153,83 -109 981,54 -59 809,25

274541104 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA FONTE DO CONCELHO DE TREVÕES 0,00 0,00 0,00

274541105 LOJA INTERACTIVA DO MUSEU -106 805,91 -93 157,07 -83 716,17

274541106 APETRECHAMENTO DO MUSEU -388 036,06 -364 324,05 -321 530,24

274541107 centro de compostagem de resíduos verdes em S. João da Pesqueira 0,00 0,00 -100 231,05

274541108 ECO-ILHAS 0,00 0,00 -55 090,02

274541109 ETARS - CASAIS SARZEDINHO E RIODADES -10 590,52
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Do que aferimos, em períodos anteriores a 2014 o Município efetuava o reconhecimento das 

transferências recebidas numa base de caixa, ou seja, relevava a totalidade como proveito no ato de 

recebimento, fazendo com que a rubrica de proveitos diferidos possa estar subavaliada em montantes 

materialmente relevantes. 

Da análise aos relatórios de gestão dos exercícios de 2000 a 2012 verificámos que existe evidência das 

transferências efetuadas pelos vários fundos, nomeadamente: Leader, Pronorte, PPDR, Eixo I e II do QCA 

III, POSI, FSE-QÇA III, FEDER, Ministério do ambiente, CCDR; Turismo do Douro. No entanto, os valores 

que constam nestes anexos são referentes às transferências totais dos fundos não estando identificados 

por candidaturas. 

É, pois, necessário proceder-se a uma reconciliação dos dados extraídos das pastas físicas das 

candidaturas com o modulo de património e aferir se existem montantes que estão em falta na conta de 

proveitos diferidos. 

 

Por outro lado, foi-nos dado a conhecer um relatório efetuado pela entidade KPMG, solicitado pela 

empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro (ATMAD), no âmbito da concessão do sistema de águas 

e saneamento. Segundo o estudo, existem infraestruturas da Câmara Municipal, afetas ao 

abastecimento de águas que foram objeto de comparticipação comunitária. Nesse relatório pode 

verificar-se que as infraestruturas associadas a esta avaliação totalizavam 2.324.600 euros, sendo o 

valor de comparticipação apurado de 1.651.757 euros. 

No entanto, os serviços desconhecem se estas candidatura foram enviadas pela Associação de 

Municípios ou pela própria Câmara de S. João da Pesqueira. 

Recomenda-se, assim, que seja elaborado um trabalho de levantamento destas situações a fim de 

serem efetuadas as correções nas demonstrações financeiras do Município que se mostrarem 

relevantes nesta matéria. 

De referir que este contrato prevê o pagamento de uma renda ao Município por parte da ATMAD, 

correspondente a 3% do valor da infraestrutura, atualizada à taxa de inflação, devida por um período 

máximo de 30 anos ou, se for caso, até ao ano em que ocorrer a renovação da infraestrutura, no âmbito 

do segundo investimento normalmente previsto para meados do período da concessão. 

Esta renda não está a ser reconhecida no Município, situação que recomendamos ao Executivo que 

avalie. 
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Balanço e Demonstração de Resultados para efeitos de fecho de contas do ano 

de 2017 
 

Após a conclusão do trabalho de campo, algumas das situações acima identificadas foram já objeto de 

reconhecimento nas demonstrações financeiras patrimoniais (não nas orçamentais), tendo-se 

preparado um novo balanço e uma nova demonstração de resultados, que apresentamos de seguida: 

Balanço  

 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Ativo

Imobilizado:

Bens de domínio público

Outras convtruções e infra-estruturas 9 981 690,01 9 167 877,11 8 498 815,01

Bens de patrimonio histórico, artistico e cultural 834 724,05 834 624,29 834 624,29

Outros bens de domínio público 44 855,00 43 284,00 45 526,00

10 861 269,06 10 045 785,40 9 378 965,30

Imobilizações incorpórias

Despesas de instalação 155 694,63 148 767,80 142 312,48

155 694,63 148 767,80 142 312,48

Imobilizações corpórias:

Terrenos e recursos naturais 798 747,51 484 019,23 450 259,73

Edifícos e outras construções 23 712 218,33 22 957 785,84 22 551 107,39

Equipamento básico 75 614,72 81 530,59 78 304,97

Equipamento de transporte 231 141,09 217 849,66 187 963,75

Ferramentas e utinsílios 2 517,12 1 678,08 2 379,98

Equiamento administrativo 646 367,66 502 233,20 362 693,02

Taras e vasilhames 0,00 0,00 276,85

Outras imobilizações corpórias 100,00 100,00 100,00

Imobilizado em curso 39 347,70 340 642,21 558 885,68

25 506 054,13 24 585 838,81 24 191 971,37

Investimentos Financeiros

Partes e Capital 0,00 523 000,00 523 000,00

Obrigações e títulos de participações 669 665,95 669 665,95 502 900,25

669 665,95 1 192 665,95 1 025 900,25

Circulante:

Existências 0,00 0,00 0,00

Matérias- primas, subsidiárias e de consumo 101 599,28 114 735,74 194 061,98

101 599,28 114 735,74 194 061,98

Dívidas de Terceiros - Curto prazo

Empréstimos concedidos 0,00 0,00 2 944,36

Contribuintes c/c 0,00 69,00 617,60

Utentes c/c 100 409,70 103 957,36 146 507,07

Estado e outros entes públicos 58 716,84 218 126,76 240 020,21

Outros devedores 108 685,60 0,00 133 836,15

267 812,14 322 153,12 523 925,39

Depósitos Bancários e Caixa:

Depósitos em instituições fiananceiras 78 718,47 71 020,87 66 974,82

Caixa 1 350,11 2 627,09 2 055,55

80 068,58 73 647,96 69 030,37

Acréscimos e diferimentos:

Acréscimo de proveitos 152 411,15 182 684,42 215 400,34

Custos diferidos 12 378,50 77 317,80 15 066,44

164 789,65 260 002,22 230 466,78

Total Ativo 37 806 953,42 36 743 597,00 35 756 633,92
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Fundos Próprios e Passivo 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Fundos Proprios

Património 17 542 870,29 17 542 870,29 17 542 870,29

Reservas Legais 538 632,77 538 632,77 538 632,77

Resultados transitados 10 219 070,52 9 116 679,28 7 744 543,87

Resultado liquido do Exercício -1 224 117,61 -1 363 260,26 -1 308 858,16

27 076 455,97 25 834 922,08 24 517 188,77

Passivo

Provisões para outros riscos e encargos 0,00 60 000,00 104 615,41

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo

Empréstimos de médio e longo prazo 4 058 307,67 4 051 449,99 3 545 928,99

Outros credores 333 539,95 0,00 0,00

4 391 847,62 4 111 449,99 3 650 544,40

Dívidas a terceiros - curto prazo:

Empréstimos de curto prazo 494 282,36 0,00 0,00

Adiantamento por conta de vendas 

Fornecedores c/c 2 561 571,08 3 168 597,43 4 042 193,56

Faturas em receção e conferência 283,88 171 435,92 107 963,12

Clientes e utentes c/ caução 5 401,58 0,00 0,00

Fornecedores de imobilizado c/c 110 502,01 100 604,96 235 668,60

Estado e outros entes públicos 25 422,91 24 317,65 56 660,42

Outros credores 76 146,85 320 135,42 116 953,29

3 273 610,67 3 785 091,38 4 559 438,99

Acréscimo e diferimentos:

Acréscimos de custos 167 544,87 230 277,76 212 196,78

Proveitos diferidos 2 897 494,33 2 781 855,79 2 817 264,98

3 065 039,20 3 012 133,55 3 029 461,76

Total Passivo 10 730 497,49 10 908 674,92 11 239 445,15

Total dos Fundos Próprios e Passivo 37 806 953,46 36 743 597,00 35 756 633,92
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Demonstração de Resultados 

 

 

 

 

  

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Custos e perdas

CMVMC 628 804,32 569 514,15 635 865,74

Fornecimentos e serviços externos 4 165 567,66 4 212 705,74 3 893 026,03

Custos com o pessoal 1 582 719,84 1 660 294,64 2 295 377,14

Transferências e subs correntes concedidos e prestações sociais 1 192 927,69 1 505 396,80 1 223 683,16

Amortizações e depreciações do exercício 2 202 861,11 2 177 530,13 2 190 357,62

Provisões (aumentos) 41 843,50 78 515,03 54 539,46

Outros custos e perdas operacionais 24 644,10 19 901,25 9 595,11

(A) Custos e perdas operacionais 9 839 368,22 10 223 857,74 10 302 444,26

Custos e perdas financeiras 31 277,69 68 665,43 89 808,54

(C) Custos e perdas correntes 9 870 645,91 10 292 523,17 10 392 252,80

Custos e perdas extraordinárias 549 921,52 361 527,91 76 473,52

( E ) Custos totais 10 420 567,43 10 654 051,08 10 468 726,32

Resultado Líquido do Exercício -1 224 117,61 -1 363 260,26 -1 308 858,16

Total 9 196 449,82 9 290 790,82 9 159 868,16

Proveitos

Vendas de produtos 381 621,77 386 551,46 410 471,43

Prestação de serviços 507 923,23 501 371,30 496 713,08

Impostos e taxas 1 279 672,50 1 055 084,66 1 253 421,30

Trabalhos para a própria entidade 103 996,00 61 392,30 0,00

Transferencias e subsídios obtidos 6 564 150,07 6 701 786,80 6 489 490,13

(B) Proveitos e ganhos operacionais 8 837 363,57 8 706 186,52 8 650 095,94

Proveitos e ganhos financeiros 14 873,93 10 529,23 3 938,61

(D) Proveitos e ganhos correntes 8 852 237,50 8 716 715,75 8 654 034,55

Proveitos e ganhos extraordinários 344 212,32 574 075,07 505 833,61

(F) Proveitos totais 9 196 449,82 9 290 790,82 9 159 868,16

Resumo:

Resultados operacionais -1 002 004,65 -1 517 671,22 -1 652 348,32

Resultados financeiros -16 403,76 -58 136,20 -85 869,93

Resultados correntes -1 018 408,41 -1 575 807,42 -1 738 218,25

Resultado  líquido do exercício -1 224 117,61 -1 363 260,26 -1 308 858,16
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IX. Recomendações 
 

Tendo em conta a análise efetuada nos capítulos anteriores e as conclusões apresentadas, elaboramos 

as recomendações que abaixo descrevemos, cujo objetivo é melhorar o sistema de controlo interno 

instituído, através da cabal aplicação dos métodos e procedimentos de controlo adequados à correção 

dos pontos fracos identificados nas diversas áreas, bem como o cumprimento das leis e regulamentos 

em vigor.  

 

a. Sistema de Controlo interno 

É fundamental aperfeiçoar e consolidar o sistema de controlo interno que permita monitorizar, a todo o 

tempo, a adequação da realização das despesas ao ritmo da arrecadação das receitas, tendo em vista 

garantir que as obrigações assumidas perante terceiros sejam cumpridas pontualmente e não sejam 

assumidas responsabilidades para as quais não existam fundos disponíveis. 

Os procedimentos instituídos deverão assegurar, em cada orçamento, a garantia de cobertura 

orçamental e de fundos disponíveis para o pagamento das obrigações, nos prazos contratualmente 

estipulados e no horizonte temporal anual ou plurianual dos orçamentos.  

Um sistema de controlo interno permanente e sistemático da execução orçamental, do processo de 

autorização e realização das despesas, de assunção de compromissos, de cobrança e arrecadação de 

receitas permite obter mecanismos de controlo e monitorização da dívida total, que assegurem a 

relevância e fiabilidade da informação orçamental e financeira produzida e prestada às entidades 

competentes no âmbito dos deveres de informação. 

 

b. Procedimentos de contratação pública  

O respeito pelos princípios e normas legais que definem a disciplina aplicável à contratação pública, 

pugnando para que a celebração dos contratos seja sistematicamente precedida de procedimentos pré-

contratuais de consulta ao mercado, é fundamental. Serviços prestados / bens adquiridos anteriores à 

data de início do procedimento de contratação e de adjudicados não podem acontecer. Ou ainda 

situações em que os prestadores de serviços estiveram a ser pagos pelo Município sem que qualquer 

vinculo contratual existisse. Esta situação foi ultrapassada com a celebração de contratos a retroagir para 

anos anteriores. 

A centralização dos trâmites diretamente relacionados com contratação pública na seção de 

aprovisionamento, independentemente se ser aquisição de serviços/bens ou empreitadas, permitiria 

maior controlo. A seção de obras municipais ficaria com as partes técnicas das peças do procedimento e 

com execução do contrato. 

Deverá garantir-se a publicitação de todos os procedimentos no Portal base.gov ao abrigo do CCP, 

agilizando-se o processo atual da confirmação do pagamento da totalidade das faturas (altura em que é 

feita a publicitação). 

Muito embora a lei não defina qualquer proibição nesta matéria, as boas práticas de aplicação dos 

princípios da transparência, da igualdade e da concorrência indicam que não se deverão adjudicar serviços 

a partes relacionadas com fornecedores que já tenham excedido os limites previstos na lei para 

adjudicações por ajustes diretos. 
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É necessário rever todos os contratos em curso para efeitos do cumprimento ao estabelecido no CCP 

quanto ao período máximo de renovação dos mesmos. De acordo com o Código dos Contratos Públicos, 

o prazo de vigência do contrato não pode ser superior a três anos, incluindo quaisquer prorrogações 

expressas ou tácitas do prazo de execução das prestações que constituem o seu objeto.  

É ainda necessário verificar a forma como está considerado o preço contratual. De acordo com o CCP, o 

valor a considerar é o preço a pagar pela execução de todas as prestações objeto do contrato, na 

sequência de qualquer prorrogação contratualmente prevista, expressa ou tácita, do respetivo prazo, não 

devendo o preço contratual refletir apenas o valor da avença mensal, como verificamos em algumas 

situações. 

Outra recomendação que deixamos é que a declaração dos fundos disponíveis se encontre junto do 

processo de contratação. 

Existem, ainda, aquisições que estando efetuadas ao abrigo de ajustes diretos simplificados deveriam ser 

revistas, uma vez que são gastos recorrentes e por vezes de valores acumulados superiores aos limites 

estipulados para as adjudicações ao abrigo do ajuste direto simplificado. Ou situações que estão 

assumidas por via de protocolos mas que são puras prestações de serviços, logo sujeitas às regras da 

concorrência. 

Damos como exemplo as refeições para as escolas, os transportes, os seguros, os combustíveis, 

reparações de viaturas e materiais de armazém. 

 

c. Situação dos contratos  

É necessário um maior rigor no controlo sobre os compromissos assumidos tendo em vista garantir, a 

todo o tempo, a suficiência de recursos financeiros para o seu cumprimento. 

São necessários procedimentos relacionados com o controlo e acompanhamento da execução dos 

contratos em curso no Município. Este processo não está centralizado o que dificulta a obtenção de 

informação sobre a totalidade das responsabilidades já assumidas pelo Município (do ano e anos 

futuros). 

Esta questão é fundamental para a boa gestão dos fundos disponíveis, tanto no ano como em anos 

futuros. 

 

d. Pessoal – Horas Extra 

Recomendamos que sejam revistos os recursos necessários para a realização das tarefas que dão origem 

ao processamento de horas extra, minimizando o seu pagamento. 

Por outro lado, deverá existir autorização prévia e devida fundamentação para a sua realização.  

 

e. Águas 

É crucial o Município desempenhar o seu papel de fiscalizador nas questões relacionadas com roubos e 

fraudes no consumo de água, bem como a colocação de contadores em todos os pontos de consumo. 

Este sector é altamente deficitário, sendo um dos que está a colocar em risco a sustentabilidade do 

Município.  

É fundamental realizar-se o trabalho de identificação entre contadores domésticos e não domésticos, 

uma vez existirem divergências do n.º de contadores entre os dados da Câmara e os apresentados pelo 

INE. 
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f. Dividas dos Munícipes  

É fundamental que sejam tomadas e concretizadas medidas para a regularização das dividas existentes 

das águas. É fundamental ser nomeado um técnico que fique responsável pelo acompanhamento das 

situações em que há falta de cobrança e respetiva recuperabilidade, tendo presente os prazos de 

prescrição aplicáveis. 

 

g. Transportes 

É necessário fazer avaliação dos Munícipes que estão a beneficiário da comparticipação na aquisição de 

passes sociais a fim de se aferir sobre se cumprem os requisitos obrigatórios para o efeito. 

 

h. Rubrica económica – Outros Bens // Outros Serviços 

Estas rubricas representam 37% da execução orçamental do Município (mais de 1/3 da execução do 

orçamento da despesa corrente), o que contraria o que está preconizado nas notas justificativas do 

classificador económico, as quais referem que é para terem um caracter residual. 

Recomenda-se que seja revista a classificação de muitas das despesas que constam no PAM, a imputar 

em rubricas que identifiquem a sua natureza. 

 

i. Protocolos 

Nesta matéria, recomendamos que sejam desenvolvidos os seguintes procedimentos: 

• Garantir a integralidade de todos os protocolos celebrados por escrito e da existência de outros cuja 

intenção tenha sido demonstrada verbalmente com as instituições do concelho. 

• Garantir que um técnico fique responsável pelo controlo da respetiva execução do protocolo. 

• Avaliar se existem protocolos que estão a ‘disfarçar’ puras prestações de serviço, logo sujeitas às 

regras da concorrência de mercado. 

• Formalizar por escrito todos os protocolos. No caso das transferências para as Juntas de Freguesias, 

de acordo com a Lei 75/2013, tem de ser reduzidos a escrito os contratos programa. 

 

j. Controlo de armazém 

Verifica-se a necessidade de se melhorarem os controlos associados à movimentação dos artigos em 

armazém, nomeadamente os artigos que se encontram na zona industrial. Um armazém onde se 

centralizasse todos os artigos, sendo definido um responsável pela sua gestão seria uma boa opção. 

Deverá ser garantida a elaboração de uma folha de obra por cada trabalho que é requisitado ao 

Município. Estas folhas de obra deverão permitam aferir os materiais nelas imputadas e a respetiva 

valorização.  

No caso de se tratar de grandes beneficiações as quais, nas situações permitidas pelo referencial 

contabilístico, deveriam ser incluídas no custo de aquisição dos ativos da Câmara (domínio privados ou 

de domínio público), as folhas de obra servirão para a respetiva valorização. 

 

k. Educação - refeições 

No que diz respeito às refeições recomendamos a avaliação da necessidade de ser efetuado um 

procedimento de contratação pública para esta prestação de serviços, uma vez que os valores pagos por 

ano letivo são superiores a 100.000,00€. 

Outra questão prende-se com a existência de um controlo mensal: 
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• dos valores que são pagos pelo Município às IPSS,  

• dos valores pagos pelos pais e  

• do financiamento por parte da DGESTE.  

Este controlo facilitaria a análise dos custos inerentes às refeições e das transferências que vão ser 

efetuados pela DGESTE.  

Para que este controlo seja eficiente deverá ter-se o detalhe, por escola e por aluno com o respetivo 

escalão. Esta recomendação surge pelo facto de no decorrer do nosso trabalho não nos ter sido possível 

efetuar comparações entre os vários anos letivos por não existir informação.  

Aferir se não seria mais vantajoso inserir um controlo de refeições por senhas. Desta forma já existia a 

possibilidade de controlar o nº de refeições a servir, com maior antecedência, e posterior as efetivamente 

servidas. 

 

l. IPSS - Pesqueiramiga 

Analisar as condições que estão a ser dadas à IPSS pois não está a ser cumprido o principio da igualdade 

perante as outras IPSS do concelho. Rever a situação dos valores entregues pelos pais à Pesqueiramiga da 

comparticipação das refeições que não estão a ser devolvidos ao Município, bem como a utilização de 

forma gratuita de espaços do Município. 

 

m. Fundos Comunitários – Reconhecimento em proveitos diferidos  

Recomendamos que seja efetuado uma reconciliação entre a informação que sobre fundos recebidos em 

anos anteriores para financiamento de património (investimento) e o módulo do património, por forma 

a garantir o cumprimento do estabelecido no POCAL (e futuramente no SNC-AP) sobre esta matéria. 

 

n. Contabilidade analítica  

Verifica-se a ausência de implementação da contabilidade analítica, apesar da existência de centros de 

custos. 

Atendendo ao estabelecido na Norma de Contabilidade Pública n.º 27, cuja entrada em vigor foi adiada 

para janeiro de 2019, recomendamos que o Município comece a desenvolver as diligencias necessárias à 

sua implementação. 

 

o. Inventariação e valorização das infraestruturas  

A certificação legal das contas reportada a 31 de dezembro de 2016 apresenta uma reserva por 

limitação de âmbito pelo facto do Município não ter inventariado as suas infraestruturas (redes de 

distribuição) impossibilitando aferir sobre os montantes relevados no balanço. 

Recomendamos, assim, que o Município constitua uma comissão, com técnicos experientes e com 

valências nesta matéria, que desenvolvam os procedimentos necessários ao levantamento de todas as 

infraestruturas. De seguida, que desenvolvam as diligencias necessárias à identificação dos custos de 

construção / aquisição dessas infraestruturas ou, caso contrario, façam um estudo que lhes permita 

aferir o custo de construção / m2, devidamente sustentado, para valorização das infraestruturas 

inventariadas. 
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Com base nesta informação, os serviços de contabilidade podem relevar no balanço da Câmara o valor 

dessas infraestruturas. 

 

p. Acordo de pagamento – Águas do Norte, S.A. 

 

Deverão ser diligenciadas medidas para ser analisado o contrato de concessão de águas que foi assinado 

entre a ATMAD (antiga designação das Águas do Norte) e a Câmara, onde está previsto o pagamento de 

uma renda pela utilização de infraestruturas do Município por parte da Concessionária. Não está a ser 

cobrada qualquer renda, desconhecendo-se, inclusivamente, onde estão relevadas as infraestruturas 

objeto da concessão. 

Por outro lado, é importante que se elabore um acordo de pagamento dos consumos de água, que a 31 

de dezembro de 2017 é superior a 3,5 milhões de euros. 

 


