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Para cumprimento do determinado no n.e2 do ponto 2 das Considerações Técnicas do o - Lei n.9 V
\rn)t' l:

54-A199, de 22 de Fevereiro (POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), elaborou-se

Relatório de Gestão e Contas referente à actividade desenvolvida durante o ano de 2017.

No Relatório e Contâs aparece sintetizado todo um conjunto de informações de áreâs tão dispares, como

os recursos humanos, â administrativa, a técnica e a económica e financeira, por vezes demasiado técnicas, mas é

este o documento mais importante no relacionamento entre aqueles a quem foi incumbida a responsabilidade de

gerir o destino deste tipo de instituiçôes de natureza pública e os directamente interessados nessa gestão,

compârando-se o proposto nos documentos previsionais e o efectivamente realizado.

Os Serviços Municipalizados de Alcobaça são uma entidade juridicamente dependente da Câmara

Municipal de Alcobaça com autonomia técnica, administrativa e financeira. São geridos sob forma empresarial ê

visam satisfazer necessidades coletivas da população do município. Hojê, o enquadramento legal dos Serviços

Municipalizados é definido no Capítulo ll da Lei ne 50/2012 de 31 de agosto, nos seus artigos de 8e a 18e.

Área de Produção

Os Serviços Municipalizados de Alcobaça no que diz respeito ao "abastecimento de água em alta",

mantém uma participação nas Águas do Vale do Tejo, empresa que faz parte do grupo Águas de Portugal, Grupo

AdP e resulta da cisão das Águas de Lisboa e Vale do Te.io em duas empresas uma para a gestão da água em alta a

Águas dê Lisboa e Vale do Tejo e a outra Águas do Tejo Atlântico para gestão do saneamento doméstico em alta

por via do Decreto-Lei ne 34/2Of7 , de 24 de março.

Relativamente ao "trdtomento dos óguas residuoís em o/to" os Serviços Municipalizados de Alcobaça,

assim como â região Oeste, deixaram de fazer parte das Águas de Lisboa e Vale do Tejo, para integrarem as Águâs

do Teto Atlântico/Águas de Portugal, responsável pela gestão e exploração do sistema multimunicipal de

saneamento de águas residuais da Grande Lisboa e Oeste, em regime de exclusividade e por um prazo de 30 anos.

Os SMA têm a seu cargo a exploração e manutenção nas suas redes em baixa cerca de 1000 km de

condutas, 55 rêservatórios,10.000 ramais domiciliários, 18 estâções elevatórias para levar a água a casa de 30.300

consumidores que representam a totalidade da população do concelho .Para além da responsabilidade da

manutenção e reparação de todas as infra-estruturas existentes são igualmente responsáveis por novos

investimentos seja na substituição de condutas ou na construção de novos reservatórios ou estações elevatórias e

neste âmbito iniciou um novo ciclo de investimentos num quadro de sustentabilidade económica

Esta prática de gestão tem permitido atingir patamares de qualidade avaliados pela Entidade Reguladora

(ERSAR), através de indicadores, que refletem aspetos muito positivos, onde se destaca a qualidade da água para
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consumo humano, passando pela acessibilidade aos serviços prestados. lndicadores esses, reu os

critérios necessários para que os Serviços Municipalizados se encontrassem aptos a apresentar candidaturas ao

POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), que visam Proteger o Ambiente

e Promover a Eficiência dos Recursos.

Este propósito foi conseguido, conforme poderá ser consultado no site da ERSAR e comprovar a excecional

qualidade da água de Alcobaça, com a atribuição do "Selo de qualidade exemplar da água para consumo

humano" no ano de 2016.

Sendo o principal objetivo a distribuição de Águo de Quolidode aos seus consumidores, é cumprido na

integra o Decreto-Lei n.s 306/2007 de27 de Agosto, relativamente às normas de Qualidade da Água destinada ao

Consumo Humano.

Deste modo, procederam estes Serviços, durante o exercício em apreciação à realização de 295 análises

referentes ao Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA), das quais, 210 do controlo CRl (Controlo Rotina 1),

72 do controlo CR2 (Controlo de Rotina 2) e 13 do controlo Cl (Controlo de lnspecção), cujos resultados se

mantiveram dentro dos padrões recomendados pelo Decreto-Lei supra citado.

Recursos Humanos

Os recursos humanos são uma das vertentes principais de uma empresa ou entidade gestora de água e

saneamento já que os seus efectivos podem através do seu desempenho credibilizar a instituição que representam

numa área tão sensível para as populações.

O número total de efetivos, manteve-se nos 54, todos com contrato de trabalho por tempo

indeterminado.

Área Administrativa e Comercial

O grau de satisfação de todos os nossos clientes/consumidores internos como externos é reflexo de um

bom desempenho da área administrativa e comercial através da resolução atempada das suas necessidades.

Em 2Ot7 o número de consumidores de água aumentou 2,35%o relativamente ao ano passado, fixando-se

em 30.302 a 31,-12-20L7. Foram faturados 4,1 milhões de m3 de água, mais 6% relativamente ao ano anterior, o

que correspondeu a 5.242.858 euros cobrados.

20t4 2015 2016 2017

consumos m3 3.907.332 3.964.494 3.880.546 4.L22.983

Consumidores 29 598 29 872 29 605 30.302
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A receitâ obtida com a târifa de saneamento também foi bastante relevante, tendo-se cobrado 2.027.565

euros, correspondendo a 2O.772 utentes. VeriÍica-se que no ano de 2017 existiu um aumento do numero de

consumidores abrangidos, graças à entrada em funcionamento de diversos prolongamentos de saneamento e da

sensibilização pâra a adesão ao serviço.

Análise Económica - Financeira

Com a análise orçamental, procurar-se-á dar conta da execução do Plano Plurianual de lnvestimentos

elaborado para o exercício em apreciação, bem como da execução orçamental das despesas e das receitas,

permitindo assim, acompanhar de forma sintética todo o processo de realização das despesas e de arrecadação

das receitas.

A actividade desenvolvida ao longo do ano de 2017, correspondeu, relativamente aos objêctivos

estabelecidos no Plano Plurianual de lnvestimentos e Orçamento, âos seguintes valores de execução:

Previsto

Execução físicâ

Execução financeira

762.100,00 €

467.6a7,76 € 61%

444.672,25ç 58%

1.043.@0,00 €

642.006,96 € 62%

664.193,25 6 58%

1.972.000,00 €

1.175.419,15 € 60%

1157 554,966 59%

2 406 000,@ €

894 065,80 € 37%

694 965,96 5 37%

3 000 om,ül€

2 500 0{D.00e

2 000 000,00í

1 500 0@.00e

1000000,00€

500 000,00f

.C
2017

Como se observa no gráfico o investimento realizado sofreu uma quebra. O investimento previsto

aumentou 22%, tendo-se executado o montante de 894 mil euros.
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A execução financeira, ou seja o pagamento do investimento, apresenta o valor de oqu

corresponde a 894.065€, efectuado através de fundos próprios e pelo recebimento de uma pequena

comparticipação do POSEUR.

Das obras executadas destacaram-se a conclusão da rede de esgotos domésticos da Pedra e Ouro e a

remodelação da respectiva rede abastecimento de água, a execução de mais alguns furos e reparação de

reservatórios. Foram efectuadas remodelações parciais de redes de distribuição de água e adquirido novos

equipamentos electromecânicos.

Evolução 2Ot4-z0tl
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Em termos de execução orçamental entraram nos cofres dos SMA 8 milhões de euros, 83% do

inicialmente previsto, valor superior a 2OL6 em 4,8%o.
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7,4 milhões de euros. Com a venda de água foram cobrados 5,2 milhões de euros e no saneamento 2 milhões de

euros.

As Receitas de Capital obtiveram uma taxa de execução de apenas L,S%o, cuia origem foram os fundos

comunitários.

Receitas

Correntes
7.O50.8r'.5€ 97,9% 7.L93.O77€ 97,5% 6.943.058€ 90% 7.494.624€ 93%

As Receitas Correntes obtiveram uma taxa de execução orçamental de93,5Y".

De salientar as vendas de bens e serviços correntes com93Y" de receita cobrada

Receitas de

Capital
153.663€ 2,L% 186.958€ 2,5y" 792.704€ tO%

8(m(m
70m0ff)

6(m(m
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0
2014

524.323€ 7%

2017ã)15
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CorrentÊs

2ot6

Receltas de Cspltal

As Despesas Totais ascenderam a 7.699.O4L€, mais 5% em relação a2016, correspondendo a uma taxa de

execução deSO%.
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A despesa corrente atingiu os 96% de execução, com especial relevância para as despesas dê pessoal cuja

execução Íoi de 97% e a aquisição de bens e serviços correntes com 95%.

No tocante às despesas de capital, conseguiu-se uma execução de 37y. em termos relativos, investidos

principalmente na aquisição de bens de capital, o que correspondeu a 894 mil euros.

Despesa

Coríente
6 718 992 94% 6 141 593 9t 6 6 033 524 A2% 6 804 975 88%

Despesa de
Cepital

444072 6% 604 193 9% 1297 101 18% 894 066 t2%
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As alterações mais significativas ocorreram na aquisição de bens e serviços cujo aCréscimo foi $ mil

euros. Nas "Despesas de Capital" foi pago todo o investimento executado

370 mil euros de receitâ corrente financiou as despesas de capital, ou seja, verifica-se u

corrente de 5%.

R€ceitas

Desp€sas

ô t00 000 6 6000m 7 0m 00 7 600 0m 8 000 000 8 600 0m

Relâtivamente ao balanço, demonstração de Resultados e restantes documentos de prestação de contas,

apenas umas breves referencias á a fazer:

. O imobilizâdo líquido sofreu uma diminuição de 6,8%. O facto que mais contribuiu para este decréscimo

foi o desgaste sofrido pelo imobilizado no valor de 1.858.958 euros, como consequência das

amortizaçôes, ou seja da desvalorização anual do património. As obras novas totalizaram apenas o valor

de 598 mil euros.

o As existências em armazém sofreram um aumento de 14%, por necessidade de um reforço nas matérias-

primas em stock.

. A conta de terceiros registou um acréscimo de 10,7%.

o O Ativo Líquido apresenta 16,2 milhôes de euros, registando uma diminuição de 1.122 mil euros

relativamente a 2016.

o Ocorreu um movimento na conta dos Resultados Transitados motivado pela regularização da provisão

para riscos e encargos, no valor de 466 mil euros referente a factura lançada indevidamente com o custo

em 2016 aquando do "Acordo de Transação" com a empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA.

. Os empréstimos obtidos sofreram uma diminuição de 20%, apresentando um saldo de 79.974,09€,

resultado das amortizações de capital efectuadas.

. O valor da dívida a fornecedores diminuiu em relação a 2016, sendo 93% deste montante à empresa

Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA com 3,5 milhões de euros.

Relatório 2(l 17 to
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1.656.082,26€ 667.74L,39€ 4.668.356,07€ 3.852.895,19€

Neste exercício o montante de água adquirida ascendeu a 1.344 mil euros e foi devidamente

contabilizada como custo das existências vendidas.

A faturação global da água fornecida apresentou valores superiores aos de 2016 em 5,8% tendo

ultrapassado o valor dos 3 milhões de euros.

A venda da água e a tarifa de saneamento, contribuíram em 98% para os proveitos operacionais, o que

não foi suficiente para a cobertura da totalidade dos custos operacionais das funções de água e

saneamento.

Os Resultados Operacionais decorrentes da actividade normal dos Serviços Municipalizados atingiram o

montante de 433 mil euros negativos.

Com o resultado extraordinári o de 775 mil euros positivos, sobretudo por força dos subsídios obtidos

para financiamento dos diversos investimentos efectuados em anos anteriores, obteve-se um Resultado

Líquido final positivo.

O resultado líquido apurado de258.697,68 euros positivos será transferido para Resultados Transitados,

nos termos do ponto 2.7.3. do POCAL.

Serviços Municipalizados, em Alcobaça, aos 06 de Abril de 2018
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