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CERTIFICAÇÃo LEGAL DAS CoNTAS

REtATo soBRE A AUDlroRtA DAS DEMoNSTRAÇÕES FINANCEtRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de "SERVIçOS MUNICIPALIZADOS DE

ALCOBAçA" (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2018 (que

evidencia um total de 15.621.325 euros e um total de fundos próprios de 6.673.982 euros,
incluindo um resultado lÍquido de 220.521 euros), a demonstração dos resultados por
naturezas, e os mapas de execução orçamental (que evidenciam um total de 7.850.932 euros
de despesa paga e um total de 7.920.830 euros de receita cobrada) do exercÍcio findo naquela
data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas

contabilísticas signif icativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira dos "SERVIÇOS

MUNICIPALIZADOS DE ALCOBAç4", em 31 de Dezembro de 2018, o seu desempenho
financeiro, os fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de
acordo com o POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas lnternacionais de Auditoria (lSA) e

demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As

nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secÇão
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos
independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos
termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
p.oporcionar uma base para a nossa opiniâo.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras
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O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental da
Entidade de acordo com o pocAl - plano oficial de contabilidade das Autarquias Locais;

- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
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criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a

preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude
ou erro;

adoção de políticas e critérios contabilÍsticos adequados nas circunstânciasj e

avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando
aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das

ativid âd ês.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das dêmonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e

emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de

segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA

detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em

fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa

razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com
base nessas demon strações frnanceiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as l5A, fazemos julgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações flnanceiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que
respondam a esses Tiscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada
para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção
material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material
devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais,
falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o ob;etivo
de conceber procedimentos de auditoria que se.jam apropriados nas clrcunstâncias, mas não
parê expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

- avaliamos a adequação das polÍticas contabilÍsticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material
relaclonada com acontecimentos ou condlções que possam suscitar dúvidas significativas
sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos
que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as

divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações
não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na
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prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou

condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações flnanceiras representam as transações e

acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria inclulndo
qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade incluiainda a verificação da concordância da informação constante do

relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

REIÁTO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos
aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras
auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Lisboa, 17 de abril de 2019

kil pt* ?? L-
Paulo Ribeiro da Silva

Em representação de:

"JM Ribeiro da Cunha & Associados - SROC, Lda."
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Ârüerro Do TRABALHo

Exmos. Senhores.

Por Proposta do executivo da Câmara Municipal de Alcobaça, e por aprovação da Assembleia

Municipal de 77 de fevereiro de 2017, foi a JM Ribeiro da Cunha & Associados, SROC, Lda

nomeada para a realização da auditoria às contas do Município de Alcobaça, relativos ao exercício

de 20L8.

Os Serviços Municipalizados de Alcobaça (doravante "SMA") são um serviço público de interesse

local, sem personalidade jurídica, mas com autonomia administrativa, financeira e técnica, do

Município de Alcobaça.

Examinámos as demonstrações financeiras dos SMA, as quais

compreendem o Balanço em 31 de dezembro de 2018, (que evidencia

um total de 15.621.325 euros e um total de fundos próprios de

6.673.982 euros, incluindo um resultado líquido de 220.521, euros), a

Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que

evidenciam um total de 7.850.932 euros de despesa paga e um total de

7.920.830 euros de receita cobrada) do exercício findo naquela data, e

os correspondentes Anexos.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas lnternacionais

de Auditoria (lSA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Somos independentes da

Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos

termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos gue a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e

apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Se rv iço s M u n ici po I izo d os de Al cob oço
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O nosso trabalho teve por base a informação contabilístico-financeira

produzida pelos SMA, bem como, toda a informação resultante das

diversas reuniões com os diversos serviços.

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com os

princípios contabilísticos geralmente aceites e são comparáveis com as

do exercício anterior.

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação das

Demonstrações Financeiras que apresentem de forma verdadeira e

apropriada a posição financeira dos SMA e os resultados das suas

operações, bem como a adoção de critérios e políticas contabilísticas

adequadas e a manutenção de um sistema de controlo interno

apropriado.

Nos termos da ata, datada de L1 de abril de 2019, o Conselho de

Administração dos SMA deliberou a aprovação dos documentos de

prestação de contas supramencionados bem como o seu envio à Câmara

Municipal de Alcobaça para homologação e posterior apreciação da

Assembleia Municipal;

Em reunião de Câmara Municipal de Alcobaça, datada de 17 de abril de

2019, o Executivo Camarário, deliberou "tomar conhecimento do

conteúdo do relatório de gestão relativo ao exercício de 2018 dos

Serviços Municípalizados de Alcobaça".

Os SMA elaboraram as suas Demonstrações Financeiras com base no

pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos

contabilísticos e de acordo com os princípios contabilísticos previstos no

POCAL - Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais.

Revisõo 2078 Pógino 3 de 25
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De entre um conjunto de procedimentos executados, salientamos os

seguintes:

7. Acompanhámos a atividade dos SMA, através de reuniões tidas

com os responsáveis dos serviços, da leitura de atas e outros

documentos relevantes, tendo solicitado e obtido os esclarecimentos

que considerámos necessários;

2. Efetuámos as verificações e os exames aos livros e registos que nos

permitiram concluir que as políticas e critérios contabilísticos adotados

se encontram em conformidade com as disposições em vigor, os quais se

encontram divulgadas no Anexo;

3. Verificámos a conformidade das demonstrações financeiras, que

compreendem o Balanço, as Demonstrações de Resultados por

Naturezas, os Fluxos de Caixa e os respetivos Anexos, com as normas

constantes no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais

(POCAL) e os registos que lhes servem de suporte;

4. Verificámos a concordância da informação financeira constante do

Relatório de Gestão com as demonstrações financeiras referidas;

5. Em cumprimento da nossa missão efetuámos os testes

substantivos que, em face das circunstâncias, julgamos adequados.

O trabalho desenvolvido não esteve sujeito a qualquer restrição e f ou

limitação de âmbito.

Os SMA não elaboraram demonstrações financeiras à data de 30 de

junho de 2018, pelo que não foi possível a emissão do nosso parecer

sobre a situação económica e financeira, nos termos da legislação em

vigor.
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t. DEMONSTRAçÕES FTNANCETRAS

BArANçO

lmobilizado:

lnpbilizado lnmrpóreo

lnnbilizado Corpóreo

lnpbilizado em Curso

Annrlizaçoes Acumu ladas

Existências:

ExislÉncias

Dividas de terceiros - Curto Prazo:

DÍvidas de Terceiros

Depósibs em lnslituiçoes Bancárias

Acréscinps e Diêrinenbs Ativos

Total Ativo

Fundos Próprios

438 071 Pafinónio375 269

60 342 640 61 060 602

93 189 606 610

(46 310 832) (48 103 866)

194 435 211 593

Reservas

Resulbdos Transihdos

Resulbdo Lí,quido

Total Fundos Próprios

Passivo

Provisões para Riscos e Encargos

Dividas a terceiros - Médio e longo
prazo:

Empréstrnos a Médio e Longo Prazo

Fornecedores Médio e Longo Prazo

Dividas a terceiros - Curto Prazo

Dívidas a Terceiros de Curb Prazo

Acréscinps e Diêrirnenbs Passivos

3 007 719 3 007 719

9784426 9784426

(6 617 698) (6 338 684)

258 698 220521

6 433 145 6 673 982

881 842

469 1 37

I 56 864

933 341

217 283

257 691

79 974

2547 885

59 618

1 674 324

1 609 643 1 922331

5 531 897 5 291 069

16202544 í5 621 325 Total Fundos Próprios e Passivo 16202544 15 621 325

\y

Ativo 31nA2U7 31nA2U8 Fundos Próprios e Passivo 3111212017 3111212018

Serviços Municipalizodos de Alcobaço
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, DEMONSTRAçAO DE RESUTTADOS POR NATUREZAS

Custos e Perdas

CMVMC

Fornecimenbs e Serviços Exbrnos

Variação de Produção

Cusbs com Pessoal

Annrlizaçoes do Exercício

ProvisÕes do Exercício

Outos Cusbs e Perdas Operacionais

1472930

2995 473

0

1 098 306

1 858 958

45 192

105 114

1 453 755

2 805 458

0

1 138877

1 793 035

12 181

148 828

6 887 338

65 415

0

0

0

0

0

Proveitos e Ganhos

Vendas

Presbção de Serviços

lmposbs e bxas

Trabalhos para a própria enlidade

Proveibs Suplenenbres

TransÍerências e Subsliios 0btdos

Oufos Proveilos e Ganhos 0peracionais

7 067 815

74315

0

0

0

0

0

Custos e Perdas Operacionais

Cusbs e Perdas Financeiros

Custos e Perdas Correntes

Cusbs e Perdas Exfaordinários

Custos e Perdas do Exercício

Resultados 0peracionais

Resultados Financeiros

Resultados Correntes

Resultado Líquido do Exercício

7 575972

106 289

7 682 260

40 522

7 722782

7 352133

83 190

7 435323

2759

7 438082

7142130

23 638

7 165 769

815 7 11

7 981 480

6 952 754

23 640

6 976 394

682 209

7 658 603

Proveitos e Ganhos 0peracionais

Proveibs e Ganhos Financeiros

Proveitos e Ganhos Conentes

Proveibs e Ganhos Extaordinários

Proveitos Totais

(433 84í)
(82 650)

(516 492)

258 698

(3ee 380)

(59 550)

(458 e30)

220 521

31t12t2017 31t1212018Descrição 31 t',t2t2017 31t12t2018Descrição

Serviços Municipolizados de Alcobaço
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2. CARACTERTZAçÃO DA ENTTDADE

2.L. Breve Caraterização da Entidade

Os SMA de Alcobaça são um serviço público de interesse local, com autonomia

administrativa, financeira e técnica, sendo explorados sob a forma de serviços

municipalizados, no âmbito do Município de Alcobaça.

O Concelho de Alcobaça é composto por 13 freguesias, e, segundo o Censos ZOLI, aí residem

cerca de 57.000 pessoas.

O abastecimento de água aos munícipes é assegurado por captações próprias e através do

fornecimento pela empresa Águas do Vale do Tejo, SA, que assegura as necessidades dos

lugares de Turquel, Benedita, Vimeiro e Évora de Alcobaça.

No que se refere ao saneamento, cabe aos SMA a "recolha" dos efluentes domésticos,

através de uma rede de saneamento de cerca de 700km e de 100 estações elevatórias,

quadros elétricos e bombas de elevação. O tratamento destes efluentes é posteriormente

efetuado pelas Águas do Tejo Atlântico, SA (anteriormente, Águas de Lisboa e Vale do Tejo,

SA),

De acordo com a informação prestada pelos serviços, no final de 2018, o número de utentes

dos SMA era de 30.593.

2.2. Quadro de Pessoal

No final do exercício, o número de funcionários ao serviço dos SMA era de 55 (54 em 2017).

De acordo com a informação prestada pelos serviços, durante o exercício de 2018 foi

admitido um funcionário.

Serviços Munícipalizodos de Alcoboço
Revisão 2078 Págino 7 de 25
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2.3. Estrutura de Proveitos a 31 de dezembro de 2018

Unidade: Euro

Est rut u ra de Proveit os 2OL7 I 2OtB

3t/72/20L7

3th2l20L8

Vendas -

Píodutos
acabadc e

intermáli6
3 165731

294.9063

Prest.Serv. -
Venda bens e

serviçc
correntes

2 099 801

2 374291

Prcst.Serv. -

Tarifa Fin Águ

L8ÍJ728/.

1 559 984

Pmv.Ganhc
Finarrceims

23 538

23640

Prov.Ganhc
Extraord.

815 711

§2209

TRH

74 175

6s 41s

No final do exercício, o total dos proveitos dos SMA de Alcobaça ascende a 7.658.603 euros o

que corresponde a uma redução, relativamente ao período homólogo, de 4%.

Os proveitos inerentes à venda de água (incluindo a tarifa fixa) apresentam uma redução de

9,2%o, relalivamente ao período homólogo.

Se Ni ços M u nici po lizodos de Al cob oço
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Os proveitos inerentes ao saneamento apresentam um aumento de 13,9%r, relativamente ao

período homólogo.
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2.4. Estrutura de Custos a 31 de dezembro 2018

Unidade: Euro

Estrutura de Custos 20L7|àOLB

FSE ProvisõesCMVMC Ctrstos C6tos ee

-_t

Perdas Perdas
Fina nc. Extraord,

37lL2l20L7

3tl72l20L8

t 4729n

1 453 755

2995473

2 805458

45192 1052A' 40522

12 181 &t 190 2759

A data de 31 de dezembro de 2018, o total dos custos dos SMA ascende a 7 .438.O82 euros.

Relativamente ao período homólogo o total dos custos evídencia uma reduçã o de 3,7%o.

Conforme se pode verificar no gráfico supra, os Fornecimentos e Serviços Externos, com

37,7% do total dos custos, o CMVMC, com t9,5Yo, e os Custos com Pessoal, com 75,3yo,

representam, no seu conjunto 72,6% do valor global dos custos dos SMA.

Serviços Municipalizodos de Alcobaça
Revisõo 2078 Págino 9 de 25
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3. SÚMULA DAs PRtNcIPAls CONCLUSÕES

3.1. ANÁLrsE ÀS OTTUOruSTRAçÃO FTNANCETRAS

À data de 31 de dezembro de 2018, o total do ativo dos SMA ascendia a

75.621.325 euros, apresentando a seguinte estrutura:

lnnbilizado

ExislÉncias

Diyidas de Tercehos

Depósibs em lnslifuiçoes Bancárias

Acréscinns e DibrinBnbs Alivos

Total Ativo

'14 500 266

1 94 435

881 842

469 137

'156 864

16 202 544

14 001 417

21 1 593

933 341

217 283

257 691

't5 621 325

(4e8 850)

17í59

51 499

(251 854)

100 827

(3,4"/o)

8,8%

5,8%

(53,70/o)

64,30/o

89,6%

1,4Yo

6,0%

1,4%

1,6%

No final do exercício de 2018, o imobilizado líquido representa cerca de

89,6% do total do ativo dos SMA, percentagem semelhante ao exercício

a nterior.

A Dívidas de Terceiros representa cerca de 6% do total do ativo.

Os Depósitos em lnstituições de Credito e os Acréscimos e Diferimentos

Ativos representam, no seu conjunto, 3% do total do ativo à data de 31 de

dezembro de 2018.

Variação
Estrutura

Valor
Ativo 31tnn017 31t12t2018

Revisõo 2078 Página 10 de 25
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No quadro seguinte, evidenciamos as principais variações, ocorridas no ano

de 2018, nas rubricas de imobilizado/amortizações:

lnnbilzado lncorpóreo

lnnbiliado Corpóreo

lnpbilizado em Curso

Annrtzações Acumuladas

375 269 75419

60 342 640 167 706

93 189 I 051 060

(46310832) (1 793035)

0 438 071

0 ô1 0ô0 602

0 606 610

0 (48 103 8ô6)

(126171

550 256

(537 639)

0

Total lmobilizado 14 500 266 (498 850) 0 0 14001417

No final do exercício de 2018, o total do imobilizado (corpóreo e incorpóreo)

e respetivas amortizações acumuladas ascende, respetivamente, a

67.498.673 euros e 48.103.866 euros.

Como consequência da conclusão de diversas obras, durante o exercício de

2018, os SMA procederam à transferência de imobilizado em curso para

imobilizado corpóreo definitivo do montante de 537.639 euros, no essencial,

relativamente à conclusão das seguintes obras:

o Substituição parcial da rede de Água de Pataias;

o Trabalhos de recuperação - ocorrência de incêndio na união de

freguesias Pata ias/M a rti nga nça no d ia 15 / 70 I 2077 ;

o Subsistema da Zona Alta de Alcobaça - Construção dos Troços

Adutores da Rede em Alta da (ADVLT) ao Reservatório da Gafa e ao

Reservatório da Maiorga;

o Remodelações parciais da rede de saneamento - Troço em pluvial do

Casal da Lagoa ao Orjo -Turquel.

No final de 2018, o montante do imobilizado em curso ascende a 606.610

euros.

No que respeita às obras em curso, cumpre-nos destacar as seguintes:

o Sistema de São Martinho do Porto; Sub-sistema de Alfeizerão - Rede

lmobilizado 31t12t20183111212017
Variação

Arnrntos TransÍ. Reg / Aien
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de esgotos e rede de abastecimento de água de Vale Maceira;

o Remodelações parciais das redes de distribuição de água - substituição

da conduta de Alpedriz.

Os mapas de amortizações, quando comparados com os registos

contabilísticos, não apresenta m divergências.

No quadro seguinte, apresentamos o saldo final das existências, no final

presente exercício.

Mabrias Prinns, subs e de consunn 194 435 211593 17 159 8,8% 100,0%

Total í94 435 21 1 593

No final do exercício, os SMA registam em existências o total de 21L.593

euros. A reduzida rotação de parte significativa dos itens que o compõem o

inventário dos Serviços, indiciam uma sobrevalorização, em montante que

não estamos em condições de apurar. De acordo com o Conselho de

Administração, no exercício de 2019, será realizada uma análise exaustiva do

inventário dos serviços e efetuadas as correções que se mostrem

necessárias.

31t12t2017 31t1212018
Variação

Valor %
EstruturaEXSTÊNCIAS
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No quadro seguinte, apresentamos a decomposição das contas a receber,

no final deste exercício, bem como a respetiva variação entre exercícios.

Clienbs Conh Correnb

Clienbs de Cobrança Duvidosa

Provisão para Clienbs de Cobrança Duvidosa

Esbdo e Outos Enbs Públicos

Outos Devedores - CMA

Outos Devedores diversos

840 683

740 660

(723 24sl

12714

'11 029

0

859 879

752071

(735 426)

29 952

26 866

I 749

19 195

11 410

(12 181 )

2,30/o

1,5Y0

1,7Yo

s2,0%

80,40/o

(78,6%)

17 238 135,6% 3,2Y0

15 836 143,60/0 2,9Y0

Total Dívidas de Terceiros 881 842 935 090

No final do exercício de 2018, o montante das dívidas de clientes constante

no programa de faturação SGA e SGF ascende a 1.589.002 euros,

verificando-se assim uma divergência relativamente aos registos

contabilísticos de 48.064 euros. Esta dívergência está a ser objeto de análise

pelos serviços.

A conta de clientes de cobrança duvidosa e respetivas provisões ascendem

a, respetivamente, 752.071. euros e 735.426 euros. Neste exercício os SMA

reforçaram as provisões desta natureza no montante de 12.180 euros.

De acordo com os serviços, no final de 2018, não foi possível a identificação

da dívida inerente a entidades oficiais. Assim, o montante evidenciado em

clientes de cobrança duvidosa inclui os valores em dívida daquelas

entidades e, por consequência, a provisão calculada incidiu também sobre

esses montantes.

Variagáo
Dívidas de Terceiros EstÍutura

Valor
31t12t2017 31n?i2018
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A composição das Disponibilidades é a seguinte:

Depósibs à Ordem

Caixa

Acréscinns de Proveibs

Cusbs Dibridos

Total Dep. em lnst. Financeiras

468 1 18

1 019

469 137

145 983

10 881

156 864

216403 (251 715) (53,8%)

(13e) (13,6%)

246388 100404 68,8%

11 303 422 3,9%

257 691

99,6%

0,4%880

217 283

A resposta á circularização das entidades bancárias bem como a análise das

reconciliações bancárias, permite-nos concluir gu€, os montantes

evidenciados na rubrica de depósitos à ordem correspondem, de facto, a

meios monetários disponíveis.

A rúbrica de Acréscimos e Diferimentos Ativos decompõe-se da seguinte

forma:

95,6%

4,40/,.

Total Acréscimos e Diferimentos Ativos

Tendo por base a informação prestada pelo Departamento Comercial, foram

ainda considerados como proveitos deste exercício, o montante de 246.388

euros, correspondente aos consumos de água e saneamento de dezembro

2018, mas faturados no decorrer do mês de janeiro de 2019.

DepósitosemlnstituiçõesFinanceiras 3111U2017 3111212018
Variação

Valor o/o
Estrut

Acréscimos e DiÍerimentos Activos 3111212017 3111212018
Vadação

Valor Yo
Estrutu
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No quadro seguinte, apresentamos a decomposição dos fundos próprios e

respetiva variação anual:

Patinpnio

Reservas

Resulhdos Transihdos

Resulbdo Líquido

Total Fundos Próprios

Conhs a pagar M/L prazo

Conhs a pagar curb prazo

Acréscinns e diÍerimenbs passivos

Total Passivo

3 007 719 3 007 719 0 0,0%

9784 426 9784 426 0 0,0%

(6 617 6e8) (6 338 684) 279 014 (4,2%l

258 698 220521 (38 177) (14,8%)

6 433 145 6 673 982

45,1Y0

146,6%

(e5,0% )

3,3Y0

Em termos globais, no ano de 2018, a rubrica de Fundos Próprios evidencia

um aumento de 240.837 euros, relativamente ao final do exercício anterior.

Este aumento, corresponde no essencial, à aplicação de resultados do

exercício de 20L7.

O quadro seguinte, evidencia a decomposição do passivo dos SMA, no final

do exercício:

2627 859 1 733942

1 609 643 1 922331

5 531 897 5 291 069

I 769 399 8 947 343

(8e3 sí 7) (34,0% )

312 688 19,4%

(240828) (4,40/0)

19,4Y0

21,50/o

59,í%

O total do passivo dos SMA, no final de 2018, ascendia a 8.947.343 euros.

Deste montante 5.1.01.21 euros corresponde a proveitos diferidos inerentes

a subsídios ao investimento recebidos e não a uma responsabilidade a pagar.

\/

31nA20fi 3111212018
Variação

Valor Yo
EstruturaFundos Próprios

31 t12t20'.t7 31 t12t2018
Variação

Valor Yo
Passivo Estruturl
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De referir, que do montante de contas a pagar de curto prazo e médio e

longo prazo , 74,7o/o corresponde a dívida ao fornecedor Águas do Vale do

Tejo, S.A. (2.730.541. euros).

No quadro seguinte, apresentamos a composíção das dívidas de terceiros de

médio e longo prazo:

Emprésinns Bancários - CMA
Fornecedores - ALVT

Total Passivo M/L Prazo

79 974
2 547 885

2627 8s9 1 733942

59 618 (20 356) (25,5"/")
1 674 324 1 674 324 65,7%

Em dezembro de 2016, foi celebrado entre as ALW - Águas de Lisboa e Vale

do Tejo, SA e os SMA, um "Acordo de Transação", onde é reconhecida uma

dívida à ALVT, o total de 3.892.664 euros, acrescida de juros de mora no

total de 475.139 euros. Os montantes em causa, nos termos do referido

acordo, serão pagos em 60 prestações, com início em dezembro de 2016.

Relativamente a este acordo, neste exercício, os SMA procederam ao

pagamento de 778.533 euros, referentes a capital em dívida, 95.028 euros

de juros de mora e encargos financeiros no montante de 80.773 euros.

Assim, no final do ano de 2018, o montante em divida inerente ao referido

acordo ascende a 2.547.885 euros, sendo que, face ao seu grau de

exigibilidade, 873.561 euros foi devidamente classificado como dívida de

curto prazo.

No final deste exercício, os SMA registam responsabilidades inerentes a

financiamentos efetuados pela CMA no total de no montante de 59.618

euros. Este valor é coincidente com os registos contabilísticos da CMA.

31nA2U7 31t12t2018
Variação

Valor %
Passivo M/L Prazo
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No quadro seguinte, apresentamos a composição das dívidas de terceíros de

curto prazo:

Fornecedores Conh Correnb

Eshdo e Oufos Enbs Públicos

Fornecedores lnpbilizado Conh Correnb

Oufos Credores - CMA

Oufos Credores Diversos

Total Dívidas a Terceiros de Curto Prazo

1 472496 168 838 13,QYo

30 599 (2717) (8,2o/ü

131 677 130 325 9 636,1%

166 840 4 458 2,7Y0

120719 11785 10,8%

1 922331

1 303 658

33 317

1 352

162382

1 08 933

í 609 643

76,6%

1,6Yo

6,8%

8,7%

6,3%

No final do exercício, o montante global de responsabilidades, de curto

prazo, para com o fornecedor Águas do Vale do Tejo (ex-Águas do Oeste,

SA) ascende a 1.056.218 euros, sendo que 873.561 euros correspondem á

divida do Acordo, e o montante de 182.656 euros, corresponde às faturas

de água referente ao mês de novembro e dezembro de 2018, pagas em

janeiro e fevereiro de 2019,

Os SMA registam, em Contas a Pagar- Estado, o montante de 30.599 euros.

Verifica-se a existência de divergências imateriais entre os processamentos

registados e os respetivos pagamentos, que devem ser objeto de análise e

regularização.

Os SMA registam em retenções a fornecedores, a título de garantia, o total

de 119.559 euros. Deste montante, 41.095 euros, correspondem a

retenções efetuadas, no essencial nos anos de 2004 a 2006, por

fornecedores que entraram em processo de insolvência, devendo ser objeto

de devolução, no todo ou em parte, ao respetivo Administrador de

insolvência.

Dívidas a Terceiros de Curto Prazo 3111212017 31112120'18
Variação

Valor Yo
Estrutural
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A composição dos Acréscimos e Diferimentos Passivos é a seguinte:

Os SMA, nos termos da legislação em vigor, procederam adequadamente,

ao cálculo e registo da estimativa de férias e subsídio de férias, referentes

ao exercício de 201-8, a pagar no exercício de 2019, no montante de 134.861

euros

No final do exercício de 2018, o montante de subsídios e comparticipações

ao investimento registado na conta de Proveitos Diferidos é de 5.101.621

euros. Neste exercício, os SMA transferiram para proveitos extraordinários

o total de 676.87L euros.

No quadro seguinte, são identificadas as rubricas de proveitos e ganhos

operacionais:

Acréscinns de Cusbs

Proveibs DiÊridos

Total Acréscimos e DiÍerimentos Passivos

Vendas

Preshçáo de Serviços

lmposbs e Taxas

166 706 189 448 22742 13,60/0

5 365 191 5 101 62r -263 570 (4,9%)

5 531 897 5 291 069

3 166 731 2 949 063 (217 668) (6,9%)

3 901 084 3 938 275 37 191 1,00/0

74315 65415 (8899) (12,0%)

3,6Yo

96,4o/o

42,40/o

56,6%

0,9%

As vendas, comparativamente com o período homólogo, apresentam uma

redução de 6,9%o.

As prestações de serviços, comparativamente ao período homólogo,

apresentam um aumento de \%.

Acréscimos e Diferimentos Passivos 3'lnznVl 31112120'18
Variação

Valor Yo
Estrutura

Proveitos e Ganhos Operacionais 31nA2U7 31t,12//20'18
Variação

Valor Yo
Estrutura

Total Proveitos e 142 130

Págino 18 de 25

t-\yServ i ços M u n i ci po I i za dos d e Al coboço
Revisão 2078

ACRÉSCIMOS E

DIFERIMENTOS

PASSTVOS

RESUtT.

OPERACION

Ars



I Ribeiro da Cunha
& Associados

O quadro seguinte evidencia as variações de proveitos inerente a cada

atividade:

Agua

Sanearnentn

5 033 521

2 034 295

4 571 046

2 316 292

(462 475) (e,2%)

281997 13,9Yo

Total 7 067 815 6 887 338 (180 477') (2,60/o)

As vendas e prestações de serviços inerentes ao "sector da água"

apresentam uma redução de cerca de 9,2%o, relativamente ao período

homólogo. Este sector representa cerca de 66,4% da faturação dos SMA.

Atendendo aos "valores mínimos garantidos" a fornecer ao Município, no

âmbito do Acordo celebrado com as Águas de Lisboa e Vale do Tejo, os

SMA, neste exercício, aumentaram as quantidades de água adquiridas

aquela entidade e reduziram as suas captações próprias em cera de5%.

Comparativamente ao exercício anterior, o "sector saneamento" apresenta

um crescimento de 13,9%.

Conforme já referido no presente relatório, os SMA procederam

adequadamente à especialização dos proveitos da água e saneamento,

referentes a dezembro de 2018, mas faturados em 2019, no montante total

de 246.388 euros.

3111212017Descrição 31t12t2018
Variação

Valor Yo
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A composição dos custos e perdas operacionais é a seguinte:

Cusbs das Mercadorias Vendidas e MaÉrhs Consun*las

FornecinBnbs e Serviços Exbrnos

Cusbs com o Pessoal

AíDÍlizaÉes do Exercíio

Provisões do Exercíio

Ortos Cusbs e Perdas Operacionais

Total Custos e Perdas Operacionais

I 472930

2995 473

1 098 306

1 858 958

45 192

'105 114

7 575972

I 453 755 (19 í75)

2805458 (190014)

1 138877 40571

1 793 035 (65 923)

12181 (33011)

148828 43714

7 352'r33 (223 838)

(13%)

(6,3% )

3,7Y0

(3,5%)

(73,0% )

41,60/o

(3,0%)

19,8%

38,2o/o

15,5%

24,40/o

0,2o/o

2,00/o

100,00/o

A rubrica de custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas, no

essencial, o custo de aquisição da água fornecida, representa 19,8% dos

custos operacionais e regista, comparativamente ao período homólogo,

uma redução de L,3%o.

Os fornecimentos e serviços externos representam 38,2% do total dos

custos operacionais e registaram uma redução de 6,3To. No essencial, esta

variação é justificada por reduções nas rubricas de conservação e reparação,

rendas, trabalhos especializados e eletricídade.

A rubrica de fornecimentos e serviços externos inclui os gastos incorridos no

âmbito do contrato de recolha de efluentes, celebrado entre os SMA e as

Águas de Lisboa e Vale do Tejo. Neste exercício, os custos inerentes a este

contrato ascenderam a 1.339.230 euros, o que representa um aumento em

relação ao período homólogo, de 2,4%o.

Os SMA registam na rúbrica de conservação e reparação o montante de

380.863 euros, o que representa uma redução, em relação ao período

homólogo, de2t,l%.

Custos e Perdas Operacionais 31t12t20'.t7 3il1212018 Estrutu
VaÍiação

Valor olo
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As análises efetuadas, permite-nos concluir pela necessidade de definir um

critério objetivo no que concerne à contabilização dos encargos desta

natureza como custos do exercício ou como investimento. Recomenda-se a

adoção de procedimentos que definam de forma objetiva em que condições

as reparações devem ou não ser consideradas investimento,

independentemente de estarem ou não previstas no PPI - Plano Plurianual

de lnvestimento.

A rúbrica Custos com o Pessoal representa 75,5% do total dos custos

operacionais e, relativamente ao período homólogo, evidencia um aumento

de cerca de 3,7%o. No final do exercício, o número de funcionários dos SMA

era de 55.

Os SMA procederam adequadamente à especialização dos custos com

Férias e Subsídios de Férias, no total de 134.861 euros.

A rubrica Amortizações do Exercício, no final do ano ascende a 1.793.035

euros. Relativamente ao período homólogo, evidencia um aumento de

cerca de 3,5%.

O quadro seguinte evidencia a composição dos resultados financeiros:

@
Juros Suporbdos

Outos CuSs Financeiros

80 912 97,30/o

2277 2,70/0

Juros Obüdos

Rendinnnb de lnpveis

0utos proveibs e ganhos fnanceiros

2881 12,20k

20153 87,8%

0 0,0%

104 534

1 i55

3752

19 886

0

Total 106289 83Í90 Total 23638 23ô{0 0

Resultados Financeims (82 050) (S 550)

No final do exercício, os resultados financeiros são negativos em 59.550

euros. A variação, relativamente ao período homólogo, é justificada, no

essencial, pela redução do valor dos encargos financeiros decorrentes do

Acordo de Transação com a ALW, no total de 80.912 euros.

CustosFinancehos 3111?1201731lflnffi0 PmveilosFinanceiros 3111212011 3íí2,2018
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No quadro seguinte, apresentamos a demonstração dos resultados

extraord iná rios:

0,0Y0

0,8%

0,0%

0,0%

99,20k

0,0%

Total 40522 2759

Resultados Extraordinários 775 189 679 450

Total 815 711 682 209

Os Resultados Extraordinários, quando comparados com o ano anterior,

apresentam uma redução de !2,4%o., no essencial, como consequência da

redução do montante de outros proveitos extraordinários e de correções

relativas a exercícios anteriores.

Neste exercício, os SMA procederam à transferência para proveitos

extraordinários do montante de 676.871euros, correspondente à parte da

comparticipação financeira proporcional à amortização do investimento

comparticipado.

CustosEÍraordináÍios 31n2n0fl31nAN$ PÍoveitosExtraordinários 3111212017 31112nU8

a
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[,,lulhs e Penalidades

Divrdas lncobráveis

Aunpnbs de ArDrlizapes e Provisoes

Corre@es Exer. Anbriores

0utos Cusbs Exfaordinários

0

633

7 275

0

4 407

28207

0 0,070

0 0,0%

0 0,070

0 0,070

1847 67,0y"

912 33,0%

0

54817

0

0

760 835

0

0

5 291

0

0

676 918

0
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Execucão Orçamental da Receita

No próximo quadro, é apresentado o mapa de execução da receita dos SMA

para os exercícios de 2017 e 2018.

E
E
ItrI

E
I@I

T

I 245 906 5 100 452 7 920 830 5 063 164 85,7%

117 413 1 19 185 1,5ak 117 413 10,40k

4 832 901 7492 895 93,470 4949744 93,0%

33294 406 867 5,10k 33 294 2393,3Y0

I 627 138 4 983 609 8 018 917 5 100 452 83,3%

De acordo com o "Mapa de Execução Orçamental- Receita" o montante da

receita cobrada líquida dos SMA, no exercício de 2018, ascendeu a

7,920.830 euros, traduzindo-se num grau de execução orçamental de

85,7%. No exercícío anterior, o grau de execução orçamental da receita foi

de 83,3%.

No final deste exercício, o "Mapa de Execução Orçamental - Receita"

evidencia na coluna de "Receita por Cobrar no Final do Ano" o montante de

5.063.164 euros. Este montante, quando comparado com os valores a

receber refletidos patrimonialmente, apresenta uma divergência de

3.451,.216 euros. Esta divergência que foi acumulada em vários anos, deverá

ser objeto de análise e regularização.

Mapa Execução da Receita

Dotaçóes

Cordgidas

Receitas poÍ cobrar

no inicio do ano

Receita

cobrada Estrututr
Receitas por cobraÍ GÍau de Execução

no final do ano oÍçamental
EstrutuÍa0escdção

Capital

Corente§

OJtms

Saldo Gerência

Capital

CoÍÍentes

0ulras

Sâldo Gerência
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1130000 12,2%

7 779 000 84,1 %

17 000 0,2%

319 906

347 486 4,4%

7 253 391 91,6%

319 953 4,0%

1 148000 í'1,9'/o

8 057 000 83,770

'17 000 0.2%

405 138

117 413

4 949 744

33 294
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Execucão Orçamental da Despesa

No próximo quadro, é apresentado o mapa de execução da despesa dos

SMA para os anos de2017 e 2018.

trffi;riiill r#
I 243 906

2 407 000 25,0%

7 106 138 73,8%

114 000 1,2Y0

I 627 t3E

12 955 657 7 850 932

1 253890 16,0%

6523474 83,1%

73568 0,9%

894 066 1 r,670

6698613 87,0%

106 362 1,4T0

2 098 002

10 784 087

73 568

2 532 034

11 008627

106 731

69,770

88,6%

88,ô%

84,9%

ffi 37 ,10/o

94,30/0

93,3%

13 647 392 7 699 04í 80,0%

No exercício de 2017, o grau de execução orçamental da despesa foi de

80%. De acordo com o "Mapa de Execução Orçamental - Despesa", no

exercício de 2018, o montante da despesa paga dos SMA ascendeu a

7.850.932 euros, o que corresponde a um grau de execução orçamental de

84,9%.

Execução do Plano Plurianua! de lnvestimentos (PPl)

No quadro seguinte, apresentamos o mapa de execução do PPI referente

aos exercícios de 2017 e 2018.
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2 406 000 5 358 000 7 764 000 1 688 778
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Serviços Municipolizodos de Alcoboço

ExcuçÃo
ORçAMENTAL

Período

Total

2017

276 291

563 't38

0

897 228

106 307

369

I Trt.a



I Ribeiro da Cunha
& Assocrados

No final do exercício, o nível de execução e financiamento do plano

plurianual de investimentos foi de 69,7%o que compara com 37,zyo verificado

no ano anterior.

3.2, PARECER

Face ao exposto, atendendo ao referido na Certifícação Legal das Contas,

somos de opinião que o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração

dos Resultados, os Mapas de Execução Orçamental e os correspondentes

Anexos dos Serviços Municipalizados de Alcobaça, referentes ao exercício

de 2018, merecem aprovação.

Agradecemos toda a colaboração prestada pelo Conselho de Administração e serviços dos SMA e

estamos ao vosso dispor para esclarecer qualquer eventual dúvida.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Lisboa, 18 de abril de 2019

/l;r^ or /
Pau Ribeiro da Silva

Em representação de:

JM, Ribeiro da Cunha & Associados

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
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