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1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei n.º 73/2013, de 3 de sete

Entidades Intermunicipais (RFAL

1 do art.º 75.º preconiza que “Se

lei, os municípios, as entidade

consolidadas com as entidades de

Deste modo os municípios, as 

contas consolidadas com as en

“entidades consolidantes”.  

De acordo com o estipulado no

autárquico é composto por um 

municipal e pelas entidades contr

As demonstrações financeiras co

Sistema de Normalização Contab

Lei n.º 192/2015 de 11 de setem

(NCP). 

A pandemia da COVID-19, caus

pública que atingiu, de forma ine

medidas urgentes e excecionais

consequências (crise social, eco

públicas, quer privadas. 

Desta forma, apresentam-se as 

económico de 2021, que foram

Financeiro das Autarquias Locais

Nos termos do n.º 2 do art.º 76

elaboradas e aprovadas pelo Órg

sessão ordinária do mês de junho

  

etembro, que estabelece o Regime Financeiro da

ALEI), determina a obrigatoriedade da consolidaçã

Sem prejuízo dos documentos de prestação de cont

des intermunicipais e as suas entidades associa

 detidas ou participadas”. 

s entidades intermunicipais e entidades associativ

entidades detidas ou participadas, designando-se

no n.ºs 3 e 6, do art.º 75.º do referido diploma,

 município, ou uma entidade intermunicipal ou

troladas, de forma direta ou indireta. 

consolidadas do Município de Mirandela foram el

abilística para as Administrações Públicas (SNC-A

mbro, e foram aplicados os requisitos das Norma

usada pelo vírus SARS-CoV-2, gerou uma situaç

nesperada e sem precedentes, a generalidade dos pa

ais, para fazer face à situação epidemiológica (

económica e financeira), com impacto na ativid

as contas consolidadas do Municipio de Mirand

m elaboradas em conformidade com o disposto

ais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI). 

6.º da referida lei, os documentos de prestação d

rgão Executivo e submetidas à apreciação da Asse

ho do ano seguinte aquele a que respeitam.  
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das Autarquias Locais e das 

ção de contas. De facto, o n.º 

ntas individuais previstos na 

ciativas, apresentam contas 

tivas municipais apresentam 

se, por “entidades mãe “ou 

a, considera-se que o grupo 

ou uma entidade associativa 

 elaboradas de acordo com o 

AP), aprovado pelo Decreto-

as de Contabilidade Pública 

ação de emergência de saúde 

 países e levou à aplicação de 

 (crise sanitária) e às suas 

vidades das entidades, quer 

ndela relativamente ao ano 

sto no art.º 75.º do Regime 

 de contas consolidadas são 

ssembleia Municipal, durante 
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2. PERÍMETRO DE CONSO

 

De acordo com o estabelecido n

grupo autárquico é composto pe

considerando-se que o controlo c

outra entidade a fim de benefic

relativamente às entidades de 

relativamente a entidades de out

concretas, por referência aos elem

Para efeitos de apuramento do g

outras entidades e que se pode m

caso das empresas locais ou de o

encontram previstos nos n.ºs 4 e 5

O Decreto-Lei n.º 192/2015, de 1

em matéria de consolidação de co

Pública, nomeadamente a Conta

Consolidadas NCP 22. 

No que concerne ao perímetro d

perímetro das entidades que relev

Deste modo:  

• As entidades intermunicipais

dívida total dos municípios 

integram os perímetros de con

• As empresas locais relevam

perímetro de consolidação da

75.º, do RFALEI), quando a

município) só é considerada, 

Municípios se não apresentare

41.º da Lei n.º 50/2012, de 31 

• As cooperativas e fundações

consolidantes que sejam coop

elementos de poder ou de re

dívida (equivalente à de op

SOLIDAÇÃO  

 no n.º 3 do art.º 75.º da Lei n.º 73/2013, de 3 d

 pelo município e pelas entidades controladas, de

 corresponde ao poder de gerir as políticas financ

ficiar das suas atividades”. A existência ou presu

e natureza empresarial, pela sua classificação 

utra natureza, pela sua verificação casuística e em

ementos de poder e resultado. 

 grupo autárquico deve atender-se à existência d

 materializar através da detenção total ou parcial, 

 outra natureza por referência à condição de pode

e 5 do art.º 75.º da RFALEI. 

e 11 de setembro, diploma legal que aprovou SNC

 contas o perímetro de consolidação orçamental na

ntabilidade e Relato Orçamental NCP 26, e a D

 de consolidação, não se pode confundir ou pret

evam para a dívida total dos Municípios.  

is e associativas municipais relevam, em todos 

s que as integram e são entidades mãe ou cons

onsolidação de qualquer Município;  

am sempre (independentemente da percentagem

das entidades mãe ou consolidantes que participem

 a respetiva dívida (equivalente à de operações

a, na percentagem da participação, para efeitos do

arem equilíbrio de contas (alínea c) n.º 1, art.º 54.

1 de agosto);  

es podem relevar para o perímetro de consolida

operantes ou fundadores, desde que se verifiquem,

resultado (alínea c) n.ºs 4 e 5 do art.º 75.º do RF

operações orçamentais ao nível do Município) 
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 de Setembro (RFALEI), “o 

de forma direta ou indireta, 

nceira e operacionais de uma 

esunção de controlo afere-se 

o como empresas locais e 

em função das circunstâncias 

 de controlo, relativamente a 

l, da natureza empresarial no 

der, sendo que os mesmos se 

C-AP, estabelece no art.º 7.º, 

nas Normas de Contabilidade 

Demonstrações Financeiras 

retender que seja idêntico ao 

s os casos, para o limite da 

nsolidantes, pelo que nunca 

m de participação) para o 

em no seu capital (n.º 6, art.º 

es orçamentais ao nível do 

do limite da dívida total dos 

.º do RFALEI e art.ºs 40.º e 

dação das entidades mãe ou 

m, ou que se presuma existir, 

RFALEI), quanto à respetiva 

) é sempre considerada, na 
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percentagem de participação, para efeitos do limite da dívida total dos Municípios (art.º 54.º, n.º 1, alínea 

d), do RFALEI);  

Finalmente, as empresas participadas (art.º 3.º e 51.º e seguintes da Lei n.º 50/2012, de 31de agosto) nunca 

serão incluídas no perímetro de consolidação das entidades a que aludimos (pois, neste caso, não é suscetível 

existir controlo ou presunção de controlo por parte do setor local), mas a respetiva dívida pode relevar, nos 

mesmos termos das empresas locais, para o limite da dívida total dos Municípios participantes.  

As demonstrações consolidadas orçamentais e financeiras consubstanciam perímetros diferentes. 

Do ponto de vista do perímetro de consolidação e da consolidação orçamental conforme preconizado na 

NCP26 o perímetro é composto pelo Município de Mirandela e a AIN – Agro-Industrial do Nordeste, EIM, 

S.A. 

As entidades que integram o perímetro de consolidação financeira são o Município de Mirandela, o 

Metropolitano Ligeiro de Mirandela S.A. (MLM), o Agro-industrial do Nordeste, EIM, S.A. (AIN) que 

inclui o Matadouro Industrial do Cachão (MIC) e a Resíduos do Nordeste, EIM, S.A. (Resíduos). 

Embora se trate da mesma prestação de contas, os mapas reportados são distintos, dependendo do respetivo 

perímetro de consolidação, seja o orçamental ou o financeiro. 

 

Quadro 1 – Perímetro de Consolidação Orçamental e Financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perímetro de Consolidação Orçamental Perímetro de Consolidação Financeira 

Município de Mirandela 

Agro-industrial do Nordeste, EIM, S.A. (AIN) Metropolitano Ligeiro de Mirandela S.A. (MLM) 

Município de Mirandela 

Agro-industrial do Nordeste, EIM, S.A. (AIN) 
     Matadouro Industrial do Cachão (MIC) 

Resíduos do Nordeste, EIM, S.A. (Resíduos) 
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3. ENQUADRAMENTO DA

3.1 Metropolitano Ligeir

 

O Metropolitano Ligeiro de Mira

criada em 1995, constituído pelo

e as Infraestruturas de Portugal, 

ferroviário ligeiro de superfície.  

Inicialmente a sua atividade li

alargado posteriormente à esta

responsabilidade da então Rede

Portugal, SA. (IP, S.A). 

No entanto, na sequência do fa

restringida à exploração do tro

consequências para a situação fin

2012 esta empresa assumiu tam

competindo-lhe apenas a gestã

manutenção dos equipamentos sã

afeto à atividade da empresa. 

Os serviços ferroviários prestado

mantidos por via rodoviária, com

No âmbito do Plano de Mobilid

Regional do Vale do Tua (ADRV

e a dissolução do MLM. 

Estão já criadas condições para 

ferroviário e dos outros meios co

de transporte quotidiano, seja e

adaptação e beneficiação da inf

parte do novo operador têm atras

 

3.2 Agro-Industrial do N

A sociedade anónima Agro-Indus

social no Complexo do Cachão,

pelo Município de Vila Flor com

AS ENTIDADES CONSOLIDADAS 

eiro de Mirandela, S.A.  

randela (MLM) é uma sociedade anonima de capita

lo grupo societário do qual faz parte a Câmara Mun

, S.A. (10%), tendo por objeto o transporte coleti

 

limitou-se à exploração do troço urbano Mira

stação do Tua na margem do Douro, sendo

de Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E., atu

fatídico acidente ocorrido em agosto de 2008, a

troço Mirandela – Cachão e Mirandela – Car

financeira da empresa. Verificando-se a limitação d

mbém a gestão dos transportes rodoviários no pe

tão do serviço, sendo que os encargos associ

 são da responsabilidade do Município à exceção d

os pela empresa foram suspensos em 14 de dezem

m recurso a autocarros e táxis. 

lidade do Tua, em estreita colaboração com a Ag

VT) esperava-se a passajem da atividade para um

ra que a mobilidade em torno da linha do Tua, n

 complementares de transporte de passageiros, tant

 entregue ao novo operador, uma vez que estã

nfraestrutura. Aspetos burocráticos respeitantes à 

asado a entrada em operação do Plano de Mobilidad

 Nordeste, EIM, S.A. 

ustrial do Nordeste, EIM, S.A. (AIN) foi constituíd

o, sendo a estrutura de acionistas composta pelo 

m uma participação de 49,10% cada e o restante c
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itais exclusivamente público, 

unicipal de Mirandela (90%) 

tivo de passageiros em meio 

irandela/Carvalhais, tendo-se 

o a manutenção da linha 

tualmente Infraestruturas de 

 a atividade da empresa, foi 

arvalhais, com as inerentes 

o da atividade ferroviária, em 

perímetro urbano da cidade, 

ciados ao funcionamento e 

o das despesas com o pessoal 

mbro de 2018, passando a ser 

gência de Desenvolvimento 

m operador turístico privado, 

, na perspetiva do transporte 

nto para fins turísticos como 

stão terminadas as obras de 

 à obtenção das licenças por 

ade do Tua. 

uída em 1993, com a sua sede 

lo Município de Mirandela e 

e capital detido por pequenos 
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acionistas, tendo atualmente com

e, como atividade secundária, 

procurando potenciar o desenvolv

Esta entidade desenvolve a sua 

através da venda ou arrendament

da sua participada Matadouro In

avançar com o processo de Fusão

Versando concretamente sobre 

instituições de crédito e outros c

art.º 35.º do Código das Sociedad

entanto, em termos de abates, to

face a 2020, permitindo um ligeir

Relativamente à promoção do pa

deparar-se com dificuldades na v

A atividade da AIN foi severame

graças aos enormes esforços das

Ambiental e estabelecer um Pro

desejada retirada de resíduos e es

Ressalva-se a existência de um P

Municípios da Comunidade In

transformação do antigo comp

agroalimentar, apostando na dig

tecnológicos e de promoção de m

Tanto a AIN como o MIC, 

implementação de uma visão e es

na implementação do Plano de R

 

3.3 Resíduos do Nordeste

A Resíduos do Nordeste, EIM,S

sobre a forma de sociedade anó

comerciais e art.º 19.º, n.º 1 da L

da Fé, Bragança, Carrazeda de A

Vimioso e Vinhais e pela Associa

de Espada à Cinta, Mogadouro, 

mo atividade principal o comércio por grosso de o

, a cessão de exploração e arrendamento de e

olvimento de atividades comerciais e industriais e o

a atividade no âmbito da promoção de condiçõe

nto de espaços no Complexo Industrial do Cachão

 Industrial do Cachão (MIC), detido a 100% pela

ão do MIC com a AIN. 

re o MIC, verifica-se um excessivo volume d

 credores, a tal ponto de a empresa se encontrar 

ades Comerciais. A atividade do matadouro é trad

total de kg, n.º de cabeças e receita de couros e p

eiro alívio face ao impacto sofrido nos últimos 2 an

património imobiliário, na AIN não se verificaram

 venda de imóveis bem como na cobrança de renda

ente afetada pelos incêndios ocorridos nos anos d

as entidades envolvidas, foi possível ver aprovad

Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira, 

escombros. 

 Plano de Revitalização do Cachão, que constitui

Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (

plexo num novo polo tecnológico de apoio à

igitalização e na descarbonização, concentrando

 marcas e produtos locais. 

, carecem de remodelação dos espaços, reestr

 estratégia condizentes com os atuais desígnios da 

 Recuperação e Resiliência e na definição do Portug

ste, EIM, S.A. 

,S.A. é uma empresa local, constituída em 2002, d

nónima, nos termos dos art.ºs 271.º e seguintes 

 Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, participada pelo

e Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Do

ciação de Municípios do Douro Superior, que integ

, Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa, no
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e outros produtos alimentares 

 espaços e unidades fabris, 

 o abate de gado. 

ões de fixação de empresas 

ão, bem como a recuperação 

la AIN, tendo sido decidido 

de dívidas a fornecedores, 

r em incumprimento face ao 

adicionalmente deficitária, no 

 peles, houve um incremento 

anos. 

am alterações, continuando a 

das.  

s de 2013 e 2016, no entanto, 

ada a candidatura ao Fundo 

, que culminaria com a tão 

ui um projeto âncora para os 

 (CIM-TT), que defende a 

 às fileiras agroindustrial e 

do um conjunto de serviços 

truturação, reorganização e 

a região, enquadrando a ação 

tugal 2030. 

, de natureza intermunicipal, 

es do código das sociedades 

los Municípios de Alfândega 

Douro, Mirandela, Vila Flor, 

egra os Municípios de Freixo 

 nos termos da última versão 
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dos seus estatutos aprovados em 

em 18 de fevereiro de 2016. 

O capital social da empresa é p

participação do Município de Mir

A empresa desenvolve serviços

municípios que integram as Ass

Nordeste Transmontano, e de p

Associação de Municípios da Te

municípios que integram a Assoc

da Triagem de resíduos provenie

Nordeste, e a prestação de serviç

atividades de tratamento e valori

eliminação de resíduos não perigo

A Resíduos do Nordeste, EIM,S.A

da pegada ecológica, sempre nu

“amigos do ambiente”. 

De salientar o aumento da recol

desenvolvimento ao longo de 202

- Projeto e Candidatura de Recolh

- Adaptação da Estação de Transf

- Projeto de Recolha de embalage

- Programa de Apoio à Elaboraç

de bio resíduos; 

- Sistema de Monitorização Remo

- Otimização do processo de capt

A rentabilidade da Resíduos d

contribuindo para o robustecimen

 

 

 

 

 

 

m Conselho de Administração em 3 de fevereiro d

 participado pelos municípios, na proporção da su

irandela ascende a 16,92% do seu capital social. 

os de recolha indiferenciada de resíduos urban

ssociações de Municípios da Terra Quente Trans

 prestação de serviços de recolha seletiva dos m

Terra Fria do Nordeste Transmontano; recolha se

ociação de Municípios da Terra Quente Transmont

niente da recolha seletiva de todos os municípios 

iços relativo à Unidade de Tratamento Mecânico e

orização de resíduos e a gestão do aterro sanitário

igosos de todos municípios que integram a Resíduo

S.A., busca o propósito da valorização ambiental d

numa ótica de sustentabilidade, procurando dese

olha seletiva de resíduos e bio resíduos, com vá

021, tais como: 

olha seletiva de bio resíduos; 

nsferência de Bragança e da UTMB para receção de

gens no setor residencial (municípios de maior den

ação de Estudos Municipais para o Desenvolvimen

mota de Compostores; 

ptação de valorização de biogás. 

 do Nordeste aumentou significativamente ao 

ento da situação financeira da empresa. 
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 de 2016 e Assembleia Geral 

 sua população, sendo que a 

anos e limpeza urbana dos 

nsmontana, da Terra Fria do 

 municípios que integram a 

 seletiva e de ecocentros dos 

ntana e do Douro Superior, e 

os que integram Resíduos do 

 e Biológico, que engloba as 

io que integra a atividade de 

uos do Nordeste. 

 do nosso território e redução 

senvolver projetos e estudos 

vários estudos e projetos em 

 de bio resíduos; 

ensidade populacional); 

entos de sistemas de recolha 

o longo dos últimos anos, 
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4. MÉTODO DE CONSOLI

 

Os procedimentos, métodos e do

antes eram os previstos na Orie

agora definidos nas Normas de C

23, NCP 24 e NCP 18, aos métod

Nesta conformidade, os métod

Consolidação Integral (MCI) e o 

 

4.1 Método de Consolida

O Método de Consolidação Inte

constituído pela entidade-mãe e p

Este método de consolidação con

de execução orçamental da entid

de resultados e dos mapas de ex

minoritários. 

Este método aplicando-se ao M

90%), de acordo com a NCP 22. 

 

4.2 Método de Equivalên

O Método de Equivalência Patri

uma participação financeira pelo 

O investimento inicial é escritu

quota-parte dos ativos líquidos da

consolidante. 

Os resultados da empresa-mãe in

investidora incluem a quota-par

reconhecidas através dos resultad

Este método, conhecido como se

financeiras, integrando no balanç

atualizado dos capitais próprios. 

IDAÇÃO 

ocumentos contabilísticos para a consolidação de 

ientação n.º 1/2010 aprovada pela Portaria n.º 47

 Contabilidade Pública (NCP), aplicando-se gener

odos de consolidação dos investimentos financeiros

odos adotados na presente consolidação de co

 o Método da Equivalência Patrimonial (MEP). 

idação Integral  

ntegral (MCI) é aplicado às entidades que integr

e pelas subsidiárias (entidades controladas – particip

onsiste na integração no balanço, na demonstração

idade consolidante dos elementos respetivos dos b

execução orçamental das entidades consolidadas, 

MLM (entidade controlada pelo Municipio de M

 

lência Patrimonial  

trimonial (MEP) consiste num processo de substit

lo valor contabilístico da participação da entidade d

turado ao custo, sendo posteriormente ajustado e

 da participada (associada ou empreendimento conj

 incluem a quota-parte nos resultados da participa

arte nas alterações nos ativos líquidos da particip

ados. 

 sendo um método simplificado de consolidação, a

nço o valor da participação financeira ajustada pelo
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e contas dos Municípios, que 

474/2010, de 1 de julho, são 

ericamente as NCP 22, NCP 

ros. 

contas foram o Método da 

gram o Perímetro de Grupo, 

cipação superior a 50%). 

ão de resultados e nos mapas 

 balanços, das demonstrações 

s, evidenciando os interesses 

Mirandela – participação de 

tituição do valor histórico de 

 detida. 

em função da evolução da 

njunto) detidos pela entidade 

ipada e os ativos líquidos da 

cipada que não tenham sido 

, apresenta as demonstrações 

lo MEP, bem como um valor 
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O MEP é utilizado para as re

Financeira, não estão dentro do P

• AIN, em que o Município

significativa na participada. Send

mesma participação no MIC, para

• Resíduos do Nordeste, EI

16,92%, aplica-se o disposto no

Lei n.º 73/2013 de 3 de setemb

detida pelo Município. 

 

4.3 Outras Entidades 

O Município de Mirandela det

apresentamos no quadro 2, sendo

não se encontrarem incluídas no 

pela autoridade estatística nacion

Estas outras entidades também n

se enquadrarem no previsto nos

disposto no n.º 2 do art.º 75.º da 

de consolidação. 

  

restantes entidades que, embora integrem o P

 Perímetro de Grupo: 

io de Mirandela, detém uma participação de 49,1%

ndo que a AIN detém 100% do MIC, por via ind

ara efeitos de consolidação; 

EIM, S.A., em que o Município de Mirandela d

nos art.º 7.º e 19.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de

bro, enquanto empresa local, consolida independ

etém participação em outras entidades, societár

do que estas não integram nem o Perímetro de Con

o subsector da Administração Local, nas últimas c

onal.  

 não incluem o Perímetro de Consolidação Financ

s n.ºs 4 e 5 do art.º 75.º da Lei n.º 73/2013 de

a Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, pelo que não é
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Perímetro de Consolidação 

1%, existindo uma influência 

ndireta o Município detém a 

 detém uma participação de 

de agosto e do art.º 75.º da                

ndentemente da participação 

tárias e não-societárias, que 

onsolidação Orçamental, por 

 contas sectoriais, publicadas 

nceira, seja pelo facto de não 

de 3 de Setembro, seja pelo 

é aplicado qualquer método 
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4.4 O Perímetro de Consolidação Financeira e outras entidades 

O quadro seguinte procura esquematizar o Perímetro de Consolidação Financeira do Município de 

Mirandela, constituído pelas entidades que integram o grupo e as restantes integrantes da consolidação 

financeira.  

São também apresentadas as outras entidades com as quais o Município tem relação de participação. 

 

Quadro 2 – Perímetro de Consolidação Financeira e outras entidades participadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Outras Entidades 
 
Águas do Norte, S.A. 
Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua – Associação ADRVT 
Agência de Energia de Trás-os-Montes 
Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER 
DESTEQUE – Associação para o Desenvolvimento da Terra Quente 
Fundação Museu do Douro 
Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular 
Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes (CIM-TT) 
Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana 
Associação Nacional de Municípios 

Perímetro de Consolidação Financeira 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agro-industrial do Nordeste, EIM, S.A. (AIN) 
Matadouro Industrial do Cachão (MIC) 
Resíduos do Nordeste, EIM, S.A. (Resíduos) 

Perímetro do Grupo 

 
Município de Mirandela 

Metropolitano Ligeiro de Mirandela S.A. (MLM) 

 
 MCI 

 MEP 
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5. DEMONSTRAÇÕES ORÇ

 

O Decreto-Lei n.º 192/2015, de

consolidação de natureza orçame

O Perímetro de Consolidação O

entidades incluídas neste subse

nacional, em cumprimento do Sis

Para efeitos de consolidação, as 

ser preparadas na mesma base co

se traduz na soma algébrica de r

eliminação de operações e saldos

O Perímetro de Consolidação Orç

As Demonstrações Orçamentais

Orçamental e a Demonstração Co

 

5.1 Demonstração conso

de 2021 

Apesar de o Perímetro de Consol

Demonstração Consolidada de 

Município de Mirandela, devido

disposições relativas ao novo no

Demonstrações Orçamentais. 

ÇAMENTAIS CONSOLIDADAS 

de 11 de setembro (SNC-AP), veio trazer a defi

ental, segundo o disposto na sua NCP 26. 

Orçamental, no caso da Administração Local, é c

sector nas últimas contas sectoriais publicadas 

stema Europeu de Contas Nacionais e Regionais. 

s demonstrações orçamentais das entidades perten

 contabilística, sendo depois aplicado o método de

 rubricas equivalentes das demonstrações orçamen

os recíprocos, tendo em consideração os níveis de c

rçamental do Município inclui o Município e a AI

ais Consolidadas incluem a Demonstração Con

Consolidada de Direitos e Obrigações por Natureza

solidada do desempenho orçamental do período 

olidação Orçamental incluir o Município e a AIN,

e Desempenho Orçamental inclui exclusivame

o ao facto de a AIN ainda não ter aplicado na co

normativo contabilístico SNC-AP e consequentem
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efinição de um perímetro de 

é composto pelo conjunto de 

s pela autoridade estatística 

 

encentes ao perímetro devem 

de consolidação simples, que 

entais individuais e posterior 

e consolidação. 

IN. 

onsolidada de Desempenho 

za. 

do findo em 31 de dezembro 

N, os valores apresentados na 

mente valores relativos ao 

conta de gerência de 2021 as 

emente não ter preparado as 
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Demonstração do desempenho orçamental
 

Rubrica RECEBIMENTOS 

RA01 Saldo de gerência anterior 
RI01 Operações orçamentais [1] 

RI02 Devolução do saldo oper. Orçamentais 

RI04 Receb. do saldo devolvido por terceiras entid

RI03 Operações de tesouraria [A] 
    

RA02 Receita corrente 
R1 Receita fiscal 

R1.1 Impostos diretos 

R1.2 Impostos indiretos 

R2 
Contribuições para sistemas de proteção soc
subsistemas de saúde 

R3 Taxas, multas e outras penalidades 

R4 Rendimentos de propriedade 

R5 Transferências e subsídios correntes 

R5.1 Transferências correntes 

R5.1.1 Administrações Públicas 

R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português 

R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades 

R5.1.1.3 Segurança Social 

R5.1.1.4 Administração Regional 

R5.1.1.5 Administração Local 

R5.1.2 Exterior - U E 

R5.1.3 Outras 

R5.2 Subsídios correntes 

R6 Venda de bens e serviços 

R7 Outras receitas correntes 
    

RA03 Receita de capital 
R8 Venda de bens de investimento 

R9 Transferências e subsídios de capital 

R9.1 Transferências de capital 

R9.1.1 Administrações Públicas 

R9.1.1.1  Administração Central - Estado Português 

R9.1.1.2 Administração Central - Outras entidades 

R9.1.1.3  Segurança Social 
R9.1.1.4 Administração Regional 
R9.1.1.5  Administração Local 

R9.1.2 Exterior - U E 

R9.1.3 Outras 

R9.2 Subsídios de capital 

R10 Outras receitas de capital 

RA04 Receita efetiva [2] 

R11 Reposições não abatidas aos pagamentos 

    

RA05 Receita não efetiva [3] 

R12 Receita com ativos financeiros 

R13 Receita com passivos financeiros 

RA06 Soma [4]=[1]+[2]+[3] 

ROT1 Operações de tesouraria [B] 

  

  

  

 

al do período findo em 31 de dezembro de 2021 (Valores em €) 

31/12/2021 Rubrica PAGAMENTOS 

1 631 695,67   

253 737,04   

    

tidades     

1 377 958,63   
  

  

21 541 487,18 DA01 Despesa corrente 

3 485 801,74 D1 Despesas com o pessoal 

3 396 577,50 D1.1 Remunerações Certas e Perma

89 224,24 D1.2 Abonos Variáveis ou Eventua

ocial e 
  

D1.3 
Segurança social 

298 634,49 D2 Aquisição de bens e serviços 

1 162 593,53 D3○ Juros e outros encargos 

13 002 546,43 D4 Transferências e subsídios cor

13 002 546,43 D4.1 Transferências correntes 

13 002 546,43 D4.1.1 Administrações Públicas 

12 591 506,25 D4.1.1.1 Administração Central - Estad

411 040,18 D4.1.1.2 Administração Central - Outra

  D4.1.1.3 Segurança Social 

  D4.1.1.4 Administração Regional 

  D4.1.1.5 Administração Local 

  D4.1.2 Entidades do Setor Não Lucra

  D4.1.3 Famílias 

  D4.1.4 Outras 

3 475 648,26 D4.2 Subsídios Correntes 

116 262,73 D5 Outras despesas correntes 

    

  

4 070 444,90 DA02 Despesa de capital 

  D6 Aquisição de bens de capital 

4 061 944,90 D7 Transferências e subsídios de 

4 061 944,90 D7.1 Transferências de capital 

4 061 944,90 D7.1.1 Administrações Públicas 

 4 061 944,90 D7.1.1.1 Administração Central - Estad

  D7.1.1.2 Administração Central - Outra

  D7.1.1.3 Segurança Social 

  D7.1.1.4 Administração Regional 
  D7.1.1.5 Administração Local 

  D7.1.2 Entidades do Setor não Lucra

  D7.1.3 Famílias 

  D7.1.4 Outras 

8 500,00 D7.2 Subsídios de capital 

25 695 774,58 D8 Outras despesas de capital 

83 842,50   
  

 DA03 Despesa efetiva [5] 

5 043 676,05 DA04 Despesa não efetiva [6] 

150 000,00 D9 Despesa com ativos financeiro

4 893 676,05 D10 Despesa com passivos finance

30 993 187,67 DA05 Soma [7]=[5]+[6] 

398 346,93 DOT1 Operações de tesouraria [C]

 DA06 Saldo para a gerência seguinte

 DA07 Operações orçamentais [8] = [

 DA08 Operações de tesouraria [D]=

DA09 Saldo global [2] - [5] 

DA10 Despesa primária 

DA11 Saldo corrente 

DA12 Saldo de capital 

DA13 Saldo primário 

DA14 Receita total [1] + [2] + [3] 

DA15 Despesa total [5] + [6] 
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31/12/2021 

 

 

 

 

 
 

20 888 748,20 
7 974 674,29 

manentes 6 213 763,83 
uais 167 125,19 

1 593 785,27 

 9 399 811,39 

339 181,20 
orrentes 2 732 434,30 

2 229 949,42 

1 063 599,52 
tado Português   
tras entidades   

  

  

1 063 599,52 
rativo 897 290,39 

132 079,51 

136 980,00 

502 484,88 

442 647,02 
  

5 768 356,94 
 4 289 018,52 
e capital 1 479 338,42 

1 479 338,42 

1 330 931,45 
tado Português   
tras entidades   

  
  

1 330 931,45 
rativo 148 406,97 

  

  

  

  

  

26 657 105,14 

4 034 955,22 
iros   
ceiros 4 034 955,22 

30 692 060,36 

C] 580 546,32 

nte 1 496 886,55 
= [4]-[7] 301 127,31 
]=[A]+[B]-[C] 1 195 759,24 

-961 330,56 

26 317 923,94 

652 738,98 

-1 697 912,04 

-622 149,36 
 30 993 187,67 

30 692 060,36 
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5.2 Demonstração conso

dezembro de 2021  

A Demonstração Consolidada 

relativos ao Município de Miran

de 2021 as disposições relativas a

Rubrica LIQUIDAÇÕES 

 Receita correntes 

R011 Impostos diretos 

R012 Impostos indiretos 

R03 Taxas, multas e outras penalidades 

R04 Rendimentos de propriedade 

R05 Transferências Correntes 

R05111 Administração Central - Estado 

R05112 Administração Central - Outras Entidades 

R06 Venda de bens e serviços 

R07 Outras receitas correntes 

  

 
Receita de capital 

R08 Venda de bens de investimento 

R09 Transferências de Capital 

R10 Outras receitas de capital 

 
  

  Receita efetiva (2) 

 Receita não efetiva (3) 

R12 Receita com ativos financeiros 

R13 Receita com passivos financeiros 

  Receita total (4)=(1)+(2)+(3) 

  

  

  

  

 
 
  

nsolidada de direitos e obrigações por natureza d

 de Diretos e Obrigações por Natureza inclue

andela, devido ao facto de a AIN ainda não ter apl

s ao novo normativo contabilístico SNC-AP. 

31/12/2021 Rubrica OBRIGAÇÕES 

974 292,49  Despesa corrente 

0,00 D011 Remunerações Certas e Perma

832,10 D012 Abonos Variáveis ou Eventua

12 489,95 D013 Segurança social 

0,00 D02 Aquisição de bens e serviços 

0,00 D03 Juros e outros encargos 

0,00 D04 Transferências correntes 

0,00 D04115 Administração Local 

956 031,48 D0412 Entidades do setor não lucrati

4 938,96 D0413 Famílias 

 
D0414 Outras 

25 059,83 D042 Subsídios Correntes 

0,00 D05 Outras despesas correntes 

0,00 
  

25 059,83 
 

Despesa de capital 

 
D06 Aquisição de bens de capital 

999 352,32 D07115 Administração Local 

0,00 D0712 Entidades do setor não lucrati

0,00 D0713 Famílias 

0,00 D0714 Outras 

999 352,32 D10 Despesa com passivos finance

 
  Despesa efetiva (5) 

  Despesa não efetiva (6) 

 

D10 Despesa com ativos financeiro

D11 Despesa com passivos finance

 
  Despesa total (7)=(5)+(6) 
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 do período findo em 31 de 

uem exclusivamente valores 

plicado na conta de gerência 

Valores em € 

31/12/2021 

1 800 276,96 

manentes 82 990,56 

uais 1 605,81 

89 099,23 

 1 538 013,02 

7 202,30 

72 822,97 

72 822,97 

ativo 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8 543,07 

  

1 380 615,54 

 1 380 615,54 

0,00 

ativo 0,00 

0,00 

0,00 

ceiros 0,00 

3 180 892,50 

0,00 

iros 0,00 

ceiros 0,00 

3 180 892,50 
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6. DEMONSTRAÇÕES FIN

 

O objeto da consolidação de cont

contas individuais das entidade

perímetro do grupo é constituíd

correspondendo ao MLM. Preten

de uma só entidade se tratasse e

Perímetro de Consolidação Fin

Controlados e as Entidades Asso

Resíduos do Nordeste. Remeten

Consolidação a aplicar é o MEP. 

As Demonstrações Financeiras 

situação financeira, bem como d

relativamente ao período em aná

financeira do Município e do con

As demonstrações financeiras 

consolidada de resultados por n

demonstração consolidada dos flu

Este conjunto de mapas retrat

encerramento do exercício de 20

das políticas públicas e do seu co

O Perímetro de consolidação Fin

públicos. 

6.1 Balanço Consolidad

O Balanço pretende retratar a e

Grupo Autárquico à data de enc

Grupo, constituído pelos bens e

económica, e, por outro lado, o

financeira, ou seja, a origem de f

Da análise do Balanço Consolid

aumento dos ativos fixos tangív

Mirandela. Em sentido oposto 

redução dos capitais próprios da 

NANCEIRAS CONSOLIDADAS 

ntas é constituído pelas demonstrações financeiras

des integrantes do Perímetro de Grupo e de C

ído pela entidade que controla, o Município e p

tende-se assim, elaborar as demonstrações finance

e e, para isso, aplicamos o Método de Consolidaç

inanceira é mais alargado e integra os Empree

ssociadas, onde cabem a AIN, o MIC (por via da

tendo a NCP 22 nestes casos para a NCP 23 e

 

s Consolidadas concorrem para dar uma image

 dos resultados do conjunto das entidades comp

nálise. Pretende-se assim, uma visão mais comple

onjunto das entidades compreendidas na consolidaç

s consolidadas são constituídas pelo balanço c

 natureza, demonstração consolidada das alteraçõ

fluxos de caixa e anexo às demonstrações financeir

rata a informação económico-financeiro do gru

021, permitindo uma análise mais abrangente das 

contributo indireto através de outras entidades. 

inanceira apresenta uma situação económica mais

ado 

 estrutura económico-financeira, apresentando a s

ncerramento do exercício 2021, dando a conhecer

s e direitos que representam a aplicação de fund

, o Passivo e o Património Líquido do Grupo qu

e fundos. 

lidado verificamos um aumento do total do ativo, 

gíveis, propriedades de investimento e ativos inta

to o valor das participações financeiras baixou, 

a AIN e da Resíduos. 
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as individuais, constantes das 

Consolidação Financeira. O 

 pelas entidades controladas, 

ceiras de um grupo, como se 

ação Integral. No entanto, o 

eendimentos Conjuntamente 

da participação na AIN) e a 

 e a NCP 24, o Método de 

gem fiel do património, da 

preendidas na consolidação, 

pleta da situação económico-

ação.  

 consolidado, demonstração 

ções no património líquido, 

eiras consolidadas. 

rupo autárquico à data de 

as áreas de atuação e enfoque 

ais real do uso dos dinheiros 

 situação do património do 

er, por um lado, o Ativo do 

dos, isto é, a sua estrutura 

que representam a estrutura 

, assente essencialmente no 

ntangíveis do Município de 

, particularmente devido à 
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Balanço Co

Rubri

                       ATIVO 

  Ativo não corrente 

    Ativos fixos tangíveis 

    Propriedades de investimento 

    Ativos intangíveis 

    Ativos biológicos 

    Participações financeiras 

   Devedores por empréstimos bonif

    Acionistas/sócios/associados 

    Diferimentos 

    Outros ativos financeiros 

    Ativos por impostos diferidos 

    Clientes, contribuintes e utentes 

    Outras contas a receber 

 

  Ativo corrente 

    Inventários 

    Ativos biológicos 

    Devedores por transferências e su

   Devedores por empréstimos bonif

    Clientes, contribuintes e utentes 

    Estado e outros entes públicos 

    Acionistas/sócios/associados 

    Outras contas a receber 

    Diferimentos 

   Ativos financeiros detidos para ne

   Outros ativos financeiros 

   Ativos não correntes detidos para 

    Caixa e depósitos 

 
  

onsolidado  

ricas Notas 
SNC

31/12

 

 
64 4

5 57 9

8 1 0

3 1

 

 
5 1

ificados e subsídios reembolsáveis 
 

 

 

 

 

 
 

1

 

 

 
3 2

10 2

 

 subsídios não reembolsáveis 
 

ificados e subsídios reembolsáveis 
 

 
 

7

23 

 

23 3

 

negociação 
 

 

ra venda 
 

1 1 7

Total Ativo 
 

67 7
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Valores em € 

C-AP SNC-AP 

12/2021 31/12/2020 

    

 492 180,48  63 558 892,91  

 961 329,10 57 705 277,32 

 013 273,35 0,00 

173 967,39 45 166,88 

0,00 0,00 

180 780,88 5 560 906,82 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

788,52 510,54 

0,00 0,00 

162 041,24 247 031,35 

0,00 0,00 

  

 292 452,76 2 909 722,53 

231 466,85 168 767,92 

0,00 0,00 

45 695,85 45 695,85 

0,00 0,00 

756 378,79 603 221,30 

93 501,70 83 850,91 

0,00 0,00 

360 750,69 271 563,71 

38 005,17 28 365,13 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

766 653,71 1 708 257,71 

 784 633,24 66 468 615,44 
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Rubri

                PATRIMÓNIO LÍQUID

  Património Líquido 

    Património/Capital 

    Ações (quotas) próprias 

    Outros instrumentos de capital pr

    Prémios de emissão 

    Reservas 

    Resultados transitados 

    Ajustamentos em ativos financeir

    Excedentes de revalorização 

    Outras variações no património lí

    Resultado líquido do período 

    Dividendos antecipados 

    Diferenças de consolidação 

    Interesses que não controlam 

 
                      PASSIVO 

  Passivo não corrente 

    Provisões 

    Financiamentos obtidos 

    Fornecedores de investimentos 

    Responsabilidades por benefícios

    Diferimentos 

    Passivos por impostos diferidos 

    Fornecedores 

    Outras contas a pagar 

  

  Passivo corrente 

    Credores por transferências e sub

    Fornecedores  

    Adiantamentos de clientes, contri

    Estado e outros entes públicos 

    Acionistas/sócios/associados 

    Financiamentos obtidos 

    Fornecedores de investimentos 

    Outras contas a pagar 

    Diferimentos 

    Passivos financeiros detidos para

    Outros passivos financeiros 

Tota

  

ricas Notas 
SNC

31/12

IDO 
 

 
50 04

 
17 03

 
próprio 

 

 

 
1 79

 
3 02

eiros 
 

1 98

 
 líquido 

 
28 95

 
-2 59

 

 

 
-15

Total Património Líquido 
 

50 04

 

 

 
8 66

15 2 10

7 6 55

 
os pós-emprego 

 

 
 

 

 

 

 

 
9 07

ubsídios não reembolsáveis 
 

 
2 10

tribuintes e utentes 
 

23 22

 
7 1 00
23 
 

1 06

23 4 69

 
ra negociação 

 

 
Total Passivo 

 
17 74

tal Património Líquido e Passivo 
 

67 78
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Valores em € 

C-AP SNC-AP 
12/2021 31/12/2020 

  
041 329,53 49 281 254,08 

 033 260,46 17 033 260,46 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

794 755,61 1 726 394,54 

021 058,13 3 727 737,95 

981 586,06 2 303 582,99 

0,00 0,00 

 958 339,04 23 238 817,20 

590 916,61 1 415 130,43 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

156 753,16 -163 669,49 

041 329,53 49 281 254,08 

  

  
664 636,53 10 977 947,91 

107 592,30 2 226 486,36 

557 044,23 6 699 498,52 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 847,45 

0,00 0,00 
0,00 2 051 115,58 

0,00 0,00 

 
  

078 667,18 6 209 413,45 

0,00 20 100,00 

101 085,93 1 377 009,07 

0,00 0,00 
223 687,84 124 975,59 

0,00 0,00 
001 175,12 0,00 

060 331,94 211 318,48 

691 183,80 4 476 010,31 

1 202,55 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

743 303,71 17 187 361,36 

784 633,24 66 468 615,44 
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6.2 Demonstração de Re

A Demonstração de Resultados 

apresentando os resultados das op

Analisando a Demonstração de

contribuiu decisivamente o resul

pelas necessidades inerentes à re

do investimento realizado nos úl

atualizações salariais e à integra

âmbito da educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Consolidada 

s adequa-se ao previsto no Sistema de Normaliza

 operações económicas do grupo durante o ano de 2

de Resultados Consolidada verifica-se uma queb

sultado líquido negativo do Município de Mirande

resposta à Pandemia COVID-19, pelo elevado vol

últimos anos pelo Município e pelo aumento nos g

ração de novos trabalhadores em resultado da tra
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ização Contabilística (SNC-AP), 

e 2021. 

ebra face a 2020, para a qual 

dela, justificada essencialmente 

olume de amortizações derivado 

 gastos com o pessoal devido às 

transferência de competência no 
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Demonstração de Resultados C

RENDIME

Impostos, contribuições e taxas  

Vendas 

Prestações de serviços e concessões

Transferências e subsídios corrente

Rendimentos/Gastos imputados de 
empreendimentos conjuntos 

Variações nos inventários da produ

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e d

Fornecimentos e serviços externos 

Gastos com pessoal 

Transferências e subsídios concedid

Prestações sociais 

Imparidade de inventários e ativos 

Imparidade de dívidas a receber (pe

Provisões (aumentos/reduções) 

Imparidade de investimentos não d

Aumentos/reduções de justo valor 

Outros rendimentos 

Outros gastos 

Resultados ante

Gastos/reversões de depreciação e a

Resultado ope

Juros e rendimentos similares obtid

Juros e gastos similares suportados

Imposto sobre o rendimento 

Resultado líquido do período atri

Detentores do capital da entidade-m

Interesses que não controlam 

 

 Consolidada                                                                                             

ENTOS E GASTOS Notas

13/14/2

13 

es 13 

tes obtidos 14 

e entidades controladas, associadas e 
20 

dução  

  

e das matérias consumidas 10 

 23 

23 

didos 23 

 

s biológicos (perdas/reversões)  

perdas/reversões)  

15 

depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 13 

  

23 

23 

tes de depreciações e gastos de financiamento  

e amortização 3/5 

peracional (antes de gastos de financiamento)  

tidos 13 

os  

    Resultado antes de impostos  

 

Resultado líquido do período  

ribuível a:   

mãe   
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                                                        Valores em € 

as 
PERÍODOS 

31/12/2021 31/12/2020 

/23 5 142 242,58 4 917 548,90

 1 803 016,82 1 454 355,71 

 650 788,25 570 143,13 

 12 926 378,92 11 443 142,73

 -155 372,73 -195 800,05 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

 -1 891 292,35 -1 749 084,63 

 -7 609 621,91 -6 093 940,94 

 -8 036 524,89 -7 190 724,02 

 -3 770 148,52 -2 842 796,76 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

457,47 -5 395,82 

 118 894,06 786 404,35

 0,00 0,00 

0,00 0,00 

 2 968 103,56 5 087 709,04 

 -207 579,66 -227 862,47 

1 939 341,60 5 953 699,17 

 -4 442 847,04 -4 274 741,05

-2 503 505,44 1 678 958,12 

 1 703,78 6 590,02

-88 086,85 -270 335,59 

-2 589 888,51 1 415 212,55 

-1 028,10 -82,12 

-2 590 916,61 1 415 130,43 

 

-2 591 218,69 1 419 669,50 

302,08 -4 539,07 
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6.3 Demonstração Consolidada das Alterações no Pat

Descrição Notas 
Capital/ 

Património 
Subscrito 

A
(Q
Pró

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO 
 

17 033 260,46 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 
 

0,00 

  Ajustamentos de transição de referencial contabilístico 
  

  Alterações de políticas contabilísticas 
  

  Diferenças de conversão de demonstrações financeiras 
  

  Realização do excedente de revalorização 
  

  Excedentes de revalorização e respetivas variações 
  

  Transferências e subsídios de capital 
  

  Outras alterações reconhecidas no Património Líquido 
  

  Correção de erros materiais 
  

  
  

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 
  

RESULTADO INTEGRAL 
  

  
  

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO 
PERÍODO   

  Subscrições de capital/património 
  

  Entradas para cobertura de perdas 
  

  Outras operações 
  

  Subscrições de prémios de emissão 
  

  
  

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 
 

17 033 260,46 

 

atrimónio Líquido 

Ações 
Quotas) 
Próprias 

Outros 
Instrum. 
de Capita 
Próprio 

Prémios de 
Emissão 

Reservas 
Legais 

Resultados 
Transitados 

Ajustamentos 
em Ativos 

Financeiros 

Excedentes de 
Revalorização 

Outras Va
Patrimó

Liquid

   
1 726 394,54 3 727 737,95 2 303 582,99 

 
23 238 

   
68 361,07 1 253 469,54 -321 996,93 

 
4 265 

       

       

       

       

       

       
3 293 

   
68 361,07 1 253 469,54 -321 996,93 

 
972 

       

       

       

       

       

    
-1 960 149,36 

  
1 453 

       

    
4 539,58 

  

    
-1 964 688,94 

  
1 453 

       

       

   1 794 755,61 3 021 058,13 1 981 586,06  28 958 
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Valores em € 
ariações 
ónio 

uido 

Resultado 
Liquido do 

Período 
Total 

Interesses que 
não controlam 

Total do 
Património 

Liquido 

 817,20 1 415 130,43 49 444 923,57 -163 669,49 49 281 254,08 

 806,63 -1 415 130,43 3 850509,88 6 916,33 3 857 426,21 

     

     

     

     

     

 638,75 
 

3 293 638,75 
 

3 293 638,75 

 213,44 -1 415 130,43 556 916,69 6 916,33 563 833,02 

     

     

 
-2 590 916,61 -2 590 916,61 

 
-2 590 916,61 

 
-4 006 047,04 -4 006 047,04 

 
-4 006 047,04 

     

 669,65 
 

-506 479.71 
 

-506 479,71 

     

     

 669,65 
 

-511 019,29 
 

-511 019,29 

     

     

 339,04 -2 590 916,61 50 198 082,69 -156 753,16 50 041 329,53 
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6.4 Demonstração dos F

O mapa de fluxos de caixa conso

do grupo municipal, articuland

orçamentais, quer de operações d

Rub

Fluxos de caixa das atividades operacio

Recebimentos de clientes 
Recebimentos de contribuintes 

Recebimentos de transferências e subsí

Recebimentos de utentes 

Pagamentos a fornecedores 

Pagamentos ao pessoal 

Pagamentos de transferências e subsídi

Outros recebimentos/ pagamentos 

Fluxos de
Fluxos de caixa das atividades de inves

Pagamentos respeitantes a: 
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis 

Pagamentos - Ativos intangíveis 

Pagamentos - Investimentos Financeiro

Recebimentos provenientes de: 
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis 

Recebimentos - Transferências de capit

Fluxos de caixa das atividades de inves
Fluxos de caixa das atividades de finan

Recebimentos provenientes de: 
Recebimentos - Financiamentos Obtido

Recebimentos - Outras operações de fin

Pagamentos respeitantes a: 
Financiamentos obtidos 

Juros e gastos similares 

Outras operações de financiamento 

Fluxos de caixa das atividades de finan
Variação de caixa e seus equivalent
Efeito das diferenças de câmbio 

Caixa e seus equivalentes no início 
Caixa e seus equivalentes no fim do
 

CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E 
DE GERÊNCIA 

Caixa e seus equivalentes no início do
- Equivalentes a caixa no início do perí

- Variações cambiais de caixa no início

= Saldo da gerência anterior 

De execução orçamental 

De operações de tesouraria 

Caixa e seus equivalentes no fim do p
- Equivalentes a caixa no fim do períod

- Variações cambiais de caixa no fim do

= Saldo para a gerência seguinte 

De execução orçamental  

De operações de tesouraria 

  

 Fluxos de Caixa Consolidada 

solidado funciona como um documento síntese de 

do e equilibrando os recebimentos e os pagam

 de tesouraria. 

brica Notas 
31/12

ionais  

 2 

 3 

sídios correntes  13

 1 

 -10

 -8 

dios  -2 

Caixa gerada pelas operações  -
 2 

de caixa das atividades operacionais (a)  2
estimento  

 
 -3 

 

iros  

 
  

pital  4 

estimento (b)  
anciamento  

 

dos  

financiamento  2 

 

 -3 

 -

 -1 

nciamento (c)  -2
ntes (a+b+c)  

 

o do período 1 1 

o período 1 1 
 

E SEUS EQUIVALENTES E SALDO 
 

do período  1
ríodo  

io do período  

 1 

 

 1 

 período  1
do  

do período  

 1 

 

 1 
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e toda a execução orçamental 

amentos, quer de operações 

Valores em € 

PERÍODOS 
12/2021 31/12/2020 

2 485 577,42 2 244 496,76

3 485 486,88 3 473 981,82

3 002 546,43 11 444 025,42

1 622 206,73 1 502 939,93

0 434 257,45 -10 163 209,13

8 105 285,87 -7 061 955,80

2 229 949,42 -2 415 777,84

-173 675,28 -975 498,84
2 740 405,01 503 745,72

2 566 729,73 -471 753,12

3 938 609,78 -2 771 772,87

-72 249,64 -126 897,75

-125,60 -125,60

150 000,00 182 331,50

4 061 944,90 3 554 799,72

200 959,88 838 335,00

2 989 742,90 920 883,80

3 932 660,77 -1 282 190,33

-327 815,05 -298 865,81

1 438 560,69 -549 537,36

2 709 293,61 -1 209 709,70
58 396,00 -843 127,82

1 708 257,71 2 551 385,53

1 766 653,71 1 708 257,71

1 708 257,71 2 551 385,53

1 708 257,71 2 551 385,53

330 299,08 1 113 597,49

1 377 958,63 1 437 788,04

1 766 653,71 1 708 257,71

1 766 653,71 1 708 257,71

570 894,47 330 299,08

1 195 759,24 1 377 958,63
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7. ANEXO ÀS DEMONSTR

 

NOTA 1 – Entidades incluídas 

 

1.1 – Entidades incluídas n

As entidades incluídas no períme

Mirandela, S.A. (MLM). 

Quad

Firma Sede S

Município de Mirandela 
Praça do M
5370-288 M

Metropolitano Ligeiro 
de Mirandela, S.A 

Rua D. Af
Estação 

5370-408 M
a) Entidade-mãe obrigada à elaboração de demonstr

 

1.2 – Entidades associadas

As entidades associadas presente

Firma Sede S

Agro-Industrial do 
Nordeste, EIM, S.A 

Complex
Industrial d

5370-132
Miran

Matadouro Industrial do 
Cachão, S.A. 

Complex
Industrial d

5370-132
Miran

Resíduos do Nordeste, 
EIM, S.A. 

Rua da Fu
Calouste Gu
5370-340 M

b) Entidade detida a 100% pela AIN. 
c) A AIN não consolidou com o MIC – Assim, o Mu

 

 

RAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADA

s no perímetro de consolidação e outras entidad

 no perímetro do grupo 

metro do grupo, foram o Município de Mirandela 

adro 3: Entidades incluídas no perímetro do grupo 

 Social 
Atividade 
Principal 

Capital 
Social 

Participaçã

 Município, 
8 Mirandela 

Administração 
Local 

  

fonso III - 
o da CP,  

8 Mirandela 

Transporte de 
passageiros 

125.000€ 112.500

rações financeiras consolidadas. 

s incluídas no perímetro de consolidação financ

tes no perímetro de consolidação financeira são con

Quadro 4: Entidades contabilizadas ao MEP 

 Social Atividade Principal Detentores de

exo Agro-
l do Cachão, 
32 Frechas 
andela 

Dinamização da 
Industria da região, 

através da criação de 
condições para a 

fixação de empresas. 

Município de M
Município de Vila 

exo Agro-
l do Cachão, 
32 Frechas 
andela 

Abate e 
comercialização de 

carnes. 

Agro-industrial do
EIM, S.

 Fundação 
Gulbenkian, 

Mirandela 

Gestão e tratamento de 
Resíduos Urbanos 

Municípios de Alfâ
Bragança, Carrazed
Macedo de Cavalei
do Douro, Mirande

Vimioso e Vinh
Associação de Mu

Douro Superior, qu
Municípios de Freix
à Cinta, Mogadou
Moncorvo e Vila N

Côa 

Município, como entidade consolidante aplica o MEP também ao MIC. 
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AS 

des participadas 

a e Metropolitano Ligeiro de 

 

ção 
% Controlo 

Obs. 
Direto Indireto 

      a) 

00 € 90%     

nceira 

ontabilizadas pelo MEP. 

e Capital 
% do 

Capital 
Detido 

Obs. 

 Mirandela, 
la Flor e outros 

49,10% 
 

 do Nordeste, 
S.A 

100% b); c) 

lfândega da Fé, 
eda de Ansiães, 
leiros, Miranda 
dela, Vila Flor, 
nhais e pela 

unicípios do 
 que integra os 
eixo de Espada 
uro, Torre de 

a Nova de Foz 
 

16,92% 
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1.3 – Entidades não incluíd

Existem outras entidades com r

entanto, não são consideradas par

 

Quadro 5:

Denominação social 

Águas do Norte, S.A. 

Agência de Desenvolvimento Regional d
ADRVT 

Agência de Energia de Trás-os-Montes 

Turismo do Porto e Norte de Portugal, E

DESTEQUE – Associação para o Desen

Fundação Museu do Douro 

Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular 

Comunidade Intermunicipal de Terras de

Associação de Municípios da Terra Que

Associação Nacional de Municípios 

d) Inexistência de controlo ou presunção de controlo
e) Entidade mãe ou consolidante- nos termos do nº 2
 

1.4– Caixa e depósitos 

A rubrica de Caixa e seus equival

Q

Conta 

Caixa 

Depósitos à ordem 

Depósitos bancários à ordem 

Outros depósitos 

Depósitos a prazo 

Depósitos consignados 

 

Nota 2 - Principais políticas con

As demonstrações financeiras co

Contabilística para as Administra

setembro, sendo aplicados os req

22, NCP 23 e NCP 24 como guia

ídas no perímetro de consolidação 

 relações de dependência de participação à enti

ara efeitos de consolidação de contas. 

: Entidades não incluídas no perímetro de consolida

NIPC 

513606084 

l do Vale do Tua – Associação 
510288510 

 509620540 

, ER 508905435 

envolvimento da Terra Quente 503022934 

507693671 

503990698 

 de Trás-os-Montes (CIM-TT) 508914400 

uente Transmontana  501383018 

501627413 

lo conforme previsto no nº 4 e 5 do artº 75º da Lei 73/2013 de 3 de Setembro 
º 2 do art 75º da Lei 73/2013 de 3 de Setembro – pelo que não integra o períme

alentes no dia 31 de dezembro de 2021 tem a segu

Quadro 6 – Desagregação de caixa e depósitos 

2021 

 2 548,69 

 1 264 105,02 

1 264 105,02  

 500 000,00 

500 000,00  

  

Total  1 766 653,71 

ontabilísticas, alterações nas estimativas contab

 consolidadas foram elaboradas de acordo com o

trações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto

equisitos das Normas de Contabilidade Pública (NC

ias do processo de consolidação. 
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tidade consolidante que, no 

dação 

% do Capital 
Detido 

Obs. 

0,56% d) 

10,20% d) 

13,23% d) 

1,16% d) 

0,01% d) 

0,76% d) 

4,90% d) 

13,23% e) 

28% e) 

0,32% e) 

 
etro de consolidação do Município 

guinte composição: 

2020 

 2 998,52 

 1 205 259,19 

1 205 259,19  

 500 000,00 

500 000,00  

  

 1 708 257,71 

bilísticas e erros 

 o Sistema de Normalização 

eto-Lei n.º 192/2015 de 11 de 

CP), designadamente a NCP 
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A AIN não aplicou o Decreto-Le

AP, não tendo apresentado conso

refletir na consolidação de contas

efeito dos capitais próprios do M

Da aplicação do MEP como m

«Participações Financeiras», nos

de entidades controladas, associa

Ativos fixos tangíveis e proprie

Todos os bens do ativo fixo t

correspondentes depreciações e

investimento foram reconhecidas

investimento os edifícios/outras c

Ativos intangíveis 

Todos os bens do ativo intangív

eventuais perdas por imparida

computador e sistemas de inform

identificação, se for provável qu

mensurado com fiabilidade. 

Investimentos financeiros 

As participações financeiras fo

previsto na NCP 23, designadame

Depreciações e amortizações 

As depreciações e amortizações

gasto com a sua utilização, send

considerando a vida útil de referê

Contas a receber 

As contas a receber de clientes

subsequentemente mensuradas ao

por imparidade. A imparidade d

autarquia não receberá a totalidad

a receber. 

 

 

ei n.º 192/2015, de 11 de setembro, pelo que aind

solidação de contas com o MIC. Para ultrapassar e

tas o impacto da participação da AIN no MIC, relev

MIC, por via da aplicação do MEP. 

método de consolidação com as entidades, resu

os «Ajustamentos em Ativos Financeiros» e «Rend

iadas e empreendimentos conjuntos». 

iedades de investimento 

 tangível, identificados, foram mensurados pelo

 e quaisquer perdas por imparidade acumula

as de acordo com o modelo do custo e reclassific

s construções detidos para obtenção de rendas. 

ível foram mensurados pelo seu custo, deduzido a

dade acumuladas. O ativo intangível abrange, 

rmação. Um ativo intangível é reconhecível se f

ue advenha benefícios económicos futuros e se o 

foram contabilizadas pelo método da equivalên

mente as que o Município detém o controlo ou influ

es correspondem à desvalorização normal dos at

ndo o método das quotas constantes (ou da linha

rência que consta no Classificador Complementar 2

es e outros devedores são reconhecidas inicialm

 ao custo amortizado, utilizando o método da taxa e

 das contas a receber é estabelecida quando há e

ade dos montantes em dívida conforme as condiçõ
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da não implementou o SNC-

r esta lacuna, o Município fez 

levando contabilisticamente o 

sultam apenas variações nas 

ndimentos/Gastos imputados 

lo seu custo, deduzido das 

ladas. As propriedades de 

ficados para propriedades de 

o amortizações acumuladas e 

, sobretudo, programas de 

 for possível proceder à sua 

 o custo/justo valor possa ser 

lência patrimonial conforme 

fluência significativa.  

ativos fixos, decorrentes do 

ha reta) o método utilizado, 

r 2 (CC2).  

mente ao justo valor, sendo 

 efetiva, deduzido das perdas 

 evidência objetiva de que a 

ções originais das suas contas 
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Inventários 

A mensuração de inventários fo

permanente, mensurado ao custo 

Nota 3 - Ativos intangíveis 

Um ativo intangível entende-se 

estabelecidos critérios fundame

mensuração com fiabilidade e o c

No período findo a 31 de deze

intangíveis consolidados, bem co

Quadro 7 – Vari

RUBRICAS 

Ativos intangíveis de domínio público, 
património histórico, artístico e cultural 

Goodwill** 

Projetos de desenvolvimento 

Programas de computador e sistemas de 
informação Propriedade industrial e 
intelectual 

3

Outros 

Ativos intangíveis em curso 

TOTAL 4

** Diferença entre o valor de uma participação num

Quad

RUBRICAS 
Q
Es
da

Ativos intangíveis de domínio 
público, património histórico, 
artístico e cultural 

Goodwill 

Projetos de desenvolvimento 3

Programas de computador e sistemas 
de informação 

Propriedade industrial e intelectual 

Outros 3

Ativos intangíveis em curso 

TOTAL 8

 

 

foi efetuada pelo custo de aquisição. O sistema 

to médio ponderado. 

e como um ativo não monetário identificável sem

mentais ao seu reconhecimento, em particular 

 controlo por parte da entidade. 

zembro de 2021, o movimento ocorrido na quan

como as respetivas amortizações acumuladas, é o se

riação das amortizações e perdas por imparidades a

Início do período 

Quantia 
Bruta 

Amortizações 
Acumuladas  

Perdas por 
Imparidade 
Acumuladas 

Quantia 
escriturada  

Quantia Bruta 

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2)-(3) (5) 

    

    

45 289,79 6 290,25  38 999,54 45 289,79

330 013,87 323 846,53  6 167,34 374 984,87

35 902,59 35 902,59  0,00 44 755,52

    90 529,85

411 206,25 366 039,37 0,00 45 166,88 555 560,03

m investimento financeiro e o seu preço de aquisição  

 

adro 8 - Quantia escriturada e variações do período 

Quantia 
Escritura 
da Inicial 

VARIAÇÕES 

Adições 
Transf. 
Internas 

Revaloriz 
Reversõ

es e 
Perdas 

Perdas por 
Imparidade

     

     

38 999,54     

6 167,34 44 971,00    

     

35 902,59 8 852,93    

 90 529,85    

81 069,47 144 353,78 0,00 0,00 0,00 0,00
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a de inventário adotado é o 

em substância física, estando 

ar a sua identificabilidade, 

uantia escriturada dos ativos 

 seguinte: 

 acumuladas 

Final do período 

ta  
Amortizações 
Acumuladas 

Perdas por 
Imparidade 
Acumuladas  

Quantia 
escriturada  

(6) (7) (8)=(5)-(6)-(7) 

    

    

,79 21 386,85  23 902,94 

,87 324 303,20  50 681,67 

,52 35 902,59  8 852,93 

,85   90 529,85 

03 381 592,64 0,00 173 967,39 

 

Quantia 
Escritura 
da Final r 

de 
Amortiz. 
Período 

Diminuições

    

    

 15 096,60  23 902,94 

 456,67  50 681,67 

    

 35 902,59  8 852,93 

   90 529,85 

00 51 455,86 0,00 173 967,39 
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RUBRICAS 
Int

Ativos intangíveis de domínio 
público, património histórico, 
artístico e cultural 

Goodwill 

Projetos de desenvolvimento 

Programas de computador e sistemas 
de informação 

Propriedade industrial e intelectual 

Outros 

Ativos intangíveis em curso 

TOTAL 

 

Nota 4 - Acordos de concessão 

Os acordos de concessão, de a

concessão enquadráveis na refer

reconhecimento contabilístico, du

No quadro seguinte encontra-se

concedente. Sendo que o conces

concessão de serviços para presta

a qualquer pagamento, há sim lug

Q

Acordos de concessão de serviço 

Exploração da concessão de 
distribuição de eletricidade em 
baixa tensão 

E

 

Nota 5 - Ativos fixos tangíveis 

Ativos fixos tangíveis são bens c

de bens ou serviços, para alugue

idêntica natureza ou função simil

Os ativos fixos tangíveis que sati

e mensurados pelo seu custo. O g

cessa quando o ativo é desrecon

cálculo das depreciações.  

 

Quadro 9 – Adições 

ADIÇÕES 

nternas Compra Cessão 
Transf. 

ou 
Troca 

Expropr. Doação 
Dação em 
Pagamento

      

      

      

 44 971,00     

      

 8 852,93     

 90 529,85     

0,00 144 353,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o de serviços: concedente 

 acordo com a NCP4, devem ser identificados e

erida norma, nos seus termos e impactos patrimon

 durante um período de transição considerado. 

se descrito o contrato de concessão em que o m

essionário EDP Distribuição - Energia, S.A. é a e

star um serviço público, pelo qual é remunerado. A

ugar a recebimentos pela concessão das infraestrutu

Quadro 10 - Acordos de concessão de serviços 

Concessionário 
Ativo de 

concessão 
Período de 
concessão 

Va
c

EDP Distribuição - Energia, 
S.A. 

Infraestruturas 20 A 

 

 com substância física que são detidos para uso na

uer a terceiros ou para fins administrativos. Estão 

ilar nas operações da entidade. 

atisfazem as condições de reconhecimento com um

 gasto de depreciação desses ativos iniciam quand

onhecido. É utilizado o método das quotas consta

 

27 

 
to 

Locação 
Financ. 

Fusão Outras Total 

     

     

     

    44 971,00 

     

    8 852,93 

    90 529,85 

0 0,00 0,00 0,00 144 353,78 

s e avaliados os acordos de 

oniais, para serem objeto de 

 município se assume como 

 entidade que usa o ativo de 

. Ao concedente não há lugar 

uturas. 

alor do 
contrato 

Pagamentos ao 
concessionário 

Anos 
anteriores 

Ano 
corrente 

Anos 
futuros 

-- -- -- -- 

na produção ou fornecimento 

o agrupados em classes com 

m ativo foram contabilizados 

do fica disponível para uso e 

stantes (ou da linha reta) no 
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No exercício económico de 20

consolidados, bem como as respe

 

Quadro 11 - Variação do

RUBRICAS Quantia  
Bruta 

(1) 
Bens de domínio público, 
património histórico, artístico 
e cultural 

 

Terrenos e recursos naturais 435 493,00 

Edifícios e outras construções 3 425 070,00 

Infraestruturas 41 526 938,68 

Património histórico, artístico e 
cultural 311 148,97 

Outros  

Bens de domínio público em 
curso 1 580 966,22 

 47 279 616,87 

Outros ativos fixos tangíveis  

Terrenos e recursos naturais 4 238 195,93 

Edifícios e outras construções 33 012 699,96 

Equipamento básico 3 941 188,40 

Equipamento de transporte 3 233 802,52 

Equipamento administrativo 1 656 065,76 

Equipamentos biológicos  

Outros 551 576,58 

Ativos fixos tangíveis em curso 717 509,61 

 47 351 038,76 

TOTAL 94 630 655,63 

 

 

 

 

2021, o movimento ocorrido na quantia escritu

petivas depreciações acumuladas, apresenta-se mo 

do valor Bruto das depreciações e perdas por impari

Início do período 

Depreciações 
Acumuladas 

Perdas 
por 

Impari
dade 

Acumul
adas 

Quantia 
escriturada 

Quantia  
Bruta 

D
A

(2) (3) (4)=(1)-(2)-(3) (5) 

    

  435 493,00 459 949,48 

651 939,17  2 773 130,83 3 425 070,00 

18 309 038,36  23 217 900,32 42 153 489,08 20

  311 148,97 376 255,07 

    

  1 580 966,22 3 485 229,46 

18 960 977,53 0,00 28 318 639,34 49 899 993,09 2

    

  4 238 195,93 4 420 755,93 

9 707 997,52  23 304 702,44 32 406 962,55 10

3 345 620,90  595 567,50 4 121 140,89 

2 968 284,86  265 517,66 3 299 697,10 

1 510 617,13  145 448,63 1 762 321,16 

    

431 880,37  119 696,21 759 130,80 

  717 509,61 2 192 911,23 

17 964 400,78 0,00 29 386 637,98 48 962 919,66 1

36 925 378,31 0,00 57 705 277,32 98 862 912,75 4
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iturada dos ativos tangíveis 

o quadro seguinte: 

ridades acumuladas 

Final do período 

Depreciações 
Acumuladas 

Perdas por 
Imparidade
Acumuladas

Quantia 
escriturada 

(6) (7) (8)=(5)-(6)-(7) 

   

  459 949,48 

791 822,70  2 633 247,30 

20 559 296,81  21 594 192,27 

  376 255,07 

   

  3 485 229,46 

21 351 119,51 0,00 28 548 873,58 

   

  4 420 755,93 

10 934 440,43  21 472 522,12 

3 489 697,44  631 443,45 

3 040 092,53  259 604,57 

1 617 351,52  144 969,64 

   

468 882,22  290 248,58 

  2 192 911,23 

19 550 464,14 0,00 29 412 455,52 

40 901 583,65 0,00 57 961 329,10 
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Quad

RUBRICAS 

Qua

Escri

a In

Bens de domínio público, património 
histórico, artístico e cultural 

Terrenos e recursos naturais 435

Edifícios e outras construções 2 773

Infraestruturas 23 217

Património histórico, artístico e 
cultural 

311

Outros 

Bens de domínio público em curso 1 580

Ativos fixos em concessão 

Terrenos e recursos naturais 

Edifícios e outras construções 

Infraestruturas 

Património histórico, artístico e 
cultural 

Ativos fixos em concessão em curso 

 28 318

Outros ativos fixos tangíveis 

Terrenos e recursos naturais 4 238

Edifícios e outras construções 23 304

Equipamento básico 1 287

Equipamento de transporte 265

Equipamento administrativo 177

Equipamentos biológicos 

Outros 123

Ativos fixos tangíveis em curso 717

 30 114

TOTAL 58 433

 

 

 

dro 12 - Quantia escriturada e variações do período

uantia 

criturad

Inicial 

VARIAÇÕES 

Adições 
Transferência

s internas 
Revalorizaçõ

es 

Reversões de 
perdas por 
imparidade 

Perdas p
imparid

de 

     

35 493,00 24 456,48    

73 130,83     

17 900,32 626 550,40    

11 148,97 65 106,10    

     

80 966,22 2 239 606,08    

     

     

     

     

     

     

18 639,34 2 955 719,06 0,00 0,00 0,00 0,

     

38 195,93 182 560,00    

04 895,56 858 391,15    

87 755,69 180 185,71    

65 517,66 65 894,58    

77 717,12 106 255,40    

     

23 249.03 207 554,22    

17 509,61 1 512 904,42    

14 840,60 3 113 745,48 0,00 0,00 0,00 0,

33 479,94 6 069 464,54 0,00 0,00 0,00 0,

 

29 

o 

Quantia 

Escriturada 

Final 

 por 
rida
 

Depreciações 
do período 

Diminuições 

    

   459 949,48 

 139 883,53  2 633 247,30 

 2 250 258,45  21 594 192,27 

   376 255,07 

    

  335 342,84 3 485 229,46 

    

    

    

    

    

    

0,00 2 390 141,98 335 342,84 28 548 873,58 

    

   4 420 755,93 

 1 226 636,03 1 464 128,56 21 472 522,12 

 836 264,73 233,22 631 443,45 

 71 807,67  259 604,57 

 139 002,88  144 969,64 

    

 40 554,67  290 248,58 

  37 502,80 2 192 911,23 

0,00 2 314 265,98 1 501 864,58 29 412 455,52 

0,00 4 704 407,96 1 837 207,42 57 961 329,10 
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RUBRICAS 
Internas

Bens de domínio público, património 
histórico, artístico e cultural 

 

Terrenos e recursos naturais  

Edifícios e outras construções  

Infraestruturas  

Património histórico, artístico e cultural  

Outros  

Bens de domínio público em curso  

Ativos fixos em concessão  

Terrenos e recursos naturais  

Edifícios e outras construções  

Infraestruturas  

Património histórico, artístico e cultural  

Ativos fixos em concessão em curso  

 0,00 

Outros ativos fixos tangíveis  

Terrenos e recursos naturais  

Edifícios e outras construções  

Equipamento básico  

Equipamento de transporte  

Equipamento administrativo  

Equipamentos biológicos  

Outros  

Ativos fixos tangíveis em curso  

 0,00 

TOTAL 0,00 

 

 

 

Quadro 13 - Adições 

ADIÇÕES 

as Compra Cessão 
Transferênci

a ou troca 
Expropriaçã

o 

Doação, 
herança e 

outros 

Dação em 
Pagame

nto 

Lo
F

       

 24 456,48      

       

 626 550,40      

 48 956,10    16 150,00  

       

 2 239 606,08      

       

       

       

       

       

       

 2 939 569,06 0,00 0,00 0,00 16 150,00 0,00 

       

 182 560,00      

 858 391,15      

 180 185,71      

 17 309,58    48 584,00  

 106 255,40      

       

 207 554,22      

 1 512 904,42      

 3 065 160,48 0,00 0,00 0,00 48 585,00 0,00 

 6 004 729,54 0,00 0,00 0,00 64 735,00 0,00 

 

30 

Locação 
Financei

ra 

Fusão, cisão e 
reestruturaçã

o 
Outas Total 

    

   24 456,48 

    

   626 550,40 

   65 106,10 

    

   2 239 606,08 

    

    

    

    

    

    

0,00 0,00 0,00 2 955 719,06 

    

   182 560,00 

   858 391,15 

   180 185,71 

   65 894,58 

   106 255,40 

    

   207 554,22 

   1 512 904,42 

0,00 0,00 0,00 3 113 745,48 

0,00 0,00 0,00 6 069 464,54 
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RUBRICAS 

Bens de domínio público, 
património histórico, artístico e 
cultural 

Terrenos e recursos naturais 

Edifícios e outras construções 

Infraestruturas 

Património histórico, artístico e 
cultural 

Outros 

Bens de domínio público em curso 

Ativos fixos em concessão 

Terrenos e recursos naturais 

Edifícios e outras construções 

Infraestruturas 

Património histórico, artístico e 
cultural 

Ativos fixos em concessão em curso 

 

Outros ativos fixos tangíveis 

Terrenos e recursos naturais 

Edifícios e outras construções 

Equipamento básico 

Equipamento de transporte 

Equipamento administrativo 

Equipamentos biológicos 

Outros 

Ativos fixos tangíveis em curso 

 

TOTAL 

 

 

Nota 6 - Locações 

Não se encontram registadas loca

 

Quadro 14 - Diminuições 

DIMINUIÇÕES 

Alienações a 
titulo 

oneroso 

Transferência 
ou troca 

Devolução 
ou reversão 

Fusão, cisã
e reestruturaç

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

cações. 
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são 
ração Outras Total 

   

  

  

  

  

  

335 342,84 335 342,84 

  

  

  

  

  

  

 335 342,84 335 342,84 

   

   

 1 464 128,56 1 464 128,56 

 233,22 233,22 

   

   

   

   

 37 502,80 37 502,80 

 1 501 864,58 1 501 864,58 

 1 837 207,42 1 837 207,42 
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Nota 7 - Custo de empréstimos 

No decorrer do exercício econ

médio/longo, no montante de 2.9

liquidação antecipada dos empré

Crédito Agrícola Mútuo, assim 

Norte S.A., em 29 de setembro de

Uma vez que no Metropolitano L

da rubrica de financiamento obti

em corrente e não corrente, como

Designação 

Empréstimos bancários 

Passivo corrente 

Passivo não corrente 

 

Nota 8 - Propriedades de invest

As propriedades de investimento

e mesuradas. Pretende-se numa s

investimento. Apenas o Municí

ao custo.  

Descrição 

Edif. Snack Bar - Par

Edif. Quiosque-Av.2

Edif. Central de Cam

Edif. Café - Restaura

Quiosque Banca Ard

Edif. Bar da Ribeira d

Edif. Quiosque c/abri

62 Lojas – Mercado M

 

s obtidos 

nómico de 2021 o Município de Mirandela co

.988.191,23€, junto do Banco BPI,S.A. Este monta

réstimos de saneamento financeiro da Caixa Gera

 com, do Acordo de Regularização de dívida ce

 de 2020. 

 Ligeiro de Mirandela não existe dívida de financi

btido consolidado, apenas incorpora o Município 

o é apresentado no quadro seguinte: 

Quadro 15 - Empréstimos obtidos 

 31/12/2021

 

1 001 175,1

6 557 044,2

TOTAL 7 558 219,

stimento 

to foram apenas identificadas no quadro seguinte n

 segunda fase proceder ao seu correto reconhecime

icípio detém propriedades de investimento men

Quadro 16 – Propriedades de investimento 

Quan
no fin

arque do Império 

.25 de abril 

mionagem 

rante - Parque Dr.º José Gama (Zona Verde) 

rdina - Parque do Império 

a de Carvalhais 

brigo e sanitários/R. da República 

o Municipal 

TOTAL 

 

32 

contraiu um empréstimo de 

ntante teve como finalidade a 

ral de Depósitos e do banco 

celebrado com as Águas do 

ciamentos obtidos, o detalhe 

o de Mirandela, desagregado 

1 31/12/2020 

  
5,12 0,00 

4,23  6 699 498,52 

9,35 6 699 498,52 

 não tendo sido reconhecidas 

mento, como propriedades de 

ensuradas ao justo valor e 

ntia escriturada 
final do período 

- 

- 

107 473,91 

617 967,46 

7 497,24 

257 321,83 

- 

23 012,91 

1 013 273,35 
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Quadro

RUBRICAS 
Quantia 

escriturada 
inicial  

Adições 
Tr

s

(1) (2) (3) 

Bens de domínio público   

Terrenos e recursos naturais    

Edifícios e outras construções  1 464 128,56

Outras propriedade de 
investimento  

  

Propriedades de investimento 
em curso 

  

TOTAL  1 464 128,56

 

Quadro 18 –

RUBRICAS 

Internas Com

(1) (2) (3

Bens de domínio público    

Terrenos e recursos naturais    

Edifícios e outras construções 
 

Outras propriedade de 
investimento  

  

Propriedades de investimento em 
curso 

  

TOTAL 0,00 

 

Nota 9 – Imparidade de ativos 

Não se encontram registadas imp

 

Nota 10 - Inventários 

O custo de cada item de inventár

de itens semelhantes adquiridos d

os quadros com a informação dos

 

o 17 – Propriedades de investimento - modelo de cus

Variações (modelo de custo) 

Transferência
s internas à 

entidade 

Depreciações 
do período 

Perdas por 
Imparidade 

Reversões de 
perdas por 
imparidade 

Diferenças 
cambiais 

Diminuiç
es 

(4) (5) (6) (7) (8) (9) 

     

     

 450 855,21    

     

     

0,00 450 855,21 0,00 0,00 0,00 0,0

– Propriedades de investimento - modelo de custo - a

Adições (modelo de custo) 

mpra Cessão 
Transfe
rência 

ou troca 

Doação, 
herança, 
legado ou 
perdido a 
favor do 
Estado 

Dação em 
pagament

o 

Locação
financeir

(3) (4) (5) (6) (7) (8) 

          

          

          

          

          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

 

paridades de ativos. 

ário é determinado através da média ponderada do

s durante o ano de 2021 – custo médio ponderado.

os valores da conta de inventários e os movimentos

 

33 

usto 

Quantia 
escriturada 

final 

Gastos 
do 

exercício 

Final do período 

içõ Rendas  Outros 

(10) (11) (12) (13) 

     

     

 1 013 273,35  62 516,49  

     

     

,00 1 013 273,35  62 516,49 0,00

adições 

ão 
ira 

Fusão, 
cisão, 

reestrut
uração 

Outras Total 

(9) (10) (11) 

       

       

    1 464 128,56 1 464 128,56 

       

       

,00 0,00 1 464 128,56 1 464 128,56 

o seu custo inicial e do custo 

o. De seguida apresentam-se 

tos do período. 
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Ativo 

Mercadorias 

Matérias-primas, subsidiárias e de

Produtos acabados e intermédios 

Subprodutos, desperdícios, resídu
refugos 

Produtos e trabalhos em curso 

 

 

Qu

Rubricas 
E

Mercadorias 

Matérias-primas, subsidiárias e de 
consumo 

16

Produtos acabados e intermédios 

Subprodutos, desperdícios, resíduos e 
refugos 

Produtos e trabalhos em curso 

TOTAL 16

 

Nota 11 – Agricultura 

O grupo Municipal não é detento

 

Nota 12 - Contratos de constru

A atividade do grupo Municipal n

construção, nos termos da NCP12

 

Nota 13 – Rendimentos com co

 

Uma transação com contraprest

passivos, e dá em troca à outra pa

O rendimento é reconhecido q

futuros ou potencial de serviço

 

Quadro 19 – Inventários 

Quantia bruta 
Imparidade 
acumulada 

 

de consumo 231 466,85 

  

uos e 
 

 

TOTAL 231 466,85 0,

uadro 20 – Inventários: movimentos do período 

Quantia 
Escriturada 

Inicial 

Movimentos do período 

Compras 
Liquidas 

Consumos/ 
gastos 

Variações 
nos 

inventári
os da 

produçã
o 

Perdas 
por  

imparida
de 

Rever
s d

perd
po

impar
e

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

 1 308 775,83 1 308 775,83   

168 767,92 455 703,72 393 044,79   

     

     

     

168 767,92 1 764 479,55 1 701 780,62 0,00 0,00 

tor de Ativos Biológicos enquadráveis na NCP 11.

ução 

l não originou nenhuma atividade que se relacione 

12. 

ontraprestação 

stação é aquela em que a entidade recebe ativos

 parte um valor aproximadamente igual. 

 quando for provável que fluam para a entidad

ço e estes benefícios possam ser mensurados co

 

34 

Quantia recuperável 

  

 231 466,85 

  

  

  

0,00 231 466,85 

Quantia 
Escriturada 

Final 

ersõe
 de 
rdas 

por 
aridad
e 

Outras 
reduções 

de 
inventári

os 

Outros 
aumentos 

de 
Inventários 

(6) (7) (8) 
(9)=(1)+(2)-

(3)-/+(4)-
(5)+(6)-(7)+(8) 

   0,00 

   231 466,85 

    

    

    

0,00 0,00 0,00 231 466,85 

. 

e com contratos de 

os ou serviços, ou extingue 

ade benefícios económicos 

 com fiabilidade.  
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No exercício económico de 20

desagregação. 

Q

 

 

Tipo de rendimento

Taxas, multas e outras penalidades 

Taxa 

Taxas específicas das autarquias locai

Vendas 

Mercadorias 

Produtos acabados e intermédios 

Prestação de serviços 

Transporte Coletivos de Pessoas e Me

Trabalhos por conta de particulares 

Cemitérios 

Mercados e feiras 

Parques de Estacionamento 

Serviços Sociais 

Outros 

Rendas/Concessões 

  Concessão de Exploração 

Serviços Sociais, Recreativos, Cultur

  Ensino Básico – Alimentação 

  Residência de Estudantes – Alimentaç

Outros Serviços 

  Rendas de Edifícios 

  Rendas de Habitação 

  Rendas de Terrenos 

Outros Rendimentos e Ganhos 

  Rendimentos em Investimentos Finan

  Outros 

Juros, dividendos e outros rendiment

   Juros Obtidos 

   Outros Rendimentos Similares 

TOTAL 

2021 os rendimentos de transações com contra

Quadro 21 – Rendimentos com contraprestação  

 

to 

Rendimento do período 
reconhecido em Quantia

Resultados 
Património 

líquido 

Início do 
período 

  

761 947,63  

ais 905 953,17  

  

1 495,26  

1 801 521,56  

  

ercadorias 212 517,06  

8 106,20  

16 110,00  

36 419,02  

72 817,22  

119 962,23  

47 761,63  

  

41 468,78  

rais e Desporto   

213,16  

tação e Alojamento 76 961,36  

  

6 335,04  

9 407,39  

2 709,16  

  

anceiros 8 500,00  

2 599 773,11  

ntos similares   

1 668,69  

35,09  

6 731 682,76  

 

35 

traprestação têm a seguinte 

ias por receber 
Adiantament
os recebidos o 

 

Final do 
Período 
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Quadr

 

Nota 14 - Rendimento de transa

A maior parte do rendimento 

contraprestação. Neste âmbito de

o Impostos: são benefícios

entidades públicas, de 

rendimento às administra

o Transferências: são influ

de transações sem contra

De seguida apresenta-se o deta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de rendimento

Taxas, multas e outras penalidades 

Vendas 

Prestação de serviços 

Rendas/Concessões 

Serviços Sociai, Recreativos, Culturais e D

Outros Serviços 

Outros Rendimentos e Ganhos 

Juros, dividendos e outros rendimentos si

ro 22 - Rendimento com contraprestação - Agregad

sações sem contraprestação 

o das entidades públicas é habitualmente prove

destaca-se: 

os económicos ou potencial de serviço obrigatoria

 acordo com disposições legais adequadas, cri

trações públicas.  

luxos de benefícios económicos futuros ou potenc

raprestação que não sejam impostos. 

etalhe destes rendimentos. 

to 

Rendimento do período 
reconhecido em Quantia

Resultados 
Patrimóni
o líquido 

Início do 
período 

1 667 900,80    

1 803 013,82    401 236,3

513 693,36   333 784,9

41 468,78   

e Desporto 77 174,52   

18 451,59   

2 608 273,11   29 108,6

 similares 1 703,78   

TOTAL 6 731 679,76   764 129,9
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do 

veniente de transações sem 

riamente pagos ou a pagar a 

riadas para proporcionarem 

ncial de serviço provenientes 

ias por receber 
Adiantamen
tos recebidos o 

 

Final do 
Período 

      

,35 522 954,27   

,96 431 530,21   

      

      

      

,66 29 998,79   

      

,97 984 483,27   
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Q

Tipo de rendimento 

Impostos diretos 

Imposto Municipal sobre Imóveis 

Outros 

Impostos indiretos 

Mercados e Feiras 

Loteamentos e Obras 

Ocupação da Via Pública 

Publicidade 
   Imposto Municipal sobre as Transmissões
Imóveis 

Outros 

Taxas, multas e outras penalidades 

Juros de Mora 

Outras Multas e Penalidade 

Transferências e subsídios correntes obt

Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) 

Fundo Social Municipal (FSM) 

Participação IRS 

Transferências de Competências Lei n.º 5

Participação IVA 

Outros 

Serviços e Fundos Autónomos 

Subsídios ao Produto 

Reversões 

De Perdas por Imparidade 

De Provisões 

Imputação de subsídios e transferências
investimentos 

FEDER 

Fundo Social Europeu 

Outras 

TOTAL 

 

Quadro

Tipo de rendimento 

Impostos diretos 

Impostos indiretos 

Taxas, multas e outras penalidades 

Transferências e subsídios correntes obtidos 

Reversões 

Imputação de subsídios e transferências para i

 

 

Quadro 23 - Rendimentos sem contraprestação 

Rendimento do período 
reconhecido em Quan

Resultados Património 
líquido 

Início 
períod

  

2 100 361,94  

461 489,52  

  

45,00  

11 495,90  

46 658,70  

228,00  
es Onerosas de 

800 266,18  

30 613,62  

  

11 149,92  

12 033,00  

tidos   

9 844 315,79  

510 594,00  

396 052,00  

50/2018 1 583 765,98  

104 446,38  

84 057,00  

392 099,56  

11 048,21  

  

457,47  

1 501 717,50  

s para   

271 687,44  

87 215,72  

927,29  

18 262 726,12  

ro 24 - Rendimentos sem contraprestação - Agregad

Rendimento do período 
reconhecido em Quan

Resultados Património 
líquido 

Início 
períod

2 561 851,46    99 50

889 307,40    46 84

23 182,92    32

 12 926 378,92    

1 502 174,97    

a investimentos 359 830,45    

TOTAL 18 262 726,12    146 67
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ntias por receber Adiantame
ntos 

recebidos o do 
odo 

Final do 
Período 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

do 

ntias por receber Adiantame
ntos 

recebidos o do 
odo 

Final do 
Período 

07,19  157 691,84    

45,23  30 485,91    

22,05  469,05    

      

      

      

74,47  188 646,80    
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Nota 15 - Provisões, passivos co

Relativamente aos diversos proce

de Mirandela, quer instaurados 

anual das contas, foi ajustada a 

suficiente para fazer face a eventu

Relativamente aos Passivos C

solidariamente com outros Réus,

valor total das ações judiciais asc

contingente. O MLM tem como

qualquer provisão para os enca

70.000,00€  

 

RUBRICAS 
Quan

escritur
inici

 (1)

Impostos, contribuições e taxas 

Garantias a clientes  

Processos judiciais em curso 2 226 4

Acidentes de trabalho e doenças 
profissionais 

Matérias ambientais 

Contratos onerosos 

Reestruturação e reorganização 

Outras provisões 

TOTAL 2 226 4

 

 

Nota 16 - Efeitos de alterações e

O grupo Municipal não efetuou tr

 

 

Nota 17 - Acontecimentos após 

Desde a data de Encerramento d

relevantes que influenciem esta p

2021 trouxe repercussões que 

acontecimentos venham a por em

contingentes e ativos contingentes 

cessos judiciais que se encontram em curso, quer 

s por outras entidades, após reapreciação jurídica

a provisão para outros riscos e encargos para 2.1

ntuais indemnizações de processos. 

Contingentes, correm dois processos judiciais, 

s, cujos valores indemnizatórios não podem ser fia

scende a 300.000,00€, não tendo sido constituídas 

o referência dissolução no final do ano corrent

cargos com indemnizações aos trabalhadores que

Quadro 25 – Provisões 

ntia 
urada 
cial 

Aumentos 

Reforços 
Aumentos da 

quantia 
descontada 

Outros 
aumentos 

Total  
aumentos 

Utilizaçõe
s 

Reversõe

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)+(3)+(4) (6) (7) 

486,36 1 382 823,44 1 382 823,44

486,36 1 382 823,44 1 382 823,44

s em taxas de câmbio 

 transações em moeda estrangeira. 

s a data de relato 

 de Contas até à data de Emissão do Presente rela

 prestação de contas. Não obstante, o surgimento d

e ainda não são possíveis de quantificar, todav

m causa a continuidade das operações. 
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r instaurados pelo Município 

ica para efeitos de prestação 

.107.592,30€, que se estima 

is, onde o MLM responde 

fiavelmente calculados e cujo 

as provisões para este passivo 

nte, mas não foi constituída 

ue podem ascender a quase 

Diminuições 
Quantia 

escriturada final es 
Outras 

diminuições 
Total 

diminuições 

(8) (9)=(6)+(7)+(8) (10)=(1)+(5)-(9) 

  

  

 1 501 717,50 1 501 717,50 2 107 592,30 

  

  

  

  

  

 1 501 717,50 1 501 717,50 2 107 592,30 

elatório não ocorreram factos 

 da pandemia COVID 19 em 

avia não se prevê que tais 



PG.02_PROC.07_IMP.05 

 

Nota18 - Instrumentos financei

O grupo Municipal não reconhec

 

Nota 19 - Benefícios dos empre

O grupo Municipal não tem plano

 

Nota 20 - Divulgações de partes

Nos quadros seguintes indica-se o

com as entidades que controla. 

Designação da Entidade Tip
Ent

Agro-Industrial do Nordeste EIM, 
S.A. 

EIM

Metropolitano Ligeiro de 
Mirandela S.A. 

EM

 

 

Qu

Entidade relacionada 

Agro-Industrial do Nordeste EIM, S.A 

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A. 

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A. 

Resíduos do Nordeste EIM, S.A. 

Resíduos do Nordeste EIM, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eiros 

eceu instrumentos financeiros nos ermos da NCP 18

egados 

nos de benefícios dos empregados definidos. 

es relacionadas 

e o controlo do Município de Mirandela nas suas pa

Quadro 26 - Entidades controladas 

ipo de 
ntidade 

Morada Capital 
Social 

Participaçã

IM S.A. 
Complexo Agro-Industrial 
do Cachão, 5370-132, 
Frechas Mirandela, 

2 080 000,00 1 021 360,

M S.A. 
Rua D. Afonso III - 
Estação da CP, 5370-408 
Mirandela 

125 000,00 112 500,

uadro 27 - Transações entre partes relacionadas 

Natureza do 
relacionamento 

Transação 

Tipo Qua

Entidade Controlada 
Transferência para equilíbrio 

de contas art.º 40 
 Lei n.º 50/2012 

14

Entidade Controlada 

Transferência para equilíbrio 
de contas art.º 40  
Lei n.º 50/2012 

4

Fornecimento e Serviços 
Externos 

Entidade Controlada Vendas 

Associada 
Vendas e Prestação de 

Serviços 

Associada 
Fornecimento e Serviços 

Externos 
94
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 18. 

 participadas e as transações 

ção 
% Controlo Controlo 

Final Direto Indireto 

0,00 49,10%  49,10% 

0,00 90,00%  90,00% 

Saldo 
no fim 

do 
período 

uantia * 
% no total 

das 
transações 

140 408,82 12,88% 0,00 

40 777,73 3,74% 0,00 

3 281,00 0,30% -1 557,00 

313,94 0,02% 16,24 

397,84 0,03% 9,89 

941 688,62 83,38% -73 503,73 
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Quad

Designação da Entidade 

Agência de Desenvolvimento Regional V
Tua 

Agência de Energia de Trás-os-Montes 

Associação de Municípios da Terra Quen
Transmontana 

Associação Desenvolvimento Terra Que
Transmontana (DESTEQUE) 

Associação Nacional de Municípios 

Comunidade Intermunicipal Terras de Tr
Montes - CIM-TTM 

Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular 

Fundação Museu do Douro 

Turismo Porto e Norte de Portugal, E.R.

 

 

Nota 21 - Relato por segmentos

A atividade do Município de Mir

 

Nota 22 - Interesses em outras e

O grupo Municipal não tem regis

 

Nota 23 – Outras divulgações 

Estado e outros entes públicos 

Imposto sobre o Rendimento 

Retenção de impostos sobre rendimentos 

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

Outros Impostos 

Contribuição para sistemas de proteção soc
subsistemas de saúde 

Outras Tributações 

TO
 

dro 28 - Participações em entidades não societárias 

Tipo de 
Entidade Morad

l Vale do Associação de 
Municípios 

Rua Fundação Calouste G
Edf. da Ass. de Município
Transmontana 
5370-340 Mirandela 

 
Associação de 

Municípios 
Av. Dos Aliados, 9,  
5400-038 Chaves 

ente Associação de 
Municípios 

Rua Fundação Calouste G
GAT, 5370-340 Mirandel

uente 
Associação Privada 

sem Fins 
Lucrativos 

Praça 5 de Outubro n.º 49
5370-284 Mirandela 

Associação de 
Municípios 

Av. Marnouco e Sousa, N
3004-511 Coimbra 

 Trás-os-
Comunidade 

Intermunicipal de 
Fins Gerais 

Rua Visconde da Bouça, 
5300-318 Bragança 

Associação de 
Municípios 

Cais Ribeira 55, Porto,  
4050-512 Porto 

Fundação 
R. do Marquês de Pomba
5050-282 Peso da Régua 

R. 
Entidade 

Requalificada 
Castelo Santiago da Barra
4900-360 Viana do Caste

os 

irandela não origina o relato de informações financ

s entidades 

istado interesses em outras entidades. 

Quadro 29 - Estado e outros entes públicos 

 
31/12/2021 

Saldos devedores Saldos credores Saldo

115,73 
 

 
 

42 610,73 

) 93 385,97 39 950,85 

 
130 898,74 

social e 
 

2 169,31 

 
8 058,21 

TOTAL 93 501,70 223 687,84 

 

40 

 

da % 

 Gulbenkian  
pios da Terra Quente 

10,20% 

13,23% 

 Gulbenkian, Ed. 
ela 

28,00% 

49,  
0,01% 

, N 52,   
0,32% 

a, Apartado 238 
13,23% 

4,90% 

bal 
 

0,76% 

rra 
telo 

1,16% 

nceiras descritas na NCP 25. 

31/12/2020 

os devedores Saldos credores 

1 143,83 82,12 

 
42 113,49 

82 707,08 14 545,83 

 
56 522,92 

 
3 766,74 

 
7 944,49 

83 850,91 124 975,59 
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Outras contas a rec

Saldo a receber 

Fornecedor C/C 

Adiantamento fornecedores 

Remunerações a receber 

Adiantamentos pessoal 

Outras operações 

Devedores e credores por cont

Fornecedores Investimento 

Devedores e Credores por Acr

Outros devedores e credores 

Saldo a pagar 

Clientes c/c 

Remunerações a pagar 

Outras operações 

Fornecedores Investimento 

Devedores e credores por acré

Credores por subscrição não li

Cauções 

Outros devedores e credores 
 

Descrição 

Impostos diretos 

Impostos indiretos 

Taxas, multas e outras penalida

Mercadorias 

Produtos acabados e intermédi

Prestações serviços autarquias 

Outros serviços 

Transferências correntes obtida

Subsídios correntes 

 

Quadro 30 - Outras contas a receber e pagar 

eceber e pagar 31/12/2021 

ntratos de concessão 

créscimo 360 750,6

1 060 331,9

réscimos 1 714 840,4

 libertadas 

1 149 690,6

1 798 654,1

Quadro 31 - Rendimentos 

31/12/2021

2 561 851,

889 307,

idades 1 691 083,

1 495,

dios 1 801 835,

as locais 635 617,

18 451,

idas 12 915 330,

11 048,

TOTAL 20 526 021,
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 31/12/2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

69 271 563,71 

  

  

  

  

  

1,94 211 318,48 

0,45 1 376 542,83 

  

0,65 1 332 545,92 

,13 1 769 314,50 

1 31/12/2020 

1,46 2 761 326,15 

7,40 713 788,51 

3,72 1 442 434,24 

5,26 1 224,88 

5,50 1 453 548,72 

7,66 551 575,34 

1,59 22 805,29 

0,71 11 431 229,90 

8,21 11 912,83 

1,51 18 389 845,86 
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Q

Descrição 

Serviços de saúde 

Serviços de transporte 

Serviços de alojamento e de restau

Espaços de desporto, cultura e laze

Serviços de fornecimento de água 

Serviços de recolha e tratamento d

Tecnologias de informação e comu

Outros subcontratos ou concessões

Trabalhos especializados 

Publicidade, comunicação e image

Vigilância e segurança 

Honorários 

Comissões 

Conservação e reparação 

Serviços Bancários 

Outros 

Outros serviços especializados 

Peças, ferramentas e utensílios de 

Livros e documentação técnica 

Material de escritório 

Artigos para oferta e de publicidad

Material de educação cultura e rec

Artigos de higiene e limpeza, vestu

Outros 

Outros matérias diversos de consu

Eletricidade 

Combustíveis e lubrificantes 

Água 

Deslocações e estadas 

Rendas e alugueres 

Comunicação 

Seguros 

Contencioso e notariado 

Despesas de representação dos ser

Limpeza higiene e conforto 

Outros serviços 

 

 

Quadro 32 - Fornecimentos e serviços externos 

31/12/202

1 43

410 53

auração 328 15

zer 

a 42 28

 de RSU 877 67

municação 13 26

es 7 45

1 614 76

gem 42 31

206 56

82 02

93 66

1 026 29

18

8

502 44

e desgaste rápido 7 46

1 42

ade e divulgação 

ecreio 108 88

stuário e artigos pessoal 5 84

2

sumo 2 48

1 185 79

201 61

27 75

7

267 54

227 59

47 90

13 90

erviços 29 67

144 74

87 74

TOTAL 7 609 62
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21 31/12/2020 

435,53 
 

530,14 252 909,53 

155,69 234 657,14 

 
2 498,75 

288,97 9 444,08 

675,10 808 554,56 

268,63 
 

458,08 57 019,84 

769,80 1 648 637,17 

312,21 46 315,53 

563,08 110 231,46 

023,05 50 345,46 

69,31 76 964,93 

290,52 647 687,97 

184,90 193,80 

80,00 
 

440,90 394 450,93 

466,67 157,05 

 
29,31 

426,15 18 429,57 

 
295,28 

887,24 52 617,42 

841,16 39 742,18 

21,49 91,08 

489,72 
 

794,38 766 117,07 

610,60 189 737,64 

759,15 
 

72,27 
 

540,11 178 751,06 

592,72 193 423,50 

907,83 45 123,42 

902,40 10 435,90 

672,11 25 194,47 

743,81 127 669,26 

748,19 106 215,58 

21,91 6 093 940,94 
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Gastos com o pessoal 

Remunerações dos titulares de órg

Remunerações do pessoal 

Benefícios pós-emprego 

Encargos sobre remunerações 

Acidentes no trabalho e doenças p

Outros gastos com o pessoal 

Outros encargos sociais 

 

Qu

Descrição 

Transferências e subsídios concedid

Subsídios correntes concedidos 

Transferências de capital concedida

 

 

O surto de COVID-19, que tem a

o ano 2021, ainda que com difere

nós os seus impactos devastadore

O volume de despesa direta com

cerca de 411 mil euros, não só c

vacinação e rastreio e ao comérci

O MLM sofreu também um imp

redução do volume do serviço pre

 

Invasão da Ucrânia 

Em 2022, a Rússia iniciou a in

também económico. Iniciando um

instalou-se a ameaça global da

produtos energéticos, provocando

Quadro 33 - Gastos com pessoal 

31/12/2021 

rgãos de soberania e membros 944 473

5 520 189

10 021

1 312 123

 profissionais 128 938

101 813

18 964

TOTAL 8 036 524

uadro 34 - Transferências e subsídios concedidos 

31/12/2021 

idos 2 168 451

130 669

das 1 471 026

TOTAL 3 770 148

 assolado o mundo desde o início do ano 2020, ma

erentes graus de incidência e gravidade ao longo d

res, social e economicamente. 

om o combate e prevenção à Pandemia pelo Mun

 com a aquisição de bens e serviços, mas também

cio e economia.  

mpacto na sua atividade devido à Pandemia COV

prestado, o que se refletiu numa diminuição global 

invasão militar da Ucrânia, colocando todo o mu

um fluxo migratório importante, que originou uma

da escassez de bens, nomeadamente bens alime

do uma escalada de preços generalizada. 
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 31/12/2020 

73,06 882 817,44 

89,93 4 820 322,34 

21,36 7 241,90 

23,92 1 257 872,52 

38,39 121 432,65 

13,52 71 804,22 

64,71 29 232,95 

4,89 7 190 724,02 

 31/12/2020 

51,80 2 298 773,87 

69,83 171 933,67 

26,89 454 736,22 

8,52 2 925 443,76 

anteve-se ativo durante todo 

 do ano, permanecendo sobre 

unicípio ascende em 2021 a 

m no apoio às populações, à 

VID-19, verificando-se uma 

al da receita. 

undo em alerta social, mas 

a grave crise humanitária. E 

mentares, matérias-primas e 
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Todas entidades integrantes nos

outras entidades participadas pel

da guerra na Ucrânia, sendo que

na cadeia de fornecimento de 

galopantes, muito impulsionada 

alterações ao nosso modo de vida

 

os perímetros de consolidação do Município de 

elo Município poderão vir a ser severamente afeta

ue, à data do presente relatório verificam-se já im

e bens e componentes ao passo que a inflação 

a pelos custos energéticos. Não será de excluir a

da. 
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e Mirandela, bem como, as 

adas pelos efeitos derivados 

mportantes constrangimentos 

o se encontra já em níveis 

 a necessidade de profundas 



 

 

- Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A.; 

- Agro-Industrial do Nordeste, EIM, S.A.; 

- Matadouro Industrial do Cachão, S.A.; 

- Resíduos do Nordeste, EIM, S.A. 

 

 

Certificação Legal de Contas Consolidadas 

Município de Mirandela 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 
 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Opinião com reservas 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da AIN – Agro-Industrial do Nordeste, S.A. (a 

Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um total de 

4.619.601 euros e um total de capital próprio de 3.612.601 euros, incluindo um resultado líquido 

negativo de 216.903 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das 

alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e 

as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas 

significativas. 

Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos e aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção 

Bases para a opinião com reservas, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma 

verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de AIN – Agro-Industrial 
do Nordeste, S.A. em 31 de dezembro de 2021 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa 

relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro 

adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística. 

Bases para a opinião com reservas 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, a Empresa encontra-se obrigada a 

preparar as suas demonstrações financeiras de acordo com o sistema de normalização contabilística 

para as administrações públicas (SNC-AP). Não obstante, na prestação de contas relativa ao exercício de 

2021, a Entidade adotou como referencial de relato as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro 

adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística, não nos sendo possível 

quantificar os efeitos desta situação nas demonstrações financeiras preparadas com referência a 31 de 

dezembro de 2021. 

A Empresa não procedeu à constituição de uma provisão para fazer face aos Capitais Próprios negativos 

da sua participada M.I.C. - Matadouro Industrial do Cachão, S.A., que evidencia um total de Capital 

Próprio negativo de 2.160.196 euros a 31 de dezembro de 2021, pelo que o Passivo se encontra 

subavaliado e o Capital Próprio sobreavaliado, no referido montante. 

Não obtivemos resposta ao pedido de confirmação de saldos endereçado ao “Novo Banco”, 

nomeadamente, no que toca aos financiamentos contratados junto daquela Entidade. Adicionalmente, 

os procedimentos alternativos que desenvolvemos, tendo-se revelado inconclusivos, não nos 

permitiram ultrapassar a limitação acima identificada. Assim, não estamos habilitados a concluir sobre o 

montante de 434.734 euros incluídos na rubrica de “Financiamentos Obtidos” que consta no passivo 

não corrente da Entidade em 31 de dezembro de 2021. 

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 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. 
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Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 

proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas. 

Outras matérias 

No decurso de 2017, tendo em conta os constrangimentos financeiros do M.I.C. - Matadouro Industrial 

do Cachão, S.A., bem como as consequências operacionais que advêm deste facto, a atividade 

operacional do matadouro foi internalizada na AIN – Agro-Indústrial do Nordeste, SA. Não obstante, 

esta internalização carece ainda de uma decisão formal sobre a forma como deverá decorrer. 

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras 

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 os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as 

Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de 

Normalização Contabilística; 

- elaboração do relatório de gestão, nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de 

demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou a erro; 

- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; 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 atividades. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 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 a 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 demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 

ceticismo profissional durante a auditoria e também: 

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a 

fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses 

riscos, 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 objetivo de 

conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 

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; 
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- 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 relacionada com 

acontecimentos ou condições 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 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 financeiras 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 incluindo qualquer deficiência 

significativa de controlo interno identificado durante a auditoria. 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do 

relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre o relatório de gestão 

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão foi 

preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele 

constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e 

a apreciação sobre a Entidade. 

 

 

Lisboa, 20 de maio de 2022 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 
 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Opinião com reservas 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da MIC – Matadouro Industrial do Cachão, S.A. (a 

Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um total de 

520.983 euros e um total de capital próprio negativo de 2.160.195 euros, incluindo um resultado líquido 

de 5.117 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no 

capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas 

anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos e aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção 

Bases para a opinião com reservas, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma 

verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de MIC – Matadouro 
Industrial do Cachão, S.A. em 31 de dezembro de 2021 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa 

relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro 

adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística. 

Bases para a opinião com reservas 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, a Empresa encontra-se obrigada a 

preparar as suas demonstrações financeiras de acordo com o sistema de normalização contabilística 

para as administrações públicas (SNC-AP). Não obstante, na prestação de contas relativa ao exercício de 

2021, a Entidade adotou como referencial de relato as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro 

adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística, não nos sendo possível 

quantificar os efeitos desta situação nas demonstrações financeiras preparadas com referência a 31 de 

dezembro de 2021. 

A empresa não aplica o preceituado nos n.ºs 1 e 2 do art.º 40 da Lei 50/2012, de 31 de agosto. Em 

resultado deste facto, considerámos que o Ativo e o Capital Próprio se encontram subavaliados em 

aproximadamente 1.259.159 euros. 

Não obtivemos resposta ao pedido de confirmação de saldos endereçado ao “Novo Banco”, 

nomeadamente, no que toca aos financiamentos contratados junto daquela Entidade. Adicionalmente, 

os procedimentos alternativos que desenvolvemos, tendo-se revelado inconclusivos, não nos 

permitiram ultrapassar a limitação acima identificada. Assim, não estamos habilitados a concluir sobre o 

montante de 437.863 euros incluídos na rubrica de “Financiamentos Obtidos” que consta no passivo 

não corrente da Entidade em 31 de dezembro de 2021. 

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 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. 
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Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 

proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas. 

Incerteza material relacionada com a continuidade 

Embora o resultado líquido do exercício de 2021 seja positivo e a empresa tenha preparado as suas 

Demonstrações Financeiras no pressuposto da continuidade das operações, os prejuízos acumulados ao 

longo dos exercícios anteriores colocam em causa a capacidade da empresa para continuar a operar, 

caso os acionistas não tomem as devidas medidas no sentido de dotar a empresa de meios financeiros 

adequados. 

Outras matérias 

No decurso de 2017, tendo em conta os constrangimentos financeiros do M.I.C. - Matadouro Industrial 

do Cachão, S.A., bem como as consequências operacionais que advêm deste facto, a atividade 

operacional do matadouro foi internalizada na AIN – Agro-Indústrial do Nordeste, SA. Não obstante, 

esta internalização carece ainda de uma decisão formal sobre a forma como deverá decorrer. 

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras 

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 os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as 

Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de 

Normalização Contabilística; 

- elaboração do relatório de gestão, nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de 

demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou a erro; 

- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; 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 atividades. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 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 a 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 demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 

ceticismo profissional durante a auditoria e também: 

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a 

fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses 

riscos, 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; 



 

3 | PKF.62.03 

 

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de 

conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 

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 relacionada com 

acontecimentos ou condições 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 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 financeiras 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 incluindo qualquer deficiência 

significativa de controlo interno identificado durante a auditoria. 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do 

relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre o relatório de gestão 

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão foi 

preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele 

constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e 

a apreciação sobre a Entidade. 

 

 

Lisboa, 20 de maio de 2022 
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