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!. INTRODUÇÃO 
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SROC, LDA. 

RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

De acordo com o estipulado na alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

apresentamos a informação sobre a situação económica e financeira do MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE (MCV) 

relativa a 31 de dezembro de 2020, a qual engloba, além desta Introdução, os seguintes capítulos: 

• Resumo executivo 

• Metodologia e trabalho desenvolvido 

• Transição do POCAL para o SNC-AP 

• Análise das contas de balanço 

• Análise das contas de resultados 

• Controlo orçamental 

• Nível de endividamento 

• Recomendações decorrentes do trabalho efetuado 

• Nota final 

Os trabalhos decorreram conforme o previsto e visaram, nomeadamente, a verificação da integridade das 

contas, a análise da implementação pela primeira vez do Sistema de Normalização Contabilística para 

Administrações Públicas (SNC-AP), o controlo orçamental e a apreciação da legalidade, economia, eficiência e 

eficácia dos procedimentos decorrentes da aquisição de bens e serviços. 

Ao longo do presente relatório, pretendemos realçar de uma forma desenvolvida os trabalhos realizados, as 

metodologias utilizadas, as apreciações efetuadas e apresentar recomendações face às conclusões. 

li. RESUMO EXECUTIVO 

Procedemos ao exame das contas do Município de Castro Verde, relativas ao exercício de 2020, de acordo com 

as Normas Internacionais de Auditoria e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas e com a profundidade considerada necessária nas circunstâncias. 
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Os aspetos por nós verificados compreenderam a análise das diversas rubricas de Balanço e da Demonstração 

de Resultados com referência a 31 de dezembro de 2020, e a análise das demonstrações financeiras exigidas 

por lei. 

Em consequência do exame efetuado, emitimos a respetiva Certificação Legal das Contas, com data de hoje, 

cujo conteúdo se dá aqui como integralmente reproduzido. 

Ili. METODOLOGIA E TRABALHO DESENVOLVIDO 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e 

orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o nosso trabalho 

seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações 

financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. 

Para tal, do referido exame incluiu a verificação, por amostragem, da documentação de suporte dos valores 

constantes do Balanço e da Demonstração de Resultados, bem como da observância das normas e princípios 

consignados no Sistema de Normalização Contabilística para Administração Pública. 

Com o presente trabalho pretendeu-se identificar essencialmente, entre outros, os seguintes aspetos: 

1. Identificar eventuais problemas contabilísticos a nível do Município; 

2. Levantamento e avaliação do sistema de controlo interno existente, para apreciação da eficácia e 

consistência dos procedimentos e registos administrativos, financeiros e contabilísticos, nomeadamente na 

área das disponibilidades, existências, imobilizado e custos com o pessoal; 

3. Proceder à verificação dos valores patrimoniais do Município, ou por ele recebidos em garantia, depósito ou 

outro título; 

4. Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte; 

5. Analisar o processo de transição do POCAL para o SNC-AP; 

6. Emissão de um relatório detalhado sobre a auditoria efetuada; 

7. Emissão da Certificação Legal das Contas e de um parecer sobre as contas do exercício, nomeadamente 

sobre a execução orçamental, o balanço e a demonstração de resultados e anexos às demonstrações 

financeiras exigidos por lei. 
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IV - TRANSIÇÃO DO POCAL PARA o SNC-AP 

O Município adotou com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2020, o Sistema de Normalização Contabilística para 

as Administrações Públicas (SNC-AP), incluindo a Estrutura Conceptual, as Normas de Contabilidade Pública 

("NCP") e o Plano de Contas Multidimensional que incorpora o classificador para cadastro de bens e direitos 

("Classificador Complementar 2"). No processo de transição para o novo referencial contabilístico SNC-AP 

existiram ajustamentos no Património Líquido, os quais se decompõe da seguinte forma: 

Rubrica Valores (Eur.) 

Património Líquido 31.12.2019 (POCAL) 43 385 796 

Desreconhecimento bens do ativo intangível totalmente amortizados -693 

Desreconhecimento bens do ativo intangível que não reúnem os requisitos -43 474 

Ajustamentos vida útil - amortizações -4 755 281 

Atualização das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis totalmente depreciados na 64 628 
data de transição para o SNC-AP 

Correções às Depreciações de exercícios anteriores 97718 

Património Líquido 01.01.2020 (SNC-AP) 38 748 695 

Não identificamos situações a reportar decorrente dos testes efetuados aos ajustamentos de transição de 

normativo, com exceção para uma insuficiência, no montante de 364.623 euros, na rubrica de depreciações 

acumuladas, resultante do ajustamento das vidas úteis dos bens, a qual será retificada no decurso de 2021. 

De referir que conforme previsto nos pontos 1.3.6 e 1.3.8 do manual de implementação do SNC-AP, a 

informação financeira comparativa de 2019 baseia-se no anterior normativo POCAL, o que implica alguma 

perda de comparabilidade entre os anos de 2019 e 2020, sendo a mesma retomada nas contas de 2021. Os 

aspetos de melhoria quanto à aplicação da plenitude do novo normativo são apresentados no ponto X abaixo. 

V -ANÁLISE DAS CONTAS DE BALANÇO 

5.1 - Ativo não corrente 

Segundo informação recolhida junto dos serviços, a grande maioria dos bens do Município foi inventariada em 

2018. 

O Ativo não corrente com referência a 31 de dezembro de 2020, apresenta a seguinte decomposição: 
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Ativo não corrente 

Ativos fixos tangíveis 
Ativos intangíveis 
Propriedades de investimento 
Investimentos financeiros 
Diferimentos 

5.1.1. - Ativos fixos tangíveis 

Total 

31-12-2020 01-01-2020 

43 975 606 38 364 683 
31118 57233 

768 498 787 068 
1228 307 981341 

54 821 15 954 
46058 352 40206277 

Esta rubrica apresentou a seguinte variação no período: 

Designação 01-01-2020 Aumentos Transferências Diminuições 
Depreciações 
do exercício 

Bens de domínio público, património 
histórico, artístico e cultural 

Terrenos e recursos naturais 399 054 1083 000 

Edifícios e Outras construções 675 3 008 885 -16 766 

Infraestruturas 5 265 578 170 734 1662 950 -454 432 

Património histórico, artístico e cultural 189 211 

Bens de domínio público em curso 229 026 2 005 503 -1662 950 -79 385 

Ativos fixos em concessão 

Infraestruturas 5 262 427 -297 216 

Outros ativos fixos tangíveis 

Terrenos e recursos naturais 6 389 682 

Edifícios e Outras construções 18 614 614 131845 1003 069 -11 723 -662 381 

Equipamento básico 323 722 111492 -78 375 

Equipamento de transporte 158 064 48 973 -64 722 

Equipamento administrativo 55 329 43080 -24 214 

Equipamentos biológicos 835 970 49 o 
Outros 63 572 38 623 -24 909 

Ativos fixos tangíveis em curso 577 760 732 315 -1003 069 -49 451 o 
Ativo Fixo Tangível líquido 38 364683 7374499 o -140 559 -1623 017 

31-12-2020 

1482 054 

2 992 793 

6 644 830 

189 211 

492194 

4 965 210 

19 075 424 

356 838 

142 315 

74194 

836 019 

77 286 

257 555 

43 975 606 

O Ativo Fixo Tangível apresenta um valor total líquido de amortizações de 43.975.606 euros, sendo o valor 

bruto de 86.868.703 euros. 

Efetuámos um teste por amostragem aos aumentos registados nas diversas contas, tendo sido verificados os 

documentos de suporte, sendo de destacar o reconhecimento de dois edifícios escolares para o património do 

município, os quais foram avaliados em 4.000.000 euros, no âmbito da assunção das competências na área da 

edução, conforme referido no ponto 5.3. do presente relatório. 
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Relativamente à rubrica de ativos fixos tangíveis em curso, apresentamos de seguida o movimento ocorrido no 

exercício em análise: 

Designação 01-01-2020 Aquisição Transferências 31-12-2020 

CM 1139 (St Bárbara (508)/ Limite) 23 576 691075 714 652 o 
EM 508 (C. Verde (EN2)/St3 Bárbara) 73 312 874 986 948 298 o 
Reg. Urbana - Corredor pedonal R. Morais Sarmento e remedei Rede 

águas 20480 320 229 340 709 

Reg. Urbana - Rua Seara Nova/ Rotunda/ Pç.República 9102 11378 20480 

Reg. Urbana - Praça da República/Pç Município 9102 11378 20480 

Reg. Urbana - Lg Vítor Prazeres/R. Dr. Ant Francisco Colaço 9102 11378 20480 

Rede de abastecimento de água 2' fase - Redução de perdas 84351 5 695 90046 

Zona de Actividades Económicas 73 983 6138 80121 

Centro de Viola Campaniça, Artes e Ofícios de Castro Verde 384 262 247 807 632 069 o 
Empreitada de Alteração e Conservação do Pavilhão Municipal 43 914 403 761 371000 76 675 

Requalificação da Escola Secundária de Castro Verde 29140 54630 83 770 

Casa Mortuária da Vila de Entradas 16 988 16 988 

Centro de Viola Campanica, Artes e Ofícios de Castro Verde 46460 -46 460 o 
TOTAL 806 785 2 608 982 2 666018 749 749 

5.1.2. - Ativos intangíveis 

A rubrica de Ativos intangíveis, no valor líquido de 31.118 euros, sofreu uma redução em termos líquidos de 

26.114 euros, como consequência do reconhecimento das amortizações do exercício no montante 28.338 

euros, compensado pelas aquisições do período, as quais ascenderam a 2.224 euros. 

5.1.3 - Investimentos financeiros 

Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição: 

Designação 
% 31-12-2020 01-01-2020 

Participação 

Esdime - Agência para o Desenvolvimento Local do 40,55% 
Alentejo Sudoeste, CRL 192127 191582 

Resialentejo - Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM 12,50% 
743184 496 763 

FAM - Fundo de Apoio Municipal 291 996 291996 

CCAM de Aliustrel e Almodôvar, CRL 1000 1000 

Total 1228 307 981341 
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A participação de capital nas entidades Esdime e Resialentejo, encontram-se valorizadas pelo Método de 

Equivalência Patrimonial (MEP), e como tal, o aumento verificado no período resulta unicamente da 

incorporação dos resultados destas participadas, tendo por base as demonstrações financeiras à data de 

31.12.2020, nos resultados do Município, na proporção da participação detida. Validámos o cálculo e não 

identificámos divergências. 

No que respeita à participação na Resialentejo, uma vez que a mesma é de 12,5% e que não existe controlo 

sobre a participada, considera-se adequado que o valor da participação passe a ser contabilizado ao custo de 

aquisição. 

5.2 - Ativo corrente 

O Ativo corrente com referência a 31 de dezembro de 2020, apresenta a seguinte decomposição: 

Ativo Corrente 31-12-2020 01-01-2020 

Inventários 178 602 170 557 

Clientes, contribu intes e utentes 130 120 47 632 

Devedores por transferências de subsídios não reembolsáveis 76 893 152 624 

Estado e outros entes públicos 16 862 7 785 

Outras contas a receber 1086 021 969 961 

Diferimentos 35 525 29 824 

Caixa e depósitos 592 704 557 318 

Total 2116 728 1935 701 

5.2.1. - Inventários - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 

De acordo com o evidenciado na contabilidade, as existências de Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 

ascendem ao valor líquido de imparidades acumuladas de 178.602 euros, decompondo-se este valor pelas 

seguintes rubricas: 

Designação 31-12-2020 01-01-2020 

Mercadorias 97170 o 
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 218 573 286 314 

Subtotal 315 743 286 314 

Perdas por imparidade acumuladas -137140 -115 756 

Total 178 602 170 557 
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Os testes por nós desenvolvidos compreenderam, entre outros, a análise à conciliação entre os valores 

constantes na contabilidade e a respetiva listagem de stocks: 

Designação Valor bruto lmparidade Valor líquido 

01 Armazém Principal 126 780 19 206 107 574 
02 Armazém/ Estaleiro 7 765 7 765 
3 Economato 24155 1300 22 855 
04 Armazém Fictício -212 -212 
05 Armazém Principal Investimento 60181 52 695 7486 
06 Fundos Documentais 96 906 63230 33 676 
07 Armazém Alimentos Escolares 167 709 -542 

Total 315 743 137140 178 602 

Contabilidade 315 743 137140 178 602 

Diferença o o o 

Não obstante de não haver divergências entre o valor dos inventários registado na contabilidade e o valor da 

respetiva listagem de stocks, importa referir, apesar de imaterial, a existência de valores líquidos negativos, no 

montante total 754 euros, devendo os serviços analisar esta situação. 

Desenvolvemos ainda testes direcionados à análise dos itens que compõem os inventários, destacando as 

seguintes conclusões: 

[g] A existência de 1.392 itens sem qualquer movimento há mais de 3 anos, a que corresponde um valor 

inventariado de 137.104 euros; 

[g] Que face ao critério adotado pelo MCV para constituição de ímparidade (3 anos sem movimento) e 

tendo em consideração o montante de ímparidades constituídas (137.140 euros), em 31 de dezembro 

de 2020 identifica-se um excesso de ímparidades de 36 euros, valor que se considera claramente 

insignificante, resultante do facto de 4 referências terem dado saída dos inventários em 07.01.2021, 

sobre as quais o município considerou para o seu cálculo. 

Das indagações efetuadas, apurámos junto dos Serviços do MCV que não são efetuadas contagens a todos os 

stocks, nomeadamente aos "Fundos documentais" (livros e material diverso) e que não existe um controlo efetivo 

sobre a venda e doação deste tipo de stock, ocorrendo a respetiva regularização por via da constituição da 

respetiva ímparidade. Chamamos à atenção para que, decorrente do descrito, tal poderá representar uma 

quebra no sistema de inventário permanente. 
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5.2.2. - Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos 

A 31 de dezembro de 2020, o saldo desta rubrica respeita a valores por receber por parte do IEFP - Instituto 

do Emprego e Formação Profissional, por conta de protocolos celebrados em 2019 e 2020, o qual será 

regularizado aquando do recebimento por parte do IEFP, estando o rendimento devidamente diferido. 

5.2.3. - Clientes, contribuintes e utentes 

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica apresentava a seguinte decomposição: 

Designação 31-12-2020 01-01-2020 
Clientes c/c 128 992 45 520 
Utentes 799 896 
Clientes de cobrança duvidosa 188 367 168 497 
Perdas por ímparidade acumuladas -188 037 -167 281 

Total 130120 47632 

Relativamente ao saldo registado na conta de Clientes Conta Corrente, destacamos os seguintes aspetos: 

► O valor de 101.894 euros, relacionado com as rendas faturadas no mês de dezembro às 

concessionárias EDP e AGDA, corresponde às rendas afetas aos contratos de concessão em vigor. 

► O montante total de 15.472 euros referente a dividas com o abastecimento de Água, saneamento e 

resíduos sólidos; 

5.2.4. - Cobrança duvidosa 

Verificámos que o saldo de clientes, contribuintes e utentes em situação de cobrança duvidosa, apresenta no 

final do exercício 2020 um valor de 188.367 euros, encontrando-se constituídas perdas por imparidades 

acumuladas no montante de 188.037 euros. A relação entre estas duas rubricas traduz-se numa cobertura de 

99,83 %. 

5.2.5. - Estado e outros entes públicos 

O saldo relativo ao Estado, decompunha-se em 31/12/2020 pelas seguintes rubricas: 
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Designação 
Retenção de impostos sobre rendimentos 
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 
Outros impostos 
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde 
Outras tributações 

Total 

Ativo Passivo 
23479 

16 862 
29 

36423 
66 

16862 59996 

Relativamente aos saldos mais significativos, verificamos que os mesmos se relacionam com as seguintes 

situações: 

► 23.479 euros (Passivo), maioritariamente relativos às retenções de IRS efetuadas sobre os vencimentos 

de dezembro de 2020; 

► 36.423 euros (Passivo), relativos às contribuições para os diversos sistemas de proteção social 

(segurança social, caixa geral de aposentações e ADSE), por parte dos trabalhadores, referentes aos 

vencimentos de dezembro de 2020; 

► 16.862 euros (Ativo), referente ao IVA a recuperar inscrito na declaração periódica de dezembro de 

2020. 

Verificámos as guias de pagamento e as respetivas declarações fiscais, tendo-se concluído que à data de 30 de 

dezembro de 2020, os saldos evidenciados nesta rubrica foram liquidados dentro dos prazos fixados na lei. 

Não obstante o referido, observámos que é procedimento da entidade registar o gasto com os encargos da 

entidade patronal, respeitantes ao processamento salarial, no período em que os mesmos são pagos. Com 

efeito, quer os gastos, quer a posição da obrigação não ficam registados nos períodos apropriados. O impacto 

desta situação em 31 de dezembro de 2020 era de 60.958 euros, tendo o Município procedido à sua 

especialização na rubrica Outras contas a pagar. 

5.2.6. - Outras contas a receber 

A rubrica de Outras contas a Receber, totaliza o montante de 407.161 euros, decompondo-se da seguinte 

forma: 

Designação 31-12-2020 01-01-2020 

Devedores por acréscimos (periodização económica) 1 065 321 949 261 

Cauções 20700 20700 
Total 1086 021 969 961 
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Relativamente, à rubrica Devedores por acréscimos, decorrente da análise e teste efetuados, verificámos que 

inclui: 

► a estimativa de rédito associados aos impostos diretos e indiretos, a receber até ao final do exercício 

de 2021, no montante total 943.895 euros, conforme quadro abaixo: 

Designação 31-12-2020 01-01-2020 
IMI 611858 591672 
IMT 120 817 13484 
Derrama 200 000 
IUC 11221 9 267 

Total 943 895 614423 

► o valor das transferências correntes provenientes da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares e 

de projetos cofinanciados pelo FEDER, no montante 68.099 euros; e 

► a estimativa relativa à faturação dos consumos de água ocorrida em janeiro de 2021, no montante 

48.845 euros. 

Relativamente a esta rubrica, refira-se por último que, o montante de 20.700 euros se encontra sem movimento 

há mais de um ano, na medida em que se refere a uma caução prestada à Agência Portuguesa do Ambiente, por 

conta de uma ETAR. 

5.2.7. - Diferimentos - Gastos a reconhecer 

Verificámos que o MCV procedeu ao diferimento de gastos no montante total 90.347 euros, relacionado com 

seguros, assistência técnica e com os gastos relativos à requalificação de espaços exteriores do Cineteatro, 

estando prevista a sua conclusão para o próximo exercício. 

5.2.8. - Caixa e depósitos 

Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição: 

Designação 31-12-2020 01-01-2020 
Caixa 17 794 7 597 
Depósitos bancários à Ordem 358 307 370 069 
Depósitos consignados 23000 21542 
Depósitos de garantias e cauções 193 603 158 111 

Total 592 704 557 318 
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Constatámos a concordância do saldo de Caixa com a Resumo diário de Tesouraria à data de 31.12.2020, sendo 

composta por 15.929 euros em numerário e 1.865 euros em cheques e vales postais. 

Dos procedimentos desenvolvidos sobre esta área, verificámos que: 

✓ Todos os fechos de caixa se encontram elaborados; 

✓ Todos os fechos de caixa se encontram aprovados por responsável; 

✓ As despesas encontram-se devidamente suportadas; 

✓ Efetuámos procedimento de contagem ao numerário em caixa, podendo concluir sobre o correto valor 

inscrito na contabilidade; 

✓ Não se identificaram pagamentos em numerário com montantes iguais ou superiores a 3.000 euros; 

✓ Não se identificou a existência de valores antigos ou gastos ocultos. 

✓ Verificámos a existência de controlos para efeitos de prevenção de incumprimento do Artigo 63º E -

Proibição de pagamento em numerário (Lei 398/1998), no que respeita a pagamentos superiores a 

1.000 euros. Assim, o n.º 3 do artigo 3.º do Manual de Controlo Interno prevê que "Os pagamentos em 

dinheiro devem restringir-se a pequenas despesas, não devendo estas ultrapassar o montante de 500 €, salvo 

despacho do Presidente ou Vereador com competência delegada autorizando o pagamento em numerário 

doutras importâncias.". Obtivemos ainda a confirmação por parte da funcionária da tesouraria de que, 

sempre que é confrontada com a possibilidade de receber ou efetuar pagamentos de montante superior 

a 1.000 euros, os mesmos são recusados, sugerindo a utilização da transferência bancária para o efeito. 

5.2.8.2. - Depósitos bancários 

O montante registado em depósitos à ordem encontra-se domiciliado nos seguinte Bancos: 

Depósitos 
Depósitos 

Depósitos de 
Entidade bancária bancários à garantias e 31-12-2020 

Ordem 
consignados 

cauções 

Caixa Geral de Depósitos 195 466 110 262 305 728 

Millennium BCP 39183 12 39195 

CCAM de Aljustrel e Almodôvar, CRL 76 229 83 341 159 571 

Santander Totta 47 429 47429 

Novo Banco 22 351 22 351 

Bankinter 637 637 
Total 358 307 23000 193 603 574 910 
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Na análise a esta rubrica, demos especial atenção aos itens em aberto na reconciliação bancária, podendo 

concluir o seguinte: 

✓ Que todas as contas bancárias se encontram conciliadas; 

✓ Que os itens em aberto, quer na contabilidade, quer no banco, apresentam como valor líquido o 

montante de 149.535 euros e referem-se sobretudo a cheques por descontar e transferências por 

identificar; 

✓ Que não existem itens em aberto há mais de seis meses de relevante montante; 

✓ Que apesar de o valor se considerar imaterial, encontram-se em aberto há mais de um ano, itens cujo 

valor líquido ascende a cerca de 884 euros, pelo que recomendamos uma análise com vista à respetiva 

regularização. 

Os depósitos de garantias e cauções (193.603 euros), correspondem às garantias prestadas pelos fornecedores 

de investimentos e inquilinos. 

Efetuámos a conferência entre os valores inscritos na contabilidade na rubrica "Cauções" (Outras contas a pagar 

e a receber) e o saldo contabilístico de "Depósitos de garantias e cauções" (Caixa e depósitos), tendo apurado 

uma diferença de 6.641 euros. Solicitámos e aguardamos o envio da conciliação da diferença, por parte dos 

Serviços. 

Incluímos ainda nos procedimentos desenvolvidos nesta área, a confrontação entre as contas abertas na 

contabilidade e o mapa de Base Dados das contas bancárias do Banco de Portugal (BP), podendo concluir pela 

conformidade, à exceção das seguintes situações, para os quais recomendamos a respetiva análise: 

~ CCAM, com o IBAN PT50004560454025229149188, a qual não consta na contabilidade e figura no 

mapa do BP. Porém, verificámos que foi encerrada em 2021; 

~ BCP - Lusopay, registada na contabilidade como sendo a conta 13220401 e que não figura no mapa 

do BP. Porém, verificámos que foi encerrada em 2021; 

~ Bankinter, registada na contabilidade como sendo a conta 13220501 (com saldo de 637 €) e que no 

mapa do BP se considera encerrada. 
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5.3. - Património, reservas e resultados transitados 

Os movimentos ocorridos nesta rubrica, durante o ano de 2020, resumem-se conforme quadro seguinte: 

Rubrica 01-01-2020 Aplicação 
RLE 2020 Correções Regularização 

MEP 
Subs. lnv. Subs. lnv. 31-12-2020 RLE 2019 Imobilizado Rédito Recebimento 

Património/ capital 31462 288 31462 288 
Reservas 882 145 8 762 890 907 
Resultados transitados -2309197 166 479 -264 068 -2 406 786 
Ajustamentos em ativos financeiros 460 518 278 935 739 453 
Outras variações no património 
líquido 8 077 700 4000000 -406 735 1378 092 13 049 057 
Resultado liquido do período 175 241 -175 241 -493 133 -493 133 

Total do Património Líquido 38 748 695 o -493133 -264068 4000000 278 935 -406735 1378092 43241786 

Sobre as rubricas que compõem os Património Líquido, há que destacar os seguintes aspetos: 

► Que as reservas constituídas correspondem na totalidade a reservas legais; 

► Verificámos que a aplicação dos resultados do exercício de 2019 foi efetuada de acordo com o que foi 

deliberado em reunião de Câmara realizada em 4/06/2020, sendo que solicitámos e aguardamos a Ata 

com a aprovação da Assembleia Municipal; 

► Que em ajustamentos em ativos financeiros é registado o resultado da aplicação do método de 

equivalência patrimonial, relativamente às participadas Resialentejo e Esdime; 

► No decurso do ano de 2020, no âmbito da assunção das competências na área da edução, resultou a 

transferência de dois edifícios escolares para o património do município, os quais foram avaliados em 

4.000.000 euros. 

► Importa referir que, a rubrica Outras variações no património líquido teve um incremento de 814.129 

euros, relativos a transferências de capital do Estado (FEF e art.º 35.º da Lei 73/203), que com a 

aplicação do SNC AP passaram a ser registados em Fundos Patrimoniais (com o POCAL estavam 

registados em Rendimentos). 

5.4. - Passivo 

O passivo do Município, a 31 de dezembro de 2020, apresentava a seguinte decomposição: 
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Passivo 

Passivo não corrente 

Provisões 
Financiamentos obtidos 

Diferimentos 

Outras contas a pagar 

Passivo corrente 
Total 

Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos 

Fornecedores 

Estado e outros entes públicos 

Financiamentos obtidos 

Fornecedores de investimento 

Outras contas a pagar 

Diferimentos 

Total 
Total Passivo 

5.4.1. - Provisões 

31-12-2020 01-01-2020 

11069 
1872 322 714 940 

407 675 534 230 
203 064 178 938 

2494130 1428108 

13 833 

435 513 417 478 
59 996 52144 

201208 321584 
386 417 169 525 

1281621 952 875 
60 576 51570 

2439165 1965176 
4933294 3 393 284 

Esta rubrica compreende as provisões para fazer face a processos judiciais em curso reportados pelos 

advogados/jurídicos do Município, no valor de 11.069 euros. 

5.4.2. - Financiamentos obtidos 

O Município apresenta um passivo relativo a empréstimos bancários no montante total de 2.073.530 euros, 

dos quais 201.208 euros exigível a curto prazo e 1.872.322 euros a médio e longo prazo. A relação dos referidos 

empréstimos é a seguinte: 

Descrição Entidade 31-12-2020 01-01-2020 

Emp. nº 0237 /000689/991 - CGD (2.493.989,49 €) CGD - 183136 

Emp. nº 9015/ 008339/ 391 - CGD ( 900.000,00 €) CGD 230 217 230 046 

Emp. 16 Fogos - CCAM ( até 1.500.000,00 € ) CCAM 269 830 337132 

ALENT-03-0356-FEDER-001050 IFDR/ BEI ( 430.000,00 €) BEi 90960 148 763 

Empréstimo 56066287278 (1.175.000,00 / CCAM) CCAM 1089 396 124 200 

Empréstimo nº 003584/ 991-CGD (500.000,00) CGD 216 988 

Emp.AL T-20-01-0853-FEDER-00007 6 BEi 83 702 

Emp.AL T-20-04-1406-FEDER-000067 BEi 28855 

Emp.ALT-20-04-2316-FEDER-000034 BEi 63 580 

Outros Outros - 13 246 

TOTAL 2 073 530 1036 524 
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Dos testes efetuados, podemos confirmar que os valores reconhecidos na contabilidade se encontram de 

acordo com o Mapa de Responsabilidades do Banco de Portugal com referência a 31 de dezembro de 2020, e 

no caso dos empréstimos concedidos pela AD&C, de acordo com os planos financeiros constantes nos 

respetivos contratos, os quais nos foram facultados. 

No período em análise verificou-se aumento do serviço da divida, através da contratação de 4 novos 

financiamentos. De referir que testámos a correta segregação da dívida entre curto e médio-longo prazo, não 

tendo sido identificada qualquer situação a reportar. 

5.4.3. - Rendimentos a reconhecer 

Os rendimentos que se encontram presentemente a ser diferidos pelo município, dividem-se basicamente pelas 

seguintes rubricas: 

Descrição 31-12-2020 01-01-2020 

Transferências e subsídios de capital obtidos com condições 386 792 474 308 

Outros 81444 111492 

Total 468 236 585 800 

Na análise efetuada a esta rubrica, podemos constatar que: 

► Na rubrica transferências e subsídios de capital obtidos com condições, estão registados os valores 

faturados à AD&C (entidade que procede ao pagamento deste tipo de subsídios). Analisámos as 

variações ocorridas, tendo constatado que o suporte aos aumentos correspondem às faturas emitidas 

à AD&C por conta da Participação Comunitária - Projetos co-Financiados, e que o suporte das 

diminuições são os autos de receção provisória, aquando do término da obra. 

Assim, permanecem em diferimento os seguintes valores associados aos respetivos projetos, cujas 

obras ainda se encontram em curso: 
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Descrição 31-12-2020 Diminuições Aumentos 01-01-2020 

Centro de Viola Campaniça, Artes e Ofícios de Castro Verde o 464426 149110 315 316 

Requalificação e Valorização Urbana Zona Central 17408 9 671 7737 

Requalificação Espaço Público-Eixo Lg V.Praz.eR.Dr 13 539 9 671 3 868 

Alteração/ Conservação Pavilhão Municipal de C. Verde o 88 502 88 502 

Corredor Pedonal Acessível R. Morais Sarmento 228 850 221113 7737 

Corredor Pedonal Acessível Eixo R. D. Afonso Henriques 27078 9 671 17 408 

Intervenção p/ a modernização e inovação da gestão do sistema em baixa da 37065 33 741 37065 33 741 

Requalificação Escola Secundária de C. Verde 62851 62851 o 
Total 386 792 586 669 499152 474308 

► Na rubrica "Outros", o MCV reconhece maioritariamente os valores correspondentes ao diferimento 

dos subsídios do IEFP, cujo rendimento será reconhecido em 2021 e 2022. Dos testes efetuados, 

podemos constatar que, quer o rendimento, quer o diferimento, se encontram a ser adequadamente 

reconhecidos. 

5.4.4. - Credores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis 

Esta rubrica desagrega-se entre não corrente e corrente, no montante 82.810 euros e 13.833 euros, 

respetivamente. Importa, no entanto, referir que, o município inclui a divida não corrente na rubrica Outras 

contas a pagar - não corrente. 

Esta rubrica é essencialmente referente à divida para com a entidade Águas Públicas do Alentejo, S.A. (AGDA), 

no montante 80.859 euros, correspondente às faturas em dívida desde agosto de 2020, relativas aos consumos 

de água de abastecimento públ ico. 

Ainda no âmbito dos testes efetuados à rubrica de Devedores e credores por transferências, subsídios e 

empréstimos bonificados, verificámos não existirem, à data, saldos estáticos. 

5.4.5. - Fornecedores 

Decorrente dos procedimentos de confirmação de saldos de fornecedores com referência à data de fecho, 

validámos cerca de 79% da rubrica de fornecedores. Para as respostas de fornecedores com saldo discordante, 

solicitamos aos serviços e obtivemos as respetivas reconciliações. 
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De referir também que efetuamos um teste por amostragem aos procedimentos de contratação pública e não 

identificamos situações anómalas, conforme referido no ponto IX. 

5.4.6. - Fornecedores de investimento 

Decorrente dos procedimentos de confirmação de saldos de fornecedores com referência à data de fecho, 

validámos cerca de 62% da rubrica de fornecedores. Para as respostas de fornecedores com saldo discordante, 

solicitamos aos serviços e obtivemos as respetivas reconciliações de saldos. 

A maioria do saldo a 31.12.2020, corresponde a faturas por liquidar, datadas de julho a dezembro, tendo 

confirmado a sua regularização no decorrer do 1 º trimestre de 2021. 

5.4.7. - Outras contas a pagar 

No que respeita à rubrica de Outras contas a pagar, o respetivo saldo decompõe-se da seguinte forma: 

Descrição 31-12-2020 01-01-2020 

Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) 1059 455 818 307 

Credores por subscrições não liberadas o 16 222 

Cauções 207 663 183 826 

Outros credores 134 757 49133 

Total 1401 874 1067 488 

Dos testes efetuados às rubricas que compõem o saldo de Outras contas a pagar, verificámos que: 

► Em Credores por acréscimo de gastos, o Município regista essencialmente a: 

o estimativa para gastos com Férias, Subsídio de Férias e respetivos encargos, os quais serão 

liquidados em 2021, no montante total de 627.116 euros; 

o estimativa de diversos gastos, cujas faturas não foram registadas na conta do fornecedor, por 

serem faturas datadas de 2021 ou não haver dotação orçamental para os mesmos, no 

montante de 372.294 euros; e 

o estimativa de encargos a suportar pelo "visto" das contas do Município por parte do Tribunal 

de contas do exercício 2013 a 2020, no montante total de 58 694 euros; 

17 de 29 



OLIVEIRA, REIS 
& ASSOCIADOS, 
SROC, LDA. 

► Em Cauções recebidas de terceiros, o Município regista o montante relativo às cauções recebidas de 

terceiros e que se relacionam com contratos de aquisição ou venda de bens e serviços; 

► Em Outros credores, é considerado um montante de 118.578 euros a liquidar à AT, por conta de 

Derrama recebida em excesso em exercícios anterior, a qual será restituída em 2021, por encontro de 

contas. 

VI - ANÁLISE DAS CONTAS DE RESULTADOS 

As rubricas dos resultados, com referência a 31.12.2020, detalham-se da seguinte forma: 

Impostos, contribuições e taxas 

Vendas 

Rubricas 

Prestações de serviços e concessões 

Rendimentos/Ganhos Imputados a entidades associadas 

Transferências e subsídios correntes obtidos 

Trabalhos para a própria empresa 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

Fornecimentos e serviços externos 

Gastos com pessoal 

Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 

Prestações sociais 

lmparidade de inventários 

lmparidade de dividas a receber 

Provisões 

Outros rendimentos 

Outros gastos 

RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES E GASTOS DE FINANC. 

Gastos/ reversões de depreciação e de amortização 

RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANC.) 

Juros e gastos similares suportados 

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 

Imposto sobre o rendimento 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 

31-12-2020 

1689 336 

339110 

1159 577 

16 382 

6 629 870 

66475 

-364 556 

-2 603 984 

-4 619 393 

-1418 025 

-19 585 

-21 384 

-20 756 

-11069 

513 778 

-136 028 

1199 746 

-1674451 

-474 705 

-18 428 

-493133 

o 

-493133 
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6.1.1. - Transferências e subsídios concedidos 

O montante registado nesta rubrica respeita essencialmente a importâncias concedidas a título de 

transferências e subsídios a diversas entidades, ao abrigo de diversos programas de apoio, nomeadamente a: 

Descrição 31-12-2020 

Transferências correntes concedidas 937 937 

Subsídios correntes concedidos 120 821 

Transferências de capital concedidas 359 267 

Prestações sociais concedidas 19 585 

Total 1437 610 

De referir que as transferências correntes concedidas contemplam principalmente os gastos referentes às 

verbas entregues às juntas de freguesia e entidades do sector não lucrativo, para fazer face às respetivas 

despesas correntes. Da análise documental efetuada, podemos constatar sobre a regularidade do registo dos 

gastos incorridos, cumprido com o princípio da especialização do exercício. Procedemos ainda à leitura dos 

protocolos celebrados com as diversas entidades, podendo concluir que, na generalidade, os mesmos refletem 

os valores reconhecidos na contabilidade. 

Acresce ainda referir que, no presente exercício, face à situação pandémica, foi decidido atribuir isenções a 

munícipes e a empresas instaladas no município, do pagamento de taxas e preços, tendo-se verificado um 

impacto financeiro destas medidas no montante de 120.821 euros. 

6.1.2. - Fornecimentos e serviços externos (FSE) 

Esta rubrica apresenta o seguinte detalhe: 

Descrição 

Serviço de fornecimento de água 

Honorários 

Trabalhos especializados 

Outros subcontratos ou concessões 

Serviço de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos 

Eletricidade 

Conservação e reparação 

Outros serviços 

Combustíveis e lubrificantes 

31-12-2020 Peso% 

283 S21 10,9% 

273 471 10,S% 

227 670 8,7% 

198 721 7,6% 

188 968 7,3% 

173 497 6,7% 

154 906 5,9% 

147 929 5,7% 

144112 5,5% 
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Descrição 

Rendas e alugueres 

Água 

Limpeza, higiene e conforto 

Serviços de t ransporte 

Comunicação 

Seguros 

Outros fornecimentos externos 

Total 

31-12-2020 

143188 

135 453 

104156 

83 561 

76 117 

53 503 

215 213 

2 603 984 

Incluem-se nesta rubrica, ente outros, gastos cuja natureza estão relacionados com: 

► Gastos com transportes escolares; 

► Gastos com fornecimento de água e saneamento; 

► Fastos com tratamento de resíduos; 

► Gastos com iluminação publica; 

Peso% 

5,5% 

5,2% 

4,0% 

3,2% 

2,9% 

2,1% 

8,3% 

100,0% 

► Gastos com trabalhos especializados relacionados serviços de informática, trabalhos de impressão, 

serviços de arqueologia, programas culturais e oficina de dança e concertos; 

► Reparação e conservação de viaturas e equipamentos; 

► Serviços de apoio à manutenção de espaços públicos, nomeadamente à conservação da receção do 

parque de campismo. 

6.1.3. - Gastos com o pessoal 

Os gastos com o pessoal representam 42% do total dos custos contabilizados pelo Município no exercício de 

2020, e das análises e testes efetuados à presente rubrica, não foram detetados erros materialmente relevantes, 

não havendo qualquer situação a referir. 

6.1.4. - Gastos de depreciações e de amortizações 

Com referência a 31 de dezembro de 2020, testámos a razoabilidade do cálculo das amortizações do exercício 

e não identificações situações a reportar. 

20 de 29 



OLIVEIRA, REIS 
& ASSOCIADOS, 
SROC, LDA. 

6.1.5. - Outros gastos 

São reconhecidos como outros gastos os encargos suportados pelo MCV, entre outros, os relacionados com 

taxas variadas nomeadamente no que respeita ao consumo de água, com reembolsos de derramas de exercícios 

anteriores, com quotizações e correções de estimativas de exercícios anteriores. 

6.2. - Rendimentos 

Foram efetuados testes a diversas contas de rendimentos, com o objetivo de aferir sobre a correta aplicação 

do princípio da especialização dos exercícios, cujos resultados se mostraram satisfatórios. 

Como resultado dos testes substantivos desenvolvidos, destacamos os seguintes aspetos: 

6.2.1. - Impostos, contribuições e taxas 

A origem deste tipo de rendimentos, representavam em 31 de dezembro de 2020 cerca de 16% do total dos 

rendimentos auferidos, decompondo-se da seguinte forma: 

Descrição 31-12-2020 

Impostos diretos 
Derrama 566 449 

Imposto municipal sobre imóveis 606 610 

Imposto único de circulação 181947 

Impostos indiretos 

Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis 264 629 

Taxas, multas e outras penalidades 69 701 

TOTAL 1689 336 

► A rubrica apresenta uma redução de 360.295 euros (-18%) face ao período homologo, consequência 

da diminuição da Derrama reconhecida (-289.000 €) e do IMI (-96.000 €), o que de acordo com os 

serviços, está relacionado com a redução dos valores cobrados relativamente ao lucro das empresas e 

das alienações de imóveis que justificar-se-ão por oscilações do mercado. 

► Em taxas, multas e outras penalidades destaca-se a contabilização da receita proveniente da cobrança 

de taxas sobre loteamentos e obras (17.977 €), taxas de gestão de resíduos (19.219 €) e taxas de 

recursos hídricos (19.484 €). 
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Obtivemos e validamos as guias de impostos emitidas pela Autoridade Tributária para os doze meses do ano e 

não identificamos situações a reportar relativamente ao reconhecimento dos proveitos relacionados com 

impostos. 

6.2.3. - Vendas e prestações de serviços 

Esta rubrica apresenta o seguinte detalhe: 

Descrição 

Vendas 

Tarifa Variável de Água 

Outras mercadorias 

Produtos acabados e intermédios 

Prestação de serviços 

Serviços específicos das autarquias locais 

Concessões 

Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto 

Aluguer de equipamentos 

Outros serviços 

TOTAL 

31-12-2020 

322 149 

15 309 

1653 

787 832 

341570 

17 

8 218 

21940 

1498 687 

Pela análise efetuada, verifica-se uma redução generalizada da receita, face ao período homologo, consequência 

direta da pandemia COVID-19, por via do confinamento e encerramento de espaços. 

6.2.4. - Transferências e subsídios correntes obtidos 

Esta rubrica assume-se como aquela que mais contribuí para os rendimentos totais do MCV, representando 

64% dos mesmos, decompondo-se o saldo da seguinte forma : 

Descrição 31-12-2020 

Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) 5 451 776 

Fundo Social Municipal (FSM) 126 640 

Participação no IRS 423 739 

Transferências de competências - Lei n.º 50/ 2018 331031 

Participação do IVA 78871 

Outras 184 342 

Segurança Social 11850 

FEDER 21622 

TOTAL 6629 870 
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Destacamos os testes substantivos realizados e que compreenderam a confrontação do rendimento 

reconhecido e as verbas atribuídas pelo OE/2020 (por duodécimos), as quais incluem as rubricas relativas ao 

Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), Fundo Social Municipal (FSM), Participação no IRS e Participação do IVA, 

totalizando 6.081.026 euros, cerca de 92% do total transferências e subsídios correntes obtidos. 

O valor de transferências de competências corresponde à faturação do Município ao IGEFE (Instituto de Gestão 

Financeira de Educação, IP), relativa aos encargos suportados com a transferência de competências da 

educação, a partir de setembro de 2020. Obtivemos a certidão de receita relativa ao exercício de 2020, por 

parte do IGEFE, a qual é concordante com o valor da contabilidade. 

Acresce ainda referir que, a rubrica "Outros" justifica-se, essencialmente pela faturação dos encargos 

suportados com acordo de cooperação do pré-escolar (82.074 €) e com o rendimento associado aos protocolos 

celebrados entre o município e o IEFP (82.294 €). 

Como resultado dos testes por nós desenvolvidos, podemos concluir sobre a razoabilidade dos valores inscritos 

na contabilidade. 

6.2.5. - Outros rendimentos 

Esta rubrica regista principalmente os rendimentos oriundos das propriedades de investimento e da imputação 

de subsídios ao investimento, no montante de 57.796 euros e 406.735 euros, respetivamente. 

VII - CONTROLO ORÇAMENTAL 

7.1. - Despesa 

O montante global da despesa executada foi de 11.919.361 euros, correspondentes a um grau de execução 

orçamental de 73,94%, conforme detalhado no quadro seguinte: 
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Controlo Orçamental da Despesa 

DESPESA TOTAL 

1 Despesas Com o Pessoal 

2 Aquisição de Bens e Serviços 

3 Juros e Outros Encargos 

4 Transferências Correntes 

6 Outras Despesas Correntes 

DESPESAS CORRENTES 

7 Aqu isição de Bens de Capital 

8 Transferências de Capital 

9 Ativos Financeiros 

10 Passivos Financeiros 

DESPESAS DE CAPITAL 

Orçamentado Despesa paga Grau Exc. 

16120 890 11919 361 73,94% 

4 640 641 4407129 94,97% 

4155 211 2 676 904 64,42% 

20497 17904 87,35% 

1144064 1021633 89,30% 

79 soo 36 650 46,10% 

10039 912 8160 221 81,28% 

5 027124 2 885 579 57,40% 

716 013 536 024 74,86% 

16 222 16 222 100,00% 

321618 321315 99,91% 

6 080 977 3 759140 61,82% 

Do total da despesa orçamentada salientam-se as Aquisição de bens de Capital, seguido da Despesas com Pessoal 

e da Aquisição de Bens e Serviços. 

Da análise efetuada ao mapa de execução da despesa relativa ao exercício de 2020, apresentamos as 

conclusões mais relevantes: 

► As rubricas com maior peso na estrutura das despesas correntes são as Despesas com Pessoal (28,79%) 

e as Aquisição de Bens e Serviços (25,78%). 

► A rubrica de Outras Despesas Correntes é aquela que apresenta um menor grau de execução (46,10%). 

No que se refere ao Controlo da execução orçamental da despesa, segue-se o montante dos compromissos 

totais assumidos e que se encontram por pagar: 

Resumo Mapa de Controlo i Orçamentado 
Compromissos Compromissos por 

Orçamental 
1 

assumidos pagar 

Total das Despesas 16120 890 13 813 056 991068 
1 

Na sequência da análise ao Mapa de controlo orçamental da despesa apresentado pelo Município, concluímos 

que o montante dos compromissos que se encontram por pagar em 31 de dezembro representa cerca de 7,17% 

dos compromissos assumidos para o ano em análise. 
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O montante global da receita orçamentada foi de 16.120.890 euros, correspondentes a um grau de execução 

orçamental de 79,03%. Em resumo apresentamos o seguinte quadro: 

Controlo Orçamental da Receita Orçamentado 
Receita 

Grau Exc. 
cobrada 

RECEITA TOTAL 16120 890 12740191 79,03% 

1 Impostos Diretos 1719 000 1569123 91,28% 

4 Taxas, multas e outras Penalidades 122 100 63 819 52,27% 

5 Rendimentos de Propriedade 422 850 319 719 75,61% 

6 Transferências Correntes 7 003 076 6 731843 96,13% 

7 Venda de Bens e Serviços Correntes 1317 450 1014496 77,00% 

8 Outras Receitas Correntes 51800 15 709 30,33% 

RECEITA CORRENTES 10 636 276 9 714 710 91,34% 

9 Vendas de Bens de Investimento 10500 o 0,00% 

10 Transferências de Capital 3 014 660 1336 125 44,32% 

12 Passivos Financeiros 2127 861 1358 321 63,84% 

13 Outras receitas de Capital 2827 2415 85,43% 

RECEITA DE CAPITAL 5155 848 2 696 862 52,31% 
Reposições não Abatidas nos 

15 Pagamentos 150 4 2,73% 

16 Saldo da Gerência Anterior 328 615 328 615 100,00% 

OUTRAS RECEITAS 328 765 328 619 99,96% 

Do total da receita orçamentada destacam-se as Transferências correntes, seguidos das Transferências de capital 

e dos Passivos Financeiros. 

Da análise ao quadro supra, ressaltam como mais relevantes as seguintes situações: 

► As Receitas Correntes obtiveram um grau de execução de 91,34%, tendo contribu ído em particular 

para o efeito, as rubricas de Venda de bens e serviços correntes (96,13%) e Impostos Diretos (91,28%); 

► As rubricas de Transferências de capital e Outras receitas correntes apresentam um grau de execução 

inferior a 50%. 
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7.3. - Equilíbrio orçamental 

De acordo com a análise efetuada nos quadros anteriores verifica-se que o Município registou no presente 

exercício de 2020 um superavit de 820.830 euros, ou seja, a receita cobrada é superior à despesa total. 

Em termos globais, apresentamos o seguinte resumo: 

Resumo Orçamentado Realizado Grau. 
Execução (%) 

Receita Corrente 10 636 276 9 714 710 91,34% 
Receita Capital 5 484 614 3 025 481 55,16% 

Receita Total 16120 890 12740191 79,03% 
Despesa Corrente 10 039 912 8160 221 81,28% 
Despesa Capital 6 080 977 3 759 140 61,82% 

Despesa Total 16120 890 11919 361 73,94% 
Deficit/ Superavit Orçamento Corrente 1554489 
Deficit / Superavit Orçamento Capital -733 659 
Deficit / Superavit Orçamento Geral 820 830 

De acordo com a regra do equilíbrio orçamental, consagrada no artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 

(RFALEI)1, com as alterações introduzidas pela Lei 51/2018, de 16 de agosto, a receita corrente bruta cobrada 

deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e 

longo prazos. 

O Município encontra-se em equilíbrio orçamental, conforme demonstrado pelo seguinte cálculo: 

Receitas correntes brutas cobradas (1) 9 714 710 
Despesas correntes (2) 8160 221 

Saldo corrente (1-2): 1554489 
Amortizações média de empréstimos de médio e longo prazo (3) 390 148 

Saldo corrente -amortização média empréstimos (1-2-3) 1164 341 

Verifica-se que o orçamento se encontra em equilíbrio, pois estão cumpridas as condições acima descritas. 

Importa referir que ao nível da execução orçamental, verifica-se uma execução da receita e da despesa de, 

respetivamente, 79,03% e 73,94%, revelando uma execução reduzida das receitas e das despesas, na devida 

proporção, face ao valor orçamentado para o ano de 2020. Acresce que a taxa de execução da receita se 

apresenta inferior a 85% durante os últimos 2 anos consecutivos, despoletando o alerta precoce de desvios, 

previsto no n.º 3 do art.º 56.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro." 

1 Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. 
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Porém, importa referir que, de acordo com o Orçamento de Estado para 2020, aprovado pela Lei n.º 1-A/2020, 

de 19 de março, a aplicação deste princípio e do alerta precoce de desvios encontra-se suspensa para 2020. 

VIII - NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO 

De acordo com o artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI) a divida total de operações 

orçamentais do município, incluindo as entidades incluídas no artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de 

dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores. 

De acordo com os nossos cálculos, em 31 de dezembro de 2020 o Município cumpre com o referido limite. 

Importa referir que, de acordo com o Orçamento de Estado para 2020, aprovado pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 

de março, a aplicação deste princípio encontra-se suspensa para 2020. 

IX. CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Nos termos da alínea c), do n.º 1 do artigo 2 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 111-8/2017, de 31 de agosto, e considerando ainda as retificações publicadas, o Município 

de Castro Verde encontra-se inserido no âmbito de aplicação do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Decorrente deste facto, efetuamos vários testes de conformidade relativamente à aplicação das regras da 

Contratação Pública (CP), nomeadamente, a observação do suporte relativo à tramitação de processos, bem 

como o enquadramento do cúmulo dos valores adjudicados por entidade, tendo em atenção os limites previstos 

para tal. 

No seguimento da consulta à Base dos Contratos Públicos Online, verifica-se que à data de 31 de dezembro de 

2020 se encontravam registados em nome do MCV, 111 novos procedimentos, a que corresponde um valor 

contratado de 2 735 679 euros, repartindo-se por tipo de procedimento da seguinte forma: 

Procedimento Número Valor 

Ajuste Direto Regime Geral 33 364 648 

Concurso público 11 851 590 

Consulta Prévia 59 933 600 

Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) 8 585 842 

Total 111 2 735 679 
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Tendo em atenção que, nos termos do n.º 3 do artigo 127.ºdo Código dos Contratos Públicos, "A publicitação 

referida no n. º 1 é condição de eficácia do respetivo contrato, independentemente da sua redução ou não a escrito, 

nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos.", foram ainda desenvolvidos procedimentos com o objetivo 

de aferir sobre a correspondência entre as entidades registadas como Fornecedores e a existência de 

procedimentos publicitados em nome destas entidades, não se tendo constatado existir qualquer 

desconformidade relativamente aos fornecedores selecionados. 

No quadro seguinte apresenta-se a concentração dos valores contratados às 5 entidades com maior envolvente 

(Top 5), cujo montante representa cerca de 78% do total contratado pelo Município, no presente ano e até 31 

de dezembro de 2020: 

Entidade Valor 

Galp Power, S.A. 813 900 
Cansyfree Lda. 357 549 
PETROGAL, S.A. 355 000 
CONSDEP - Engenharia e Construção, S.A. 315 749 
Ferrovial Serviços S.A. 293 760 

Total 2135 959 

Por fim, o que respeita à análise da tramitação dos processos por nós testados, verificámos que os mesmos 

cumprem na generalidade com os procedimentos previstos no CCP. 

X - RECOMENDAÇÕES E COMENTÁRIOS FINAIS DECORRENTES DO TRABALHO EFETUADO 

Dadas as matérias tratadas neste relatório e ao trabalho de campo desenvolvido, no primeiro exercício de 

aplicação do SNC-AP, recomenda-se ao Executivo Municipal a adoção das seguintes medidas: 

► A Comissão de Normalização Contabilística incorporou no SNC-AP a disposição da IPSAS 33 - First 

Time Adoption of Accrual Basis IPSAS's, de acordo com a qual o Município não é obrigado a reexpressar 

a informação contabilística comparativa de acordo com o SNC-AP. Esta opção implica a perda de 

comparabilidade entre os exercícios de 2019 e 2020, o que nos leva a não apresentar informação 

comparativa neste relatório. Não obstante, sempre que pertinente, são efetuadas referências a 

variações ocorridas em determinadas transações, face ao histórico de períodos anteriores; 
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► A adoção de procedimentos de especialização ao longo do exercício, salvaguardando a contabilização 

regular dos gastos e dos rendimentos ao longo do exercício, independentemente do seu pagamento ou 

recebimento, e não apenas no final do ano aquando da preparação das demonstrações financeiras (i.e. 

acréscimos de rendimentos e gastos); 

► Apesar da situação identificada no ponto 5.2.1. deste relatório ser imaterial para as demonstrações 

financeira com um todo, enfatizamos para a necessidade de os Serviços adotarem procedimentos de 

contagem de inventários efetivos que garantam a fiabilidade da informação; 

► A informação relativa à contabilidade de gestão disponibilizada no Relatório de Gestão do Município 

ainda não cumpre com os critérios exigidos na NCP-27 - Contabilidade de Gestão, que regulamenta 

esta matéria no âmbito do SNC-AP. 

XI - NOTA FINAL 

Gostaríamos de agradecer a colaboração prestada por todos os Funcionários dos Serviços do Município, não só 

pela celeridade na apresentação da documentação solicitada, como também pelos esclarecimentos prestados. 

Lisboa, 18 de junho de 2021 

OLIVEIRA, RE~ A~~l\_"r; LDA. 

Carlos M~ ,ha~ ,, 1.2Ô6 \ 
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