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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Com vista a conhecer a real situação financeira e patrimonial do município, o atual executivo 

promoveu uma consulta ao mercado com vista à aquisição de serviços cujo objeto se cingiu 

à assessoria económico e financeira do município de Macedo de Cavaleiros, com referência 

ao ano económico de 2017, com as seguintes especificações/tarefas a desenvolver:  

a) Avaliação dos principais riscos associados às diferentes áreas das demonstrações financeiras, tendo como 

base o conhecimento da entidade e o seu impacto na situação financeira do município de Macedo de 

Cavaleiros.  

b) A situação do município de Macedo de Cavaleiros perante o endividamento, tendo em consideração a 

situação apresentada nas demonstrações financeiras e a situação real resultante do trabalho a 

apresentar. 

c) A situação do município de Macedo de Cavaleiros perante o equilíbrio das receitas e das despesas, incluindo 

a análise crítica do peso de cada uma das rubricas relevantes e dos compromissos assumidos. 

d) Análise da especialização dos exercícios e o seu impacto na situação financeira e endividamento do 

município. 

e) Análise das obras em curso e respetivos compromissos assumidos. 

f) Análise das contingências atuais e potenciais associadas a cada uma das rúbricas.  

g) Análise dos subsídios atribuídos pelo órgão executivo ainda não pagos.  

h) Apresentar aos órgãos do município de Macedo de Cavaleiros as irregularidades, bem como os factos que 

considere reveladores de graves dificuldades na prossecução do plano plurianual de investimentos do 

município. 

i) Apresentar aos órgãos do município de Macedo de cavaleiros informação/relatório fundamentado sobre a 

situação económica e financeira apurada. 

j) Assessoria no processo de encerramento de contas do exercício de 2017, identificando as principais questões 

e quantificando os potenciais efeitos, para que os mesmos sejam objeto de registo/divulgação no 

exercício em curso. 

Para o efeito foi desenvolvido o procedimento de consulta prévia, solicitando propostas às 
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seguintes empresas:  

- KMPG & Associados, S.A. 

- EY (Ernest & Young) 

- Esteves, Pinho & Associados, SROC 

- PricewaterhouseCoopers & Associados, Lda. 

Perante o critério de adjudicação definido – proposta do preço mais baixo -, a adjudicação 

recaiu na empresa Esteves, Pinho & Associados, SROC.  

Concluído o trabalho contratado, o relatório sobre a situação financeira foi concluído a 29 

de junho do corrente ano, tendo sido presente à Câmara Municipal (reunião de 20-09-2018) 

e à Assembleia Municipal (sessão de 28-09-2018).  

O relatório, composto por 89 folhas, apresenta a situação financeira do município nos termos 

contratualizados. 

Assente em considerações técnicas, o presente documento pretende evidenciar, de forma 

clara, objetiva e transparente, as principais conclusões do mencionado relatório.  

Assim, em síntese, a situação financeira do município de Macedo de Cavaleiros, à data de 31-

12-2017, apresentava:  

 

A) NOTA GERAIS 

1) Verificação da existência de falhas graves ao nível dos procedimentos de controlo 

interno, destacando-se: 

i) Inexistência dum inventário sobre os bens que são propriedade do Município e 

conciliação destes com os registos da Contabilidade, com impactos sérios ao nível da 

salvaguarda do património.  

A inexistência de inventário foi, ao longo dos últimos anos anteriores, sucessivamente 

mencionado no Relatório dos Auditores anteriores, todavia, menosprezado pela gestão 

municipal.  

As correções já efetuadas pela atual gestão municipal (ano de 2018) implicaram a redução de 

12,9 milhões de euros.  

Trabalho a efetuar, admitindo-se que a inventário real origine mais correções negativas. 
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ii) Inexistência de informação ou conhecimento sobre o estado de “obras” 

consideradas na aplicação informática e sobre a passagem das obras em curso para 

imobilizado firme.  

iii) Inexistência de conciliações bancárias entre os saldos nos bancos e a 

contabilidade, a que acresce a existência de um vasto número de contas, algumas delas na 

mesma instituição, com todos os custos associados. Enorme discrepância de valores.  

iv) Inexistência de controlo entre os subsídios recebidos pelo Município para 

comparticipação das obras e a sua alocação às mesmas, com todas as consequências ao nível 

dos resultados do exercício.  

v) Inexistência de controlo sobre os consumos e a faturação da água, resultando, ano 

após ano, em perdas superiores a 80% para o Município. Acresce a falta de credibilidade de 

alguns dados apresentados, onde por exemplo se verificou que as compras efetuadas no ano 

de 2015 foram inferiores às perdas incorridas. 

vi) Falta de evidência sobre o acompanhamento das participações financeiras do 

Município (Associação dos Municípios da Terra Quente Transmontana e Resíduos do 

Nordeste, EIM, S.A.), atentos os erros identificados e as correções efetuadas, bem como as 

divulgações / contingências elencadas nos Relatórios e Contas de 2017 apresentados pelas 

mesmas.  

vii) Inexistência dum inventário das mercadorias/bens em posse do Município, 

desconhecendo-se o que existe, se existe e caso afirmativo qual o seu valor.  

viii) Falta de informação e controlo quanto às garantias e cauções prestadas por 

terceiros, podendo daqui resultarem perdas futuras. 

2) Inexistência de Contabilidade Analítica, tal como preconizado no POCAL, que permita 

apurar e justificar os custos por secção/departamento/divisão.  

 

B) DADOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS  

1. 

As correções efetuadas às contas no ano de 2017, relacionadas com assuntos transitados do 

passado (até 31-12-2016), traduziram-se numa diminuição dos Fundos Próprios do 

Município na ordem dos 16,4 milhões € (diminuição do Ativo – 16,2 milhões € e aumento 

do Passivo – 0,2 milhões €). 
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2. 

Neste ajustamento efetuado estão incluídas responsabilidades omissas nas contas do 

Exercício de 2016, ou seja, dívida não reconhecida nessa data, a rondar os 2,2 milhões €.  

3. 

De forma a apurar com rigor as dívidas/responsabilidades do Município perante terceiros, 

foram enviadas cartas para cerca de 200 entidades. Das respostas obtidas, fomos 

confrontados com a existência de dívidas a Fornecedores superior 750.000 €, para as quais 

não existem suportes documentais adequados, ou seja, em incumprimento com as regras da 

despesa pública e insuscetíveis de pagamento imediato conforme informação/parecer da 

CCDR-N, que se anexa.  

A equipa auditora sugere a abertura de procedimento interno de averiguação desta situação.  

O parecer da CCDR-N aconselha o atual executivo municipal a acionar os mecanismo 

destinados a responsabilizar civil, criminal, disciplinar e financeiramente os titulares de cargos 

políticos responsáveis pela prática destes atos.  

4. 

Na sequência do procedimento anterior (consulta a fornecedores), o advogado avençado do 

município evidencia um conjunto de processos judiciais movidos contra o Município no 

montante aproximado de 650.000 €, relacionados essencialmente com obras, para os quais 

não é possível, à data, aferir sobre o potencial desfecho. 

Estas situações, nunca antes divulgadas nos Relatórios e Contas apresentados pelo anterior 

Executivo, nunca foram registadas na contabilidade da Câmara Municipal. 

5) 

Ao contrário do que a prestação de contas apresentada e aprovada pelos órgãos municipais 

no ano de 2017, a dívida de 2016 ascendia a cerca de 21,7 milhões €, assim apresentada: 

Descrição Valor 

Valor do Passivo conforme Relatório e Contas de 2016 27.490.192  

Proveitos Diferidos (9.898.305 €) 

Subtotal 17.591.887 € 

Proveitos Diferidos em excesso em 2016 – ajustamento 

efetuado em 2017 

1.922.715 € 

Dívida omissa em finais de 2016 – ajustamento efetuado 

em 2017 

2.208.000 € 

Dívida ajustada em finais de 2016 21.722.602 € 
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6.  

Se somarmos a omissão referida no ponto 4. anterior, a dívida a 31-12-2016 ascendia a 

22,4 milhões de euros (21.7 milhões + 650.000).  

 

7. 

Ao valor anterior, se somarmos a dívida existente e sem documentação, a dívida no final  

do exercício de 2017 ascende a cerca de 21,4 milhões €, assim apresentada: 

 

Descrição Valor 

Valor do Passivo conforme Relatório e 

Contas de 2017 

27.768.126 € 

Proveitos Diferidos (7.743.221 €) 

Subtotal 20.24.905 € 

Responsabilidade contingente Fornecedores 750.000 € 

Responsabilidade contingente processos 

judiciais movidos contra o Município 

650.000 € 

Dívida ajustada em finais de 2017 21.424.905 € 

 

 

EM RESUMO, A DÍVIDA A 31-12-2017 ASCENDE A € 21.424.905 
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