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1 – INTRODUÇÃO  

1.1 – Nota Prévia 

Em cumprimento do estipulado no ponto 13, do Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, procedeu-se à elaboração do presente Relatório de Gestão 

relativamente ao ano económico de 2008, para efeitos de apreciação, pelos 

Órgãos Autárquicos competentes, Câmara e Assembleia Municipal, nos termos 

do disposto no art.º. 64, nº 2, alínea e), e 49º, nº 2, da Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, dos documentos de Prestação de Contas (Balanço e Demonstração de 

Resultados). 

 

Este relatório de Gestão tem, pois, como objectivos: 

 Explicitar os níveis de execução da Receita e da Despesa por referência 

aos aspectos mais relevantes da actividade financeira Municipal. 

 Analisar a situação financeira da Autarquia, do ponto de vista 

Patrimonial, considerando o Balanço e a Demonstração de Resultados 

de 2008. 

 

Pretende-se que seja um importante instrumento de apoio à gestão 

autárquica, pela possibilidade de se visualizarem, de uma forma simples e 

célere, as informações que se julgam suficientes à avaliação global e 

acompanhamento da situação financeira, tanto no domínio orçamental como 

no domínio económico e financeiro. 

 

O Orçamento da Autarquia para 2008 foi elaborado de forma a dar 

cumprimento aos princípios orçamentais, contabilísticos e de controlo interno 

definidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). 

Assim, e nos termos do artigo 6º do POCAL, são apresentados como 

documentos de Prestação de Contas, entre outros, os seguintes Mapas: 

a) Plano Plurianual de Investimentos; 

b) Orçamento; 

c) Execução Anual do Plano Plurianual de Investimento; 
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d) Mapas de Execução Orçamental; 

e) Balanço; 

f) Demonstração de Resultados; 

g) Anexos às Demonstrações Financeiras. 

 

Na execução do Orçamento de 2008 foi respeitado o princípio do equilíbrio 

orçamental, bem como na execução de todas as Receitas e Despesas foram 

observadas as condições e formalismos legalmente exigidos. 
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1.2 – Relatório de Actividades Desenvolvidas 

O Orçamento e Opções do Plano para o exercício de 2008 tinham como 

principais objectivos promover o desenvolvimento económico do concelho; 

promover as qualificações escolares e profissionais da população, o emprego e 

a inclusão social; promover a valorização do concelho; orientar a acção da 

autarquia na promoção do bem-estar social e cultural; reforçar o apoio às 

associações culturais e desportivas e intensificar o apoio às associações 

juvenis, numa acção concertada e articulada de desenvolvimento integrado do 

concelho. 

 

Olhar para as pessoas sem nunca perder de vista o posicionamento estratégico 

do concelho na região, foi a principal aposta do executivo e a linha condutora 

da sua actuação no decorrer deste exercício económico. 

 

Findo o ano de 2008 e no exercício da Prestação de Contas, verifica-se que 

foram cumpridas todas as propostas constantes do OOP e alicerçadas as 

estratégias de desenvolvimento do concelho no contexto regional e nacional. 

 

Face à análise da actividade da Câmara Municipal e à respectiva apresentação 

de contas constata-se que estamos perante uma execução orçamental nunca 

antes atingida o que espelha a organização, o rigor e determinação com que o 

executivo conduziu e norteou a sua actuação. 

 

Os extraordinários níveis de execução devem-se a um esforço conjunto de 

todos os colaboradores, parceiros e agentes que, directa e indirectamente, 

contribuíram para a concretização dos projectos e acções constantes do OOP 

2008. 

 

No entanto, continuamos a defender que mais importantes do que os números 

e as taxas são os projectos, as realizações e a satisfação das populações. E 

neste sentido, o exercício de 2008 demonstra investimento, acção e 

preocupação em todos os domínios do desenvolvimento sustentado e 
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sustentável: apostámos na qualificação do tecido produtivo quer ao nível das 

infraestruturas quer ao nível da inovação e desenvolvimento tecnológico; 

apostámos na qualificação escolar e profissional das nossas populações; 

reforçámos a coesão social; reforçámos a qualificação do território e dos 

centros urbanos; apoiámos fortemente as associações e colectividades do 

concelho; intensificámos as dinâmicas com a população juvenil; alicerçamos 

parcerias e redes intermunicipais e inter-regionais como garante de uma 

política de desenvolvimento concertada nos grandes desígnios regionais e 

nacionais. 

 

O exercício económico de 2008 ficou marcado por projectos e acções que 

marcarão para sempre a história do concelho de Mealhada. 

 

A conquista dos Viveiros Florestais e a sua transformação no Parque Urbano da 

Cidade, espaço de cultura e de lazer que influenciará fortemente a vida das 

populações do concelho e de concelhos vizinhos, é uma das grandes obras 

deste executivo por tudo aquilo que representa na memória viva da população 

mas também por todas as potencialidades que representa não só ao nível do 

lazer e requalificação ambiental, mas como palco de actividades culturais, 

sociais e desportivas que aproximam e envolvem gentes e gerações. 

 

O Parque Industrial da Pedrulha, com uma localização de excelência, é o 

primeiro loteamento industrial devidamente infraestruturado e licenciado 

capaz de responder aos desafios de aumento de competitividade, 

produtividade, inovação, reforço de empregabilidade e do 

empreendedorismo. 

 

No ano de 2008, instalaram-se as primeiras empresas nos lotes da primeira 

fase e realizaram-se as obras de infraestruturas da segunda fase. 

 

Paralelamente, no âmbito do Centrologis, foram desenvolvidos instrumentos 

de apoio à logística e criada uma plataforma tecnológica de apoio à 

actividade empresarial. 



Relatório de Gestão Ano 2008 

Câmara Municipal de Mealhada  Divisão Financeira 

  

8 

 

O projecto LusoInova que assumiu definitivamente um lugar de destaque na 

estratégia de desenvolvimento regional ao ser integrado nas prioridades do 

turismo e do PO Regional. Os investimentos em curso e em desenvolvimento e 

as potencialidades da estratégia garantirão um novo destino turístico ao 

concelho e à região. 

 

O reforço do investimento em equipamento e infraestruturas desportivas 

alicerçou a posição do concelho na rota dos grandes eventos desportivos 

nacionais e internacionais, tornando-o também num destino de desporto. 

 

A estratégia de desenvolvimento defendida pelo executivo assenta na 

logística, no desporto, no turismo e na saúde e bem-estar; áreas estratégicas 

de desenvolvimento e nas quais o concelho apresenta clara vantagem 

competitiva. Foi neste sentido que empenhámos grande parte do orçamento 

de 2008 e é com orgulho que afirmamos que atingimos os objectivos 

propostos. 

 

No entanto, e com base na análise dos documentos, investimos em todas as 

áreas de intervenção, reforçámos o bem-estar e a qualidade de vida das 

nossas populações e garantimos as condições necessárias para responder aos 

grandes desafios. 

 

O concelho de Mealhada apresenta os melhores indicadores de qualidade de 

vida e bem-estar social da região, excelentes níveis de crescimento e 

constatam-se, dia após dia, melhores níveis de resposta a toda a população; 

excelentes níveis de acolhimento em todas as freguesias com respostas 

sociais, culturais e desportivas de qualidade ao alcance de todos. 

 

Este é o grande objectivo deste executivo – garantir a qualidade de vida dos 

seus munícipes, a sua segurança e o bem-estar, apostando no futuro e nas 

novas gerações. 
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Parque Urbano da Cidade de Mealhada 
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Remodelação Avenida Navarro no Luso 
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Infraestruturas da Zona Industrial Bairrada/Pedrulha 

 

 

 

 

Beneficiação Escola Profissional Vasconcellos Lebre 
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Repavimentação Santa Luzia/Barcouço e instalação rede águas e 

saneamento 

 

 

 

 



Relatório de Gestão Ano 2008 

Câmara Municipal de Mealhada  Divisão Financeira 

  

13 

 

 

 

 

 

     Arruamento Arinhos 

 

 

 

  Arruamento Pisão 

 

 

 

 

 

       

 

   

Revitalização Aldeia do Pego 
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Largo do Cruzeiro - Antes 

 

 

Rotunda Alto Santo António - Pampilhosa 
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Jardim Público 

Barcouço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifícios Jardim Público Pampilhosa 
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Bancada Campo 

Futebol Municipal 

Mealhada 

 

 

 

 

 

 

 

Bancada Campo Futebol 

Municipal Pampilhosa 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilhão Polidesportivo de Barcouço 
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Requalificação Campo de Treinos Mealhada - Piso Sintético 

 



 

 

ANÁLISE SUMÁRIA DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTAL E PATRIMONIAL 
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2 - ANÁLISE SUMÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E 
PATRIMONIAL 

Pretende-se, com este capítulo, proceder a uma breve síntese dos elementos 

relativos à execução orçamental e patrimonial do ano de 2008, 

nomeadamente, no que diz respeito ao comportamento e evolução histórica 

das suas principais variáveis. 

 

2.1 – Execução Orçamental  

RReecceeiittaass  

 

O Orçamento da Receita para 2008 foi aprovado com uma previsão de Receitas no 

montante de 14.516.331 euros. No decorrer do ano económico foi reforçado em 

5.621.084 euros, que respeitam à inclusão do Saldo de Gerência de 2007. 

 

A Receita cobrada pelo Município totalizou 18.394.852 euros, montante 

constituído por receitas de natureza corrente, 10.160.236 euros, de capital, 

2.603.626 euros e outras 5.630.990 euros. 

 

Ao longo do ano, as receitas previstas foram cobradas quase na sua 

totalidade, pelo que, o grau de execução orçamental de Receita foi de 

91,35%. 

 

Principais Fontes de Receita: 

 Valor % 

 Fundos Municipais 5.571.848 30,29 

 Receitas Fiscais 2.962.125 16,10 

 Venda Bens e Serviços 2.366.068 12,86 
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DDeessppeessaass  

 

O Orçamento da Despesa foi aprovado com uma previsão inicial de despesas 

de 14.516.331 euros e, resultado dos reforços ocorridos durante o ano 

económico, no montante de 3.767.882 euros, encerrou com uma dotação final 

de 18.284.213 euros, dos quais foram comprometidos 17.657.046 euros, 

realizados 17.134.853 euros e pagos 17.134.853 euros. Atingiu-se, assim, uma 

taxa de execução da despesa, absolutamente inaudita, de 93,71%. 

 

Do exposto no ponto anterior, verifica-se, ainda, que o Município de Mealhada 

terminou o exercício de 2008 sem qualquer dívida orçamental. 

 

Principais Agregados da Despesa: 

   

 Realizada % Paga % 

 Investimentos 8.736.618 50,99 8.736.618 50,99 

 Despesas com Pessoal 3.721.275 21,72 3.721.275 21,72 

 Aquisição Bens e Serviços 2.762.972 16,12 2.762.972 16,12 

 Transferências Capital 470.362 2,75 470.362 2,75 

 Transferências Correntes          413.245 2,41 413.245 2,41 

 
 

2.2 – Execução Patrimonial 

BBaallaannççoo  

 

O Activo fixou-se em 65.441.635 euros, composto, essencialmente, por 

imobilizações (94,14%). O Passivo, incluindo os Acréscimos e Diferimentos, 

situou-se em 7.333.908 euros e os Fundos Próprios em 58.107.727 euros. 
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DDeemmoonnssttrraaççããoo  ddee  RReessuullttaaddooss    

 

Os Proveitos e Ganhos do exercício atingiram o valor de 12.991.880 euros e os 

Custos e Perdas de 10.757.662 euros, obtendo-se, desta forma, um Resultado 

Líquido do Exercício de 2.234.218 euros, tendo contribuído favoravelmente 

para o reforço da situação patrimonial municipal, à semelhança do verificado 

em anos anteriores. 

 

OOppeerraaççõõeess  ddee  TTeessoouurraarriiaa    

 

Os movimentos de entradas de Operações de Tesouraria totalizaram 1.031.901 

euros e os movimentos de saída somaram 832.417 euros. Uma vez que o saldo 

transitado de 2007 foi de 381.286 euros, o saldo final de Operações de 

Tesouraria resultou em 580.770 euros. 

 

CCoonnttaass  ddee  OOrrddeemm  

 

O montante de Garantias e Cauções recebidas e devolvidas em 2008, tituladas 

por papel, foi, respectivamente, de 817.563 e 297.525 euros. Dado que o 

saldo inicial era de 5.384.468 euros, o saldo final de Garantias e Cauções 

apresentadas por terceiros foi de 5.904.506 euros. 

 

SSaallddooss  ddee  GGeerrêênncciiaa  ddee  22000088  ppaarraa  22000099  

 Valor 

 Saldo de Execução Orçamental 1.403.765 

 Saldo de Operações de Tesouraria 580.770 

 Saldo de Garantias e Cauções 5.904.506 

 



 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 
ESTRUTURA E EVOLUÇÃO 
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3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – ESTRUTURA E EVOLUÇÃO 

3.1 – Orçamento Global 

A comparação entre o orçamento inicial, final e executado permite confrontar 

o rigor do orçamento aprovado e a capacidade da sua execução com o total de 

receitas efectivamente arrecadado. 

 

Daquela comparação obtêm-se as variações expressas no Quadro nº 1, que 

mostram taxas de execução de despesa e de receita na casa dos 90%. 

QQuuaaddrroo  nnºº  11  

EExxeeccuuççããoo  ddoo  OOrrççaammeennttoo  ppaarraa  oo  AAnnoo  ddee  22000088  

Designação 
Orçamento Execução 

(c) 

Desvio 

(c) – (b) 

Taxa de 

Execução Inicial (a) Final (b) 

RECEITAS 14.516.331,00 20.137.414,65 18.394.852,07 -1.742.562,58 91,35% 

Correntes 10.216.138,00 10.216.138,00 10.160.235,94 -55.902,06 99,45% 

Capital 4.300.192,00 4.300.192,00 2.603.626,33 -1.696.565,67 60,55% 

Rep. Não 

Abat. nos Pag. 
1,00 1,00 9.906,15 9.905,15 

990.615,00

% 

Saldo 

Gerência 

Anterior 

 5.621.083,65 5.621.083,65 0,00 100,00% 

DESPESAS 14.516.331,00 18.284.213,00 17.134.852,75 -1.149.360,25 93,71% 

Correntes 5.855.173,00 7.966.243,00 7.336.939,22 -629.303,78 92,10% 

Capital 8.661.158,00 10.317.970,00 9.797.913,53 -520.056,47 94,96% 

  

O orçamento das receitas de 2008 previa cobranças no valor de 10.216.138 

euros de receitas correntes e 4.300.192 euros de receitas de capital.  

 

Os dados do Quadro n.º 1 mostram que a cobrança total verificada na receita 

(não considerando o saldo da gerência de 2007 e as reposições não abatidas 

nos pagamentos) atingiu o montante de 12.763.862 euros, tendo-se 

arrecadado 10.160.236 euros (79,60%) de receitas correntes e 2.603.626 euros 

(20,40%), de receitas de capital. 
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Do atrás exposto resultam, conforme se constata, elevadas taxas de execução 

obtidas, quer ao nível das receitas correntes (99,45%) quer ao nível das 

receitas de capital (60,55%). 

 

No que respeita à despesa, e com valores percentuais acima dos 90% nas taxas 

de execução, constata-se, uma vez mais, o rigor e a fiabilidade com que 

foram elaborados os documentos previsionais. Importa enfatizar o 

desempenho alcançado ao nível das despesas de capital que registaram um 

grau de execução de 94,96%, não deixando dúvidas quanto à efectiva 

capacidade de realização da Autarquia e o empenho na concretização de 

obras de investimento durante a gerência em análise. 

 

Debruçar-nos-emos, em seguida, numa análise da evolução global das receitas 

e das despesas, atentando ao comportamento de cada uma das suas 

componentes económicas: correntes e de capital. 
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QQuuaaddrroo  nnºº  22  

EEvvoolluuççããoo  OOrrççaammeennttaall  

 

Designação 
2006 2007 2008 

Valor Valor Evolução Valor Evolução 

RECEITAS 14.696.513,33 19.005.630,39 29,32 18.394.852,07 -3,21 

Correntes 9.221.556,50 10.022.383,10 8,68 10.160.235,94 1,38 

Capital 3.363.380,59 5.758.583,59 71,21 2.603.626,33 -54,79 

Outras Receitas 2.111.576,24 3.224.663,70 52,71 5.630.989,80 74,62 

DESPESAS 11.551.843,52 13.517.872,32 17,02 17.134.852,75 26,76 

Correntes 6.492.700,85 7.077.344,91 9,00 7.336.939,22 3,67 

Capital 5.059.142,67 6.440.527,41 27,30 9.797.913,53 52,13 

 

Da análise do quadro nº 2, e apesar do decréscimo ocorrido nas receitas 

relativamente ao ano anterior, continuam a verificar-se níveis bastante 

satisfatórios e que não comprometeram a despesa a realizar.  

 

De facto, relativamente à evolução da despesa paga, constata-se que houve 

um crescimento de 26,76%, representando em termos absolutos um acréscimo 

de aproximadamente 3 milhões e 600 mil euros e que resulta essencialmente 

do crescimento ocorrido nas despesas de capital que registaram um aumento 

de 3.357.386 euros. 
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O gráfico a seguir apresentado evidencia a evolução verificada nos últimos 

três anos: 

 

GGrrááffiiccoo  nnºº11    

  EEvvoolluuççããoo  OOrrççaammeennttaall  

 

 

3.2 – Orçamento da Receita 

No presente capítulo será feita uma análise do desempenho da receita ao 

nível da previsão e da cobrança, eventuais desvios, bem como a taxa de 

execução alcançada, tendo como referência a apreciação da estrutura 

orçamental.  

 

Atendendo à sua expressão financeira, no conjunto das receitas do Município, 

merecerão especial destaque as Transferências, as Receitas Fiscais e a Venda 

de Bens e Serviços. 

 

3.2.1 – Receitas Correntes 
 

As receitas correntes, pela sua natureza, têm uma função bastante 

importante na gestão financeira da Autarquia. Com uma taxa de execução de 

99,45%, configuram-se como um fluxo monetário estável, permitindo o 

financiamento consistente de um conjunto de despesas obrigatórias do 

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2006 2007 2008

Receita Despesa
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Município, cobrindo deste modo o total das despesas correntes realizadas e 

ainda uma parcela bastante significativa dos investimentos (2.823.297 euros).  

 

Cumpre-se, deste modo, o Princípio do Equilíbrio Orçamental, previsto no 

ponto 3.1.1 do POCAL, que estipula que “o Orçamento prevê os recursos 

necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser 

pelo menos iguais às despesas correntes”. 

 

QQuuaaddrroo  nnºº  33  

EEssttrruuttuurraa  ee  EExxeeccuuççããoo  ddaass  RReecceeiittaass  CCoorrrreenntteess  

COD DESIGNAÇÃO 

RECEITA 
ORÇADA 

RECEITA 
COBRADA DESVIO 

VALOR 

TAXA 
EXECUÇÃO 

VALOR % VALOR % % 

01 
Impostos 
Directos 

2.529.266,00 24,76 2.529.412,10 24,90 146,10 100,01 

02 
Impostos 
Indirectos 

200.312,00 1,96 126.271,95 1,24 -74.040,05 63,04 

04 
Taxas, Multas 

e Outras 
Penalidades 

344.105,00 3,37 306.440,78 3,02 -37.664,22 89,05 

05 
Rendimentos 

de Propriedade 
522.001,00 5,11 739.033,60 7,27 217.032,60 141,58 

06 
Transferências 

Correntes 
4.123.451,00 40,36 4.067.255,72 40,03 -56.195,28 98,64 

07 
Venda de Bens 

e Serviços 
2.495.751,00 24,43 2.366.068,27 23,29 

-
129.682,73 

94,80 

08 
Outras 

Receitas 
Correntes 

1.252,00 0,01 25.753,52 0,25 24.501,52 2.056,99 

TOTAL 10.216.138,00 100,00 10.160.235,94 100,00 -55.902,06 99,45 

 

A estrutura e a execução da receita corrente, encontra-se representada no 

quadro nº 3, onde facilmente se pode observar que os seus elementos 

fundamentais são as Transferências Correntes, Receitas Fiscais e Venda de 

Bens e Serviços com um total de 92,48% das receitas cobradas.  

 

Refira-se ainda que os recursos locais, propriamente ditos, totalizaram 

5.328.193 euros, representando 52,44% dos recursos correntes da Autarquia - 
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é a chamada “Receita Própria” que, ao agregar o conjunto das receitas 

arrecadadas pelo Município sem qualquer dependência de entidades terceiras, 

deixa transparecer o seu grau de autofinanciamento. 

 

O peso do capítulo Venda de Bens e Serviços no total da receita cobrada 

(23,29%), reflecte a importância dada, pelo Município, ao desenvolvimento 

das suas competências e actividades, na prossecução do interesse público, 

tendo em vista a satisfação das necessidades colectivas das populações, 

nomeadamente no que respeita aos domínios sociais, económicos, culturais e 

desportivos. 

 

No que respeita ao grau de execução, verificaram-se elevadas taxas de 

realização em todos os capítulos, o que catapultou a receita corrente para 

uma taxa de execução de 99,45%. 

 

3.2.2 – Receitas de Capital 
 

O núcleo essencial das receitas de capital corresponde ao das Transferências, 

que apresenta uma percentagem de 85,22 do total das receitas cobradas.  

 

Na realidade, aquele capítulo, com uma taxa de execução superior a 100%, foi 

determinante para o valor, bastante satisfatório, alcançado pelas receitas de 

capital (60,55%). 

  

A análise do quadro nº 4, que a seguir se apresenta, consubstancia a situação 

exposta anteriormente. 
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QQuuaaddrroo  nnºº  44  

EEssttrruuttuurraa  ee  EExxeeccuuççããoo  ddaass  RReecceeiittaass  ddee  CCaappiittaall  

COD DESIGNAÇÃO 

RECEITA 
ORÇADA 

RECEITA 
COBRADA 

DESVIO 
VALOR 

 

TAXA 
EXEC. 

VALOR % VALOR % % 

09 
Venda de Bens 
Investimento 

1.800.003,00 41,86 8.000,00 0,31 -1.792.003,00 0,44 

10 
Transferências 

de Capital 
2.160.686,00 50,25 2.218.773,78 85,22 58.087,78 102,69 

11 
Activos 

Financeiros 
2,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0 

13 
Outras 

Receitas de 
Capital 

339.501,00 7,90 376.852,55 14,47 37.351,55 111 

TOTAL 4.300.192,00 100,00 2.603.626,33 100,00 -1.696.565,67 60,55 

 

 

3.3 – Orçamento da Despesa 

Neste ponto efectuar-se-á a análise da despesa na óptica da classificação 

económica, que permite identificar quer o destino privilegiado das despesas – 

Correntes ou de Capital – quer a sua natureza – Custos com Pessoal, Aquisição 

Bens e Serviços, Transferências, etc. 

Desta forma, será feita uma comparação entre os valores orçamentados e os 

valores executados, o que permitirá examinar o nível de realização das 

despesas e apurar os eventuais desvios. Este estudo, que terá por base as 

despesas efectuadas (valores contabilizados nos mapas de execução 

orçamental), irá abordar também a despesa assumida e não paga até ao final 

do ano económico. 

 

O quadro nº 5 resume, na óptica da classificação económica, o total da 

despesa orçamental contabilizada pelo Município, comparando os valores 

previstos com os realmente pagos.  
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QQuuaaddrroo  nnºº  55  

EEssttrruuttuurraa  ee  EExxeeccuuççããoo  ddaa  DDeessppeessaa  

CAPÍTULOS 

DESPESA 
ORÇADA 

DESPESA 
PAGA DESVIO 

VALOR 

 

TAXA 
EXECUÇÃO 

VALOR % VALOR % % 

Despesas Correntes 7.966.243,00 43,57 7.336.939,22 42,82 -629.303,78 92,1 

01-Despesas com 
Pessoal 

3.810.976,06 47,84 3.721.275,36 50,72 -89.700,70 97,65 

02-Aquisição Bens e 
Serviços 

3.220.946,53 40,43 2.762.972,47 37,66 -457.974,06 85,78 

03-Juros e Outros 
Encargos 

242.462,34 3,04 241.744,24 3,29 -718,10 99,7 

04-Transferências 
Correntes 

415.981,07 5,22 413.244,60 5,63 -2.736,47 99,34 

06-Outras Despesas 
Correntes 

275.877,00 3,47 197.702,55 2,70 -78.174,45 71,66 

Despesas de Capital 10.317.970,00 56,43 9.797.913,53 57,18 -520.056,47 94,96 

07-Aquisição Bens 
Capital 

9.246.845,68 89,62 8.736.618,14 89,17 -510.227,54 94,48 

08-Transferências de 
Capital 

480.177,26 4,65 470.362,39 4,80 -9.814,87 97,96 

09-Activos 
Financeiros 

7,00 0,00 0,00 0,00 -7,00 0 

10-Passivos 
Financeiros 

589.788,06 5,72 589.784,23 6,02 -3,83 99,99 

11-Outras Despesas 
de Capital 

1.152,00 0,01 1.148,77 0,01 -3,23 99,72 

TOTAL 18.284.213,00 100 17.134.852,75 100 -1.149.360,25 93,71 

 
O valor total de pagamentos, do Município de Mealhada, no ano económico de 

2008 cifrou-se em cerca de 17.135 milhares de euros, sendo que 57,18% 
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reportam a despesas de capital. Relativamente ao total da despesa, obteve-se 

uma taxa de execução de cerca de 93,71% para a qual contribuíram as 

elevadas taxas de execução quer ao nível das despesas de natureza corrente 

(92,10%), quer ao nível das despesas de capital (94,96%).  

 

3.3.1 – Despesas Correntes 

 

As despesas correntes, com uma execução de 92,01%, atingiram cerca de 

7.337 milhares de euros. Mantendo a trajectória dos últimos anos, os 

agregados Despesas com o Pessoal e Aquisição de Serviços constituem as 

principais despesas de funcionamento, apresentando um peso de cerca de 

88,38% nas despesas correntes pagas.  

 

Em matéria de encargos com pessoal no ano de 2008, o peso que este capítulo 

apresenta não pode nunca ser dissociado das transferências de competências, 

pela Administração Central, que têm vindo a ocorrer de há uns anos a esta 

parte e para as quais o Município se tem pautado por uma política de 

articulação e de proximidade. 

 

Efectivamente, as competências transferidas traduzem-se num aumento de 

despesas correntes, essencialmente ao nível dos capítulos acima 

referenciados. Não obstante, o Executivo Municipal tem vindo a desenvolver 

uma estratégia de contenção da despesa procurando contudo, não diminuir a 

qualidade dos serviços prestados à população, muito pelo contrário, procura 

melhorar essa prestação através da reafectação dos recursos existentes e de 

uma melhor gestão e controlo das aquisições. 
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GGrrááffiiccoo  nnºº22  

EEvvoolluuççããoo  DDeessppeessaa  CCoorrrreennttee  

 

 

3.3.2 – Despesas de Capital 
 

GGrrááffiiccoo  nnºº33  

  EEvvoolluuççããoo  DDeessppeessaa  CCaappiittaall  

 

A componente das despesas de capital mais representativa é o capítulo 07 - 

Aquisição de Bens de Capital, com uma percentagem de 89,17% no total das 

despesas de capital pagas, constituindo, assim, o agrupamento de despesa 

que maior dotação de recursos absorveu durante o ano de 2008 (8.736.618 

euros). 

 Mais uma vez, esta situação é demonstrativa do desempenho na realização de 

obra no exercício económico, traduzindo o grande esforço do Executivo em 
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libertar o maior número de fundos possível para despesas de investimento, 

fazendo uso da Poupança Corrente que conseguiu gerar no exercício. 

 

Efectivamente, e tal como já referido neste relatório, o Município de 

Mealhada cumpriu o Princípio do Equilíbrio Orçamental, o que lhe permitiu 

utilizar cerca de 28% das receitas correntes para financiamento das despesas 

de capital (Investimento). 

 

GGrrááffiiccoo  nnºº44  

  PPoouuppaannççaa  CCoorrrreennttee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 – Encargos Assumidos e Não Pagos 
 

QQuuaaddrroo  nnºº  66  

PPoossiiççããoo  ddaa  DDeessppeessaa  

Designação 
 Despesa  

Dívida 
Taxa 
Realização Orçada Facturada Paga 

Despesas 
Correntes 

7.966.243,00 7.336.939,22 7.336.939,22 0,00 100,00% 

Despesas 
Capital 

10.317.970,00 9.797.913,53 9.797.913,53 0,00 100,00% 

Total 18.284.213,00 17.134.852,75 17.134.852,75 0,00 100,00% 

 

 

Dos valores evidenciados no quadro nº 6, ressalta, desde logo, a política 

seguida por este Município em termos de cumprimento atempado das suas 

obrigações o que, para além de se revelar uma boa estratégia nomeadamente 

Despesa 

 

Poupança 

 

Receita 
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no que respeita ao endividamento municipal, traduz-se num forte impulso ao 

desenvolvimento do tecido económico-social, não penalizando, assim, os 

agentes económicos que com este Município estabelecem relações 

contratuais.  

 

De facto, comparando o total da despesa realizada (despesa facturada) com a 

despesa paga, verifica-se uma taxa de realização de 100%. 

 



 

 

LIMITES LEGAIS 
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4 – LIMITES LEGAIS 

4.1 – Limite de despesas com pessoal 

Atendendo, ainda, ao significativo peso das Despesas com Pessoal no total das 

despesas realizadas, será de toda a relevância verificar, agora, o 

cumprimento dos limites dos encargos com pessoal. 

 

Assim, e nos termos do Decreto-Lei nº116/84, de 6 de Abril (com as alterações 

que lhe foram introduzidas pela Lei nº 44/85, de 13 de Setembro), que 

aprovou o regime de organização e funcionamento dos serviços técnico-

administrativos das Autarquias Locais, e mais concretamente por aplicação da 

disciplina prevista no seu artigo 10º (nºs 1 e 2), os limites dos encargos com 

pessoal são os seguintes:  

 

 As despesas efectuadas com o Pessoal do Quadro não poderão exceder 

60% das receitas correntes do ano económico anterior ao respectivo 

exercício; 

 As despesas com o Pessoal em Qualquer Outra Situação não podem 

ultrapassar 25% do limite dos encargos referidos no ponto anterior. 

 

A estrutura adoptada em termos de organização dos serviços e o 

preenchimento de lugares no quadro de pessoal da Câmara Municipal, foi 

pensado de modo a não serem ultrapassados os limites acima referidos. 

 

Considerando que o valor das receitas correntes do ano económico de 2007 foi 

de 10.022.383,10 euros, e que as despesas efectuadas com o Pessoal do 

Quadro e com o Pessoal em Qualquer Outra Situação se cifram em 

2.143.822,17 euros e 664.390,18 euros, respectivamente, a observância do 

primeiro e do segundo limite pode ser constatada pelas seguintes operações: 

 

 60% * 10.022.383,10 = 6.013.429,86 

 25% * 6.013.429,86 = 1.503.357,47 
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Pode, assim, concluir-se que foram cumpridos os limites legalmente fixados 

para as despesas com pessoal, atingindo estas 35,65% e 44,19%, 

respectivamente, dos referidos limites, como se comprova pela análise do 

gráfico a seguir apresentado: 

 

GGrrááffiiccoo  nnºº55  

  LLiimmiitteess  lleeggaaiiss  eennccaarrggooss  ccoomm  ppeessssooaall  

 

 

4.2 – Limites ao endividamento 

Nos termos do disposto nos artigos 37º e artigo 39º da Lei nº 2/2007, de 15 de 

Janeiro (Lei das Finanças Locais) conjugados com o nº 4, do artigo 63º do 

Decreto - Lei nº 41/2086, de 10 de Março (Execução Orçamental do Estado 

para 2008), foram comunicados a este Município os limites de endividamento 

municipal para 2008.  

Assim, de seguida irá demonstrar-se o cumprimento daqueles limites pelo 

Município de Mealhada no exercício económico de 2008. 
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 4.2.1 – Limite de Endividamento com empréstimos de médio e longo 
prazo 

 

O nº 2, do artigo 39º, da Lei das Finanças Locais estabelece que o montante 

da dívida de cada município referente a empréstimos a médio e longo prazo 

não pode exceder, em 31 de Dezembro de cada ano, a soma do montante das 

receitas provenientes dos impostos municipais, das participações do município 

no FEF, da parcela fixa de participação no IRS, da participação nos resultados 

das entidades do sector empresarial local e da derrama, relativas ao ano 

anterior. 

 

Dado que: 

 O montante em dívida com empréstimos de médio e longo prazo, no 

final de 2008, foi de 3.555.405,48 euros. Não foi considerada a dívida 

dos empréstimos excluídos do limite consagrado no nº 2 do artigo 39º 

da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (empréstimos contraídos ao BPI e à 

CCAM); 

 

 O montante das receitas a considerar para efeitos do cálculo dos 

limites de endividamento é de 7.836.348,51 euros. 

 

GGrrááffiiccoo  nnºº66  

      LLiimmiittee  ggeerraall  ddee  eemmpprrééssttiimmooss  

 

 

Verificou-se, deste modo, o 

cumprimento, por parte deste 

Município, do limite estipulado. 
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4.2.2 – Limite do Endividamento Líquido Municipal 
 

O endividamento líquido municipal encontra-se definido no nº 1, do artigo 

36º, da Lei das Finanças Locais, como a diferença entre a soma dos passivos, 

qualquer que seja a sua forma, incluindo os empréstimos contraídos, os 

contratos de locação financeira e as dívidas a fornecedores, e a soma dos 

activos, nomeadamente o saldo de caixa, os depósitos em instituições 

financeiras, as aplicações de tesouraria e os créditos sobre terceiros.  

 

Em conformidade com as disposições do artigo 37º daquele diploma, o 

montante do endividamento líquido total de cada município, em 31 de 

Dezembro de cada ano, não pode exceder 125% do montante das receitas 

provenientes dos impostos municipais, das participações do município no FEF, 

da participação no IRS, da derrama e da participação nos resultados das 

entidades do sector empresarial local, relativas ao ano anterior.  

 

No que respeita ao Município de Mealhada, o endividamento líquido reportado 

a 2008 foi de 1.426.488,78 euros (Passivos – Activos). Tendo em conta o 

estabelecido por lei, mais uma vez, e à semelhança dos anos anteriores, o 

Município de Mealhada manteve o seu endividamento em valores muito aquém 

do limite, situação que revela a perfeita saúde financeira do Município e a 

capacidade de se lançar nos grandes desafios que se propõe para o futuro 

próximo. 

125% x 7.836.348,51 = 9.795.435,64 

 

GGrrááffiiccoo  nnºº  77  

LLiimmiittee  EEnnddiivviiddaammeennttoo  LLííqquuiiddoo  

  



 

 

ANÁLISE ECONÓMICO - FINANCEIRA 
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5 – ANÁLISE ECONÓMICO - FINANCEIRA  

A análise económico-financeira sintetiza os resultados obtidos pelo Município 

de Mealhada, reportados a 31 de Dezembro de 2008. 

 

5.1 – Balanço 

Enquanto a execução orçamental reflecte a receita e a despesa de 

determinado exercício económico, o Balanço espelha a actividade do 

Município ao nível patrimonial, ou seja, demonstra os seus bens, direitos e 

obrigações.  

 

A actividade de um Município reveste-se de aspectos muito particulares, bem 

distintos da actividade de uma qualquer empresa. De facto, enquanto aquelas 

transformam e/ou comercializam bens ou prestam serviços, com o objectivo 

final da maximização do lucro, boa parte da actividade dos municípios está 

concentrada, não na produção de bens ou serviços, mas sim na 

construção/aquisição de imobilizado, com o fim último de contribuir para a 

maximização da satisfação das necessidades dos munícipes e desta forma para 

a melhoria de qualidade de vida das populações.  

 

BALANÇO 

Imobilizado   Fundos Próprios   

Bens de Domínio Público 39.220.167,10 Património 32.898.965,42 

Imobilizações Incorpóreas 378.594,84 Reservas 4.586.480,50 

Imobilizações Corpóreas 20.697.784,11 Resultados Transitados 18.388.063,23 

Investimentos Financeiros 1.307.619,48 Resultado Líquido do Exercício 2.234.218,03 
      

Circulante   Passivo  

Existências 243.655,86 Dívidas a Terceiros - M/L Prazos 4.395.264,33 

Dívidas de Terceiros - Curto Prazo 1.035.340,80 Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 596.295,60 

Depósitos em Inst. Financ. e Caixa 1.984.535,43 Acréscimos e Diferimentos 2.342.347,45 

Acréscimos e Diferimentos 573.936,94    
      

Total do Activo 65.441.634,56 Total dos F. Próprios + Passivo 65.441.634,56 

 

Numa análise, quase imediatista, do Balanço e de alguns indicadores 

financeiros, destaca-se o seguinte: 
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 O imobilizado líquido total ascende a 61.604.166 euros, o que significa 

que, comparativamente a 2007, cresceu 7.687.453 euros; 

 O rácio que mede o grau de cobertura deste imobilizado por capitais 

permanentes é superior a 1, o que revela uma boa cobertura;  

 O endividamento é relativamente reduzido, representando apenas 

cerca de 7,6% do Activo. O que vem de encontro ao que já se referiu 

neste relatório relativamente ao baixo nível de endividamento deste 

Município; 

 Na estrutura de endividamento (curto prazo vs médio e longo prazo), 

regista-se um baixo peso da dívida de curto prazo, 0,9% do Activo; 

saliente-se, ainda, que os valores da dívida de curto prazo dizem 

respeito, apenas, a operações de tesouraria.  

 A autonomia financeira é atípicamente elevada, com um rácio de cerca 

de 89%. 

 

Face ao exposto, facilmente se conclui que este Município possui uma 

inegável robustez financeira. Em relação aos equilíbrios das contas, nas 

perspectivas de curto ou médio e longo prazo, e face à boa evolução registada 

há vários anos, pode-se afirmar que as questões de ordem financeira não 

comprometem a vida futura. 

 

Importa agora analisar, de uma forma mais pormenorizada, a estrutura 

patrimonial da Autarquia, bem como a sua evolução no exercício de 2008, 

face aos exercícios de 2007 e 2006. 
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QQuuaaddrroo  nnºº  77  

EEssttrruuttuurraa  ee  EEvvoolluuççããoo  PPaattrriimmoonniiaall  ddaa  AAuuttaarrqquuiiaa  

DESCRIÇÃO 
BALANÇO 2006 BALANÇO 2007 

VARIAÇÃO 
BALANÇO 2008 

VARIAÇÃO 

2006/2007 2007/2008 

Valor Peso Valor Peso Valor % Valor Peso Valor % 

Imobilizado 49.552.500,53 92,83 53.916.712,12 89,27 4.364.211,59 8,81 61.604.165,53 94,14 7.687.453,41 14,26 

Existências 148.891,98 0,28 261.328,07 0,43 112.436,09 75,52 243.655,86 0,37 -17.672,21 -6,76 

Dívidas de 

Terceiros 
50.205,01 0,09 182.549,18 0,30 132.344,17 263,61 1.035.340,80 1,58 852.791,62 467,16 

Disponibilidades 3.598.941,57 6,74 6.002.369,94 9,94 2.403.428,37 66,78 1.984.535,43 3,03 -4.017.834,51 -66,94 

Acréscimos e 

Diferimentos 
28.015,68 0,05 34.492,56 0,06 6.476,88 23,12 573.936,94 0,88 539.444,38 1.563,94 

Activo 53.378.554,77 100 60.397.451,87 100 7.018.897,10 13,15 65.441.634,56 100 5.044.182,69 8,35 

Património 31.365.393,38 66,62 31.725.830,59 58,52 360.437,21 1,15 32.898.965,42 56,62 1.173.134,83 3,70 

Reservas 808.008,23 1,72 3.345.775,78 6,17 2.537.767,55 314,08 4.586.480,50 7,89 1.240.704,72 37,08 

Resultados 14.904.511,19 31,66 19.141.456,00 35,31 4.236.944,81 28,43 20.622.281.26 35,49 1.480.825,26 7,74 

Fundos Próprios 47.077.912,80 100 54.213.062,37 100 7.135.149,57 15,16 58.107.727,18 100 3.894.664,81 7,18 

Dívidas a 3ºs m/l 

prazo 
5.530.060,99 87,77 4.985.048,56 80,61 -545.012,43 -9,86 4.395.264,33 59,93 -589.784,23 -11,83 

Dívidas a 3ºs c/ 

prazo 
654.520,13 10,39 385.008,91 6,23 -269.511,22 -41,18 596.295,60 8,13 211.286,69 54,88 

Acréscimos e 

Diferimentos 
116.060,85 1,84 814.332,03 13,17 698.271,18 601,64 2.342.347,45 31,94 1.528.015,42 187,64 

Passivo 6.300.641,97 100 6.184.389,50 100 -116.252,47 -1,85 7.333.907,38 100 1.149.517,88 18,59 

 

Da análise do quadro nº 7, constata-se que o Activo cresceu 8,35% em 2008, 

os Fundos Próprios aumentaram 7,18%, essencialmente fruto das Reservas, e 

o Passivo aumentou 18,59%, reflexo do aumento verificado ao nível dos 

acréscimos e diferimentos gerado pelo respeito pelo princípio da 

especialização dos exercícios.  

 

Para uma melhor compreensão da tendência evolutiva das massas 

patrimoniais Activo, Fundos Próprios e Passivo, apresenta-se de seguida um 

estudo de cada uma das suas componentes. 

 

AA  ––  EEssttrruuttuurraa  ddoo  AAccttiivvoo  

 

A1 – O Imobilizado apresenta uma variação líquida de 14,26% à qual 

correspondeu um acréscimo de 7.687.453 euros. Esta evolução reflecte duas 

situações distintas: 
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 O investimento continuado nos diversos objectivos e programas 

preconizados pelo Município e plasmados no Plano Plurianual de 

Investimento, nomeadamente as aquisições de terrenos e equipamento, 

bem como o pagamento dos autos de medição das empreitadas em 

curso. Acrescente-se, ainda, que o valor relativo a obras que no final 

do exercício ainda não tinham sido objecto de recepção, se encontra 

contabilizado no Imobilizado em Curso. Assim, obras que estão já ao 

dispor dos munícipes e de valores bastante significativos ainda não 

constam do Inventário desta Autarquia; 

 

 Regularizações pela introdução de novos elementos no imobilizado, que 

deveriam ter sido registados em anos anteriores, mas que, por factores 

de ordem diversa, não o foram. 

 

A2 – Prosseguindo na análise do Activo, o valor das Dívidas de Terceiros, 

contabilizadas no final de 2008, corresponde a Dívidas de Clientes, 

Contribuintes e Utentes, referentes a diversos serviços prestados pela 

Autarquia, e dívidas de Outros Devedores, referentes à obtenção de subsídios 

ao investimento no âmbito do QCAIII e do QREN, tais como o projecto do 

Centro Educativo da Pampilhosa e outros. 

 

A3 – Quanto às Disponibilidades, estas apresentam um valor de 1.984.535,43 

euros que se divide em Saldo de Gerência Orçamental e de Operações de 

Tesouraria, respectivamente nos montantes de 1.403.764,60 euros e de 

580.770,83 euros. 

 

A4 – Quanto aos Acréscimos e Diferimentos verifica-se que os mesmos 

representam 0,88% do Activo no ano de 2008 resultando de Custos Diferidos e 

Acréscimos de Proveitos. 
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BB  ––  EEssttrruuttuurraa  ddooss  FFuunnddooss  PPrróópprriiooss  

GGrrááffiiccoo  nnºº  88  

  FFuunnddooss  PPrróópprriiooss  

 

 

No final do exercício de 2008, os Fundos Próprios da Autarquia eram de 

58.107.727 euros. A variação de 7,18%, face ao exercício de 2007, é fruto do 

aumento ocorrido em todas as variáveis que o compõem.  

 

Para compreendermos a formação do Resultado Líquido temos que ter em 

conta que parte da receita, exceptuando, pontualmente, a oriunda de fundos 

comunitários e contratos programa, não é canalizada para gastos correntes 

(custos do exercício), mas sim para investimentos, contabilizados na classe 4 

do POCAL (Imobilizado). Só uma parte desta despesa de investimento é 

transferida anualmente para custos, por via das amortizações do exercício. 

Como a maioria da receita é lançada na classe 7 (Proveitos), mas parte 

substancial da despesa vai à classe 4, é originado um resultado líquido 

positivo. 

 

Face às imposições constantes dos pontos 2.7.3.1., 2.7.3.2., 2.7.3.3. e 

2.7.3.4. do POCAL, os Resultados Líquidos do Exercício serão transferidos, 

no início de cada exercício, para a conta 59 – Resultados Transitados, cujo 

montante deverá ser repartido de forma a que a conta 51 – Património 

corresponda a 20% do Activo Líquido. Ora, dado que na actual situação, o 

valor registado naquela conta corresponde a 50,27% do Activo Líquido, a 

Autarquia não estará obrigada a reforçar a conta 51 – Património. Deverá, no 

entanto, e nos termos do ponto 2.7.3.5. do POCAL, constituir um reforço da 

57%

35%

8%

Património Resultados Reservas
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conta 571 – Reservas Legais, no valor de 111.710,90 euros, correspondente a 

um valor mínimo de 5% do Resultado Líquido do Exercício. 

 

CC  ––  EEssttrruuttuurraa  ddoo  PPaassssiivvoo  

 

O Passivo da Autarquia é constituído pelas seguintes rubricas: Dívidas a 

Terceiros de Médio/Longo Prazo e de Curto Prazo e Acréscimos e 

Diferimentos. 

 

As Dívidas a Terceiros de Médio/Longo Prazo diminuíram cerca de 11,83%, 

resultado, não só das amortizações ao capital em dívida, no valor de 589.784 

euros, mas também da não contratação de novos empréstimos. 

 

No que respeita ao Passivo de Curto Prazo, o seu valor deve-se 

essencialmente a Operações de Tesouraria, correspondentes a cobranças 

efectuadas pela Autarquia a favor de terceiros no mês de Dezembro de 2008, 

com prazo de pagamento em 2009 e ainda a reforços de Garantias ou 

Cauções prestadas por fornecedores de imobilizado. 

 

Relativamente aos Acréscimos e Diferimentos constantes do Passivo, estes 

são compostos por Acréscimos de Custos e Proveitos Diferidos. Os Acréscimos 

de Custos correspondem a custos relativos ao ano de 2008 e a reconhecer 

neste exercício, mas cuja despesa só será incorrida em 2009, nomeadamente 

prémios de seguros e direitos de férias, subsídio de férias e respectivos 

encargos sociais dos funcionários do Município. 

 

Os Proveitos Diferidos no montante de 1.713.979,95 euros, incluem o valor 

referente a subsídios para investimento associados a bens amortizáveis, a 

transferir sistematicamente para uma conta de proveitos extraordinários, 

durante o período de vida útil dos bens financiados, à medida que estes vão 

sendo amortizados. 
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Apresenta-se de seguida um gráfico demonstrativo da situação atrás descrita: 

 

GGrrááffiiccoo  nnºº  99  

EEvvoolluuççããoo  PPaattrriimmoonniiaall  ddaa  AAuuttaarrqquuiiaa  

22000066//22000088  

 

 

 

5.2 – Demonstração de Resultados 

A Demonstração de Resultados é o mapa contabilístico que apresenta os 

resultados das operações económicas (custos e proveitos) de uma Autarquia, 

durante um determinado período e que serve para avaliar como foram 

aplicados os recursos utilizados e, consequentemente, a “performance” dos 

seus responsáveis. É elaborada tendo em conta o Princípio Contabilístico da 

Especialização do Exercício, em que os custos e os proveitos são reconhecidos 

quando incorridos ou obtidos, independentemente do seu pagamento ou 

recebimento. 
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O Município de Mealhada encerrou as suas contas referentes ao exercício 

económico de 2008 com um Resultado Líquido de 2.234.218,03 euros,  

 

RESULTADOS 2007 2008 

Resultados Operacionais (A) 2.127.757,90 1.521.716,98 

Resultados Financeiros (B) 979.691,75 1.112.380,19 

Resultados Correntes (A) + (B) 3.107.449,65 2.634.097,17 

Resultados Extraordinários (C) 1.205.195,51 -399.879,14 

Resultado Líquido do Exercício (A) + (B) +(C) 4.312.645,16 2.234.218,03 

 

GGrrááffiiccoo  nnºº  1100  

EEvvoolluuççããoo  RReessuullttaaddooss  
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RReessuullttaaddooss  OOppeerraacciioonnaaiiss  

 

 2007 2008 Variação % 

Proveitos Operacionais 11.489.452,25 11.483.205,38 -6.246,87 -0,05 

71-Vendas e prestações de serviços 2.177.193,74 2.394.238,77 217.045,03 9,97 

72-Impostos e taxas 2.988.532,25 3.038.255,96 49.723,71 1,66 

74-Transf. e subsídios obtidos 6.257.069,80 6.030.335,55 -226.734,25 -3,62 

76-Outros prov. e ganhos operacionais 66.656,46 20.375,10 -46.281,36 -69,43 

Custos Operacionais 9.361.694,35 9.961.488,40 599.794,05 6,41 

61-CMVMC 182.976,24 303.563,84 120.587,60 65,90 

62-Fornecimentos e serviços externos 2.736.439,56 2.653.669,97 -82.769,59 -3,02 

64-Pessoal 3.343.007,60 3.820.164,94 477.157,34 14,27 

63-Transf. e Subs. Obtidos 530.735,26 413.244,60 -117.490,66 -22,14 

65-Outros custos e perdas operacionais 0,00 20.189,08 20.189,08 ∞ 

66-Amortizações do exercício 2.568.535,69 2.750.655,97 182.120,28 7,09 

Resultados Operacionais 2.127.757,90 1.521.716,98 -606.040,92 -28,48 

 

No que respeita aos Proveitos e Ganhos, constata-se que a sua origem se 

deve essencialmente às Transferências e Subsídios Obtidos, seguido da 

liquidação de Impostos e Taxas e das Vendas e Prestações de Serviços. 

 

Uma análise de estrutura em termos de Custos e Perdas, permite-nos concluir 

que o maior peso se concentra nos Custos com Pessoal seguido das 

Amortizações do Exercício. No valor das amortizações encontra-se reflectido 

o montante das amortizações referentes ao ano de 2008 dos bens 

inventariados em 2008, dos inventariados em anos anteriores, bem como dos 

bens que deveriam ter sido registados e inventariados em anos anteriores, 

mas que, por factores de ordem diversa, não o foram, tal como já 

referenciado neste relatório. 
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RReessuullttaaddooss  FFiinnaanncceeiirrooss  

 

 2007 2008 Variação % 

Proveitos Financeiros 1.245.922,89 1.393.824,10 147.901,21 11,87 

Custos Financeiros 266.231,14 281.443,91 15.212,77 5,71 

Resultados Financeiros 979.691,75 1.112.380,19 132.688,44 13,54 

 

Os proveitos financeiros são, essencialmente, provenientes de juros obtidos 

de depósitos à ordem e a prazo e da renda da EDP. Os custos financeiros são 

originados pelos juros suportados com os empréstimos de médio e longo 

prazo. 

 

RReessuullttaaddooss  EExxttrraaoorrddiinnáárriiooss  

 

 2007 2008 Variação % 

Proveitos Extraordinários 1.927.873,64 114.850,41 -1.813.023,23 -94,04 

Custos Extraordinários 722.678,13 514.729,55 -207.948,58 -28,77 

Resultados Extraordinários 1.205.195,51 -399.879,14 -1.605.074,65 -133,18 

 

Na análise dos resultados extraordinários, tenha-se em conta que os custos e 

perdas extraordinários dizem respeito, essencialmente, a transferências de 

capital concedidas pela Autarquia para as Freguesias, Associações e 

Colectividades, classificadas como custo extraordinário pelo POCAL. 

 

 



 

 

RÁCIOS ORÇAMENTAIS E FINANCEIROS 
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6 – RÁCIOS ORÇAMENTAIS E FINANCEIROS 

GGrraauu  ddee  CCoobbeerrttuurraa  GGlloobbaall  ddaass  DDeessppeessaass  

 

Receita Total / Despesa Total 

Receita Total 18.394.852,07 

Despesa Total 17.134.852,75 

Grau de Cobertura 107,35 % 

 

Este rácio mede a capacidade das receitas totais cobrirem as despesas totais.             

 

GGrraauu  ddee  CCoobbeerrttuurraa  GGlloobbaall  ddaass  DDeessppeessaass  sseemm  RReeccuurrssoo  aa  CCrrééddiittoo  

  

Receita Total – Passivos Financeiros / Despesa Total 

Receita Total – Passivos Financeiros 18.394.852,07 

Despesa Total 17.134.852,75 

Grau de Cobertura 107,35 % 

 

Este rácio mede o grau de cobertura das despesas totais pelas receitas da 

autarquia que não são provenientes de empréstimos de terceiros. Refira-se 

que no ano de 2008 não houve recurso ao crédito.         

                     

GGrraauu  ddee  CCoobbeerrttuurraa  ddaa  DDeessppeessaa  TToottaall  ppeellooss  RReeccuurrssooss  LLooccaaiiss  

  

Recursos Locais / Despesa Total 

Recursos Locais 5.328.193,10 

Despesa Total 17.134.852,75 

Grau de Cobertura 31,10 % 
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PPeessoo  ddooss  RReeccuurrssooss  LLooccaaiiss  nnaa  RReecceeiittaa  TToottaall  

 

Recursos Locais / Receita Total 

Recursos Locais 5.328.193,10 

Receita Total 18.394.852,07 

Peso 28,97 % 

 

 

PPeessoo  ddaass  TTrraannssffeerrêênncciiaass  CCoommuunniittáárriiaass  nnaa  RReecceeiittaa  TToottaall  

 

Transferências Comunitárias / Receita Total 

Transf. Correntes e Capital do Exterior 205.811,90 

Receita Total 18.394.852,07 

Peso 1,12 % 

 

 

PPeessoo  ddaass  DDeessppeessaass  ccoomm  PPeessssooaall  nnaa  DDeessppeessaa  TToottaall  

 

Despesas com Pessoal / Despesa Total 

Despesas com Pessoal   3.721.275,36 

Despesa Total 17.134.852,75 

Peso 21,72 % 

 

PPeessoo  ddoo  IInnvveessttiimmeennttoo  nnaa  DDeessppeessaa  ddee  CCaappiittaall  

 

Investimento / Despesa Capital 

Investimento 8.736.618,14 

Despesa de Capital 9.797.913,53 

Peso 89,17 % 
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PPeessoo  ddooss  PPaassssiivvooss  FFiinnaanncceeiirrooss  nnaa  DDeessppeessaa  TToottaall  

 

Passivos Financeiros / Despesa Total 

Passivos Financeiros   589.784,23 

Despesa Total 17.134.852,75 

Peso 3,44 % 

 

 

PPeessoo  ddaass  DDeessppeessaass  CCoorrrreenntteess  nnaa  DDeessppeessaa  TToottaall  

 

Despesas Correntes / Despesa Total 

Despesas Correntes 7.336.939,22 

Despesa Total 17.134.852,75 

Peso 42,82 % 

 

 

PPeessoo  ddaass  DDeessppeessaass  ddee  CCaappiittaall  nnaa  DDeessppeessaa  TToottaall  

 

Despesas Capital / Despesa Total 

Despesas Capital 9.797.913,53 

Despesa Total 17.134.852,75 

Peso 57,18 % 

 

EEnnddiivviiddaammeennttoo  

 

Dívidas a 3ºs / Fundos Próprios e Passivo 

Dívidas a 3ºs 4.991.559,93 

Fundos Próprios e Passivo 65.441.634,56 

Peso 7,63 % 
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PPeessoo  ddoo  EEnnddiivviiddaammeennttoo  aa  MMééddiioo  ee  LLoonnggoo  PPrraazzoo  

 

Dívidas a 3ºs M/L Prazo / Fundos Próprios e Passivo 

Dívidas a 3ºs Médio/Longo Prazo 4.395.264,33 

Fundos Próprios e Passivo 65.441.634,56 

Peso 6,72 % 

 

 

GGrraauu  ddee  CCoobbeerrttuurraa  ddoo  IImmoobbiilliizzaaddoo  ppoorr  CCaappiittaaiiss  PPeerrmmaanneenntteess  

 

Capitais Permanentes / Imobilizado Líquido Total 

Capitais Permanentes 62.502.991,51 

Imobilizado Líquido Total 61.604.165,53 

Grau 1,01 

 

EEssttrruuttuurraa  ddoo  EEnnddiivviiddaammeennttoo  

 

Dívidas a 3ºs Curto Prazo / Activo 

Dívidas a 3ºs Curto Prazo 596.295,60 

Activo 65.441.634,56 

Peso 0,91 % 

 

AAuuttoonnoommiiaa  FFiinnaanncceeiirraa  

 

Fundos Próprios / Activo 

Fundos Próprios 58.107.727,18 

Activo 65.441.634,56 

Peso 88,79 % 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relatório reflecte de forma clara e categórica a capacidade de 

gestão e o grau de desempenho do executivo face aos objectivos propostos. 

 

O executivo cumpriu o que havia proposto, seguindo a linha de rumo que 

traçou para o concelho: desenvolvimento integrado e sustentado orientado 

para o bem-estar e qualidade de vida da população, numa dinâmica de 

atractividade e competitividade através da criação de pólos geradores de 

riqueza. 

 

A actividade deste ano de início da segunda parte do mandato caracterizou-se 

pela conclusão de infraestruturas iniciadas no mandato e pelo lançamento de 

novos projectos que concretizarão a estratégia definida para o Concelho.  

 

A existência de planeamento estratégico, de linhas de rumo bem definidas e 

precisas, a aposta em todas as variáveis de desenvolvimento integrado e 

sustentado, o desenvolvimento de políticas centradas no cidadão e para o 

cidadão, permitiram que, na estratégia de desenvolvimento regional 

reflectida no Programa Territorial de Desenvolvimento do Baixo Mondego e no 

Projecto Integrado de Turismo para a Região Centro, assumisse-mos uma 

posição de relevo no contexto da região. 

 

A assunção da nossa estratégia como uma estratégia regional e a inclusão de 

todos os projectos estruturantes demonstram que o Executivo está ciente das 

prioridades de desenvolvimento estratégico, apostou em áreas de grande valia 

e carácter diferenciador e seguiu uma linha de rumo reconhecida, pelas 

entidades responsáveis, pelo seu mérito e pertinência. 

 

Os níveis de execução verificados no exercício de 2008 demonstram que o 

rigor na gestão, a objectividade, o respeito e zelo pelo bem público 

evidenciado na acção do executivo, no decorrer deste mandato, que foi alvo 

de tão agressivas críticas por parte da oposição, foram fundamentais para 

levar a bom porto grandes projectos e implementar estratégias numa fase de 
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início de Quadro Comunitário, despida de qualquer fluxo financeiro de 

entrada, o que inviabilizaria qualquer obra caso o Município não tivesse 

garantido uma excelente saúde financeira e capacidade para lançar e pagar 

obra. 

 

O concelho está preparado para iniciar um novo ciclo, com um novo modelo 

económico, assente no desenvolvimento tecnológico, na inovação e 

competitividade, com capacidade para incrementar o investimento e o 

emprego qualificado, desenvolver competências locais de valor acrescentado, 

qualificar e valorizar os recursos, aumentar a atractividade e garantir a 

coesão social. 

 

Os níveis de execução do OOP 2008, são motivo de orgulho e regozijo por 

parte do Executivo e reforçam os argumentos de justificação dos exercícios 

anteriores, na medida em que obra adjudicada ou iniciada tem que ser 

executada e paga. O rigor dos números assim o demonstra. 

 

No entanto, continuamos a defender que o peso dos números e a análise 

quantitativa das contas não espelham, com eficácia, o impacto qualitativo dos 

investimentos, das políticas e das acções desenvolvidas no decorrer do 

exercício económico de 2008 e que se reflectiram, directa e indirectamente, 

na segurança, equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida da população. 

 

É neste sentido que continuamos a repetir que: 

 

 A análise numérica não espelha o impacto que a requalificação e 

valorização dos espaços públicos intervencionados provocaram nas 

populações, criando condições interactivas e dinâmicas capazes de 

valorizar as relações sociais e intergeracionais; 

  



Relatório de Gestão Ano 2008 

Câmara Municipal de Mealhada  Divisão Financeira 

  

59 

 A análise numérica não permite por si só concluir das sinergias geradas 

pela implementação de uma política de Educação Ambiental e 

Cidadania junto da população escolar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os números não reflectem os 

benefícios da implementação das 

Actividades de Enriquecimento 

Curricular, seguindo o princípio 

da universalidade e da igualdade 

de oportunidades, nem o valor 

acrescentado das parcerias 

desenvolvidas com as IPSS’s do 

concelho; 

 

 A frieza dos números não espelha os benefícios da Componente de 

Apoio à Família dirigida a todas as crianças que frequentam a rede 

pública de jardins-de-infância, nem o impacto das intervenções nos 

equipamentos e espaços exteriores dos jardins de infância, nem a mais 

valia dos materiais e recursos lúdico-pedagógicos disponibilizados; 
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 Não é possível exprimir através dos números a dinamização do 

ambiente social, promovida pelos Serviços de Acção Social, através de 

acções que contribuem para a construção de um tecido social mais 

justo, mais sólido e solidário, capaz de integrar e apoiar os grupos 

populacionais mais desfavorecidos e desprotegidos; 

 

 As aprendizagens com a organização do “Futebol de Rua” e o reflexo 

nas populações de risco; 

 

 

 A mais-valia e o impacto do projecto “4 Maravilhas da Mesa de 

Mealhada na economia e no turismo do concelho; 
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 As dinâmicas da 

Biblioteca Municipal, a 

interacção com as 

estruturas sociais, 

escolares e culturais, a 

promoção do Plano 

Nacional de Leitura, o 

impacto das expressões 

artísticas na promoção 

da leitura junto dos 

diferentes públicos, a presença contínua da Biblioteca na vida de toda 

a comunidade; 

 

 O impacto cultural, social e educativo do Bibliomealhada em todas as 

povoações do concelho, interagindo com toda a população; na escola; 

no Centro; no jardim; em casa…; 

 

 A Política de Integração da população imigrante, através de condições 

facilitadoras de acesso ao mercado de emprego, de integração no 

sistema educativo, de criação de espaços de partilha e valorização de 

práticas e costumes; 
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 O papel do Cine-Teatro Messias na divulgação do cinema, teatro, 

música – criando e conquistando públicos de todas as idades; 

 

 

 

 

 A importância de estar à disposição de toda a população seis dias por 

semana, durante todo o ano, oferecendo produtos culturais de 

qualidade, do que de mais actual se faz no país, dando palco às 

iniciativas culturais locais promovidas pelas instituições do concelho; 

 

 A valorização do contexto sócio-educativo da população mais jovem, 

dotando-a de condições físicas e de um conjunto alargado de 

actividades lúdico-pedagógicas enriquecedoras e promotoras de boas 

práticas, gerando gerações de cidadãos mais participativos e 

interventivos; 
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 A interacção com a Escola, no Plano de Actividades anuais, nas 

iniciativas da Autarquia, na definição de estratégias conjuntas; 

 

 

 

 

 

 O impacto do planeamento urbanístico e as mais-valias decorrentes dos 

planos; 
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 O desenvolvimento de actividades de ocupação de tempos livres, 

dirigidas a diferentes públicos, o acolhimento de estágios curriculares e 

formação em contexto de trabalho aos jovens estudantes; 

 

 

 

 A mais-valia de integrar projectos estratégicos nacionais e 

internacionais em parceria com outras autarquias e organismos; 

 

 O impacto de uma governação aberta e participativa, promovida pelo 

pelouro das freguesias, a importância das relações inter-freguesias no 

desenvolvimento integrado do concelho; 

 

 Os projectos de dinamização de actividade Juvenil, o Gabinete de 

Apoio ao Jovem, os desafios à participação cívica da população mais 

jovem, a construção de espaços dedicados aos jovens; 
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 O impacto dos equipamentos desportivos de elevado nível no 

posicionamento do concelho como destino de desporto e de 

acontecimentos desportivos de nível nacional e internacional; 
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 Os benefícios do diálogo constante entre autarquia e associações na 

promoção cultural e social do concelho; 

 

 O efeito da política de difusão de utilização de Tecnologias de 

Informação e Comunicação em todo o concelho; 

 

 

 

 

 

 O efeito alavancado da Escola Profissional na qualificação literária e 

profissional dos recursos humanos do concelho e na dinamização de 

parcerias e acções promotoras de desenvolvimento; 

 

 O investimento na formação dos recursos humanos da autarquia na 

promoção de qualificação e modernização dos serviços; 

 

 A promoção de uma política de “desporto para todos”, a animação dos 

equipamentos desportivos, o apoio às associações desportivas e as 

acções promotoras da prática desportiva; 
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E mais um sem número de acções e actividades cujo peso numérico fica muito 

aquém da sua expressão, importância e impacto no bem-estar e qualidade de 

vida da população do concelho. 

 

Numa plataforma de bem-estar e coesão social, conseguimos atingir um 

excelente nível de execução orçamental e apresentar definitivamente os eixos 

estratégicos de desenvolvimento: a logística e o turismo, saúde, beleza e 

bem-estar, suportados em projectos de âmbito nacional, em parcerias de peso 

e confiança. 

 

Desenvolvemos a nossa estratégia de intervenção no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Baixo Mondego, integrámos a Região Digital e 

principalmente dotámo-nos dos recursos necessários para concretizar os 

objectivos propostos. 

 

Num clima de diálogo, compreensão, cumplicidade e partilha, esta equipa 

tem a certeza que realizará na íntegra o que se propôs, de uma forma serena, 

organizada, honesta e transparente. 

 

Estamos cientes que trabalhámos mais e melhor para um concelho mais rico e 

para uma população mais feliz. 

 

Hoje o concelho de Mealhada está num patamar de desenvolvimento mais 

elevado e melhor posicionado para disputar a centralidade da região centro 

de Portugal! 
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X Feira de Artesanato e Gastronomia 
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NOTAS AO BALANÇO E À 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
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8 - NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

IInnttrroodduuççããoo  

 

As notas que a seguir se apresentam visam facultar um completo 

entendimento das Demonstrações Financeiras, apresentadas com os 

documentos de Prestação de Contas exigidas no ponto 2 do POCAL, no art.º 

6º, do Decreto-Lei n.º 54-A/99 e na Resolução n.º4/2001 do Tribunal de 

Contas. 

 

Estas notas têm como referência a numeração definida no ponto 8 do POCAL, 

omitindo-se todos os pontos aí definidos que não são aplicáveis, ou sobre cujo 

conteúdo se considera não existir informação relevante que justifique a sua 

divulgação. 

 

Os mapas financeiros foram elaborados de acordo com os princípios 

contabilísticos definidos no ponto 3.2 do POCAL, segundo a convenção dos 

custos históricos, sempre que possível, na base de continuidade das 

operações. Os registos contabilísticos foram efectuados em conformidade com 

os princípios da prudência, especialização dos exercícios, consistência e 

materialidade. 

 

8.1 – Caracterização da Entidade 

Para efeitos de complemento de informação sobre a Autarquia, anexa-se o 

mapa – Caracterização da Entidade. 

 

8.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 

 

8.2.2. Para efeitos de comparação, do Balanço e da Demonstração de 

Resultados, com o exercício anterior, há que ter em conta as alterações a 

seguir indicadas: 
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 No Balanço, e em cumprimento do princípio da especialização do 

exercício, a conta 271 – Acréscimos de Proveitos, passou a registar 

proveitos referentes ao exercício de 2008 cuja cobrança só se realizará 

em 2009, e na conta 273 – Acréscimos de Custos, foi registado o valor 

de 464.284 euros relativo aos direitos de férias, subsídio de férias e 

respectivos encargos sociais dos funcionários do Município, vencidos a 

31 de Dezembro, embora o pagamento dos mesmos só ocorra no 

exercício de 2009.  

 Na Demonstração de Resultados a conta 642 – Remunerações, passou a 

incluir os valores dos contratos de prestação de serviços (avença) que 

nos anos anteriores eram registados na conta 62 – Fornecimentos e 

Serviços Externos. 

 

8.2.3. Para efeitos de avaliação e actualização dos bens do Imobilizado 

Corpóreo e dos bens de Domínio Público da Autarquia e em cumprimento do 

disposto na alínea d), do n.º 1 e nas alíneas h) e i), do n.º 2, do art.º 68º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro e tendo em conta a entrada em vigor do novo Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas 

pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, foram elaboradas as Normas Internas 

de Inventariação e Cadastro do Património Municipal. 

 

Assim, os critérios valorimétricos utilizados relativamente ao Imobilizado 

Corpóreo e bens de Domínio Público foram os que constam dessas Normas, os 

quais obedecem às disposições do POCAL e do CIBE. 

Os critérios valorimétricos aplicados foram os seguintes: 

 

a) Para o Imobilizado adquirido em 2008 foi utilizado o valor de aquisição 

ou de produção. 

b) O imobilizado em curso está valorizado de acordo com o grau de 

execução financeira das obras e trabalhos específicos. Os autos de 

recepção provisória de 2008 foram regularizados através da 
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transferência dos seus valores para as respectivas contas de 

imobilizações corpóreas. 

c) Os Investimentos Financeiros (partes de Capital) foram avaliados a 

preço de aquisição. 

d) As Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo são valorizadas ao 

custo de aquisição, que inclui todas as despesas com a compra até à 

sua entrada em armazém. Como método de valorização das saídas ou 

consumos é utilizado o custo médio ponderado. 

e) As Dívidas de e a Terceiros, são expressas pelas importâncias 

constantes dos documentos que as titulam. 

f) As Disponibilidades em Caixa e em Depósitos Bancários exprimem os 

montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de 

depósito. 

g) As Amortizações foram calculadas por ano económico, em função da 

vida útil de cada tipo de activo e pela aplicação das taxas de 

depreciação preconizadas pelo CIBE.  

 

8.2.6. O saldo inscrito na conta 432 – Despesas de Investigação e 

Desenvolvimento corresponde à transferência, para a rubrica de 

imobilizações incorpóreas, do valor relativo a um estudo de desenvolvimento 

económico do concelho, anteriormente registado na respectiva conta de 

imobilizações em curso. 

 

8.2.7./ 8.2.8. Movimentos ocorridos nas rubricas do Activo Imobilizado e 

respectivas Amortizações e Provisões 

 

Os movimentos ocorridos durante o exercício, nas rubricas do Activo 

Imobilizado, constantes do Balanço, podem ser resumidos no mapa Activo 

Bruto que se encontra em anexo. Os valores reportam-se às aquisições do 

exercício, a regularizações pela introdução de novos elementos no imobilizado 

que deveriam ter sido registados em anos anteriores, a transferências de 

imobilizações em curso para as respectivas contas de imobilizado, a 

alienações e a abates. 
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Apesar destes movimentos de regularização ao Inventário, os valores 

constantes do Activo Imobilizado continuam aquém dos valores reais, uma vez 

que, e conforme será explicitado mais adiante na nota 8.2.14, alguns bens, 

propriedade do Município, não foram ainda objecto de inventariação, pelo 

que o Balanço não reflecte os respectivos valores. 

 

O mapa das Amortizações é o que se segue em anexo. 

 

8.2.14. A Inventariação de todos os bens móveis, imóveis e veículos desta 

Autarquia foi efectuada pelos próprios serviços municipais.  

Considerando que, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 

de Fevereiro, os bens constitutivos do património da autarquia local são 

apenas aqueles que estejam registados na competente conservatória, à data 

de elaboração do presente relatório e contas encontram-se por inventariar um 

conjunto de bens relativamente aos quais não foi ainda possível dar 

cumprimento aos requisitos necessários à regularização da sua titularidade, 

nomeadamente ao seu registo predial. 

Apresenta-se, de seguida, a lista dos bens supra mencionados, a respectiva 

justificação da impossibilidade de registo, bem como a avaliação global 

correspondente. 

 

 Pavilhão Gimnodesportivo, Piscina, Cafetaria Varanda do Lago e 

Campos de Ténis em Luso – aguardam aprovação de operação de 

loteamento para o local; 

 

 Piscina Municipal, Pavilhão Gimnodesportivo, Escola Profissional 

Vasconcellos Lebre em Mealhada – aguarda aprovação da AUGI 

(Área Urbana de Génese Ilegal) e operação de loteamento; 

 

Avaliação Global: 7.919.804,94 euros. 
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8.2.16. Entidades Societárias 

 

Denominação Social N.P.C. 
Cod. 

Jur. 

Capital Social Participação 

Valor Valor % Part. 

Agência de Desenvolvimento 

Regional – COIMBRAVITA 
505073480 SA 676.145,00 7.485,00 1,11 

ERSUC – Empresa de Resíduos 

S. U. Coimbra 
503004405 SA 4.075.000,00 32.655,00 0,80 

Escola Profissional da 

Mealhada, Lda. 
504547313 SQ 490.500,00 314.400,00 64,10 

WRC – WEB P/ a Região 

Centro, Agência de Desenvol. 

Regional, S.A. 

506053628 SA 1.360.750,00 5.000,00 0,37 

Águas do Mondego, SA 506598160 SA 18.513.586,00 210.164,00 1,14 

Associação Coimbra Região 

Digital 
506394930 OQB 412.500,00 25.000,00 6,06 

 

8.2.26. Contas de Ordem 

 

Garantias e Cauções prestadas e recibos para cobrança do exercício de 2008 

constam do mapa em anexo. 
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8.2.28. Movimentos ocorridos no exercício em cada uma das contas da classe 

5 “Fundo Patrimonial” 

 

Contas Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final 

51 – Património 31.725.830,59 1.217.263,16 44.128,33 32.898.965.42 

571 – Reservas Legais 780.463,26 215.632,26  996.095,52 

575 - Subsídios 45.337,20 104.781,04  150.118,24 

576 - Doações 2.519.975,32   2.519.975,32 

577 – Reservas Transf. Activos  920.291,42  920.291,42 

59 – Resultados Transitados 14.828.810,84 4.312.645,16 753.392,77 18.388.063,23 

 

a) Os movimentos de aumentos e diminuições da conta 51- Património 

referem-se a regularizações ao Balanço Inicial.  

b) Os movimentos na conta 571-Reservas Legais referem-se à constituição 

da Reserva Legal no valor de 215.632,26 euros, de acordo com a 

deliberação da Assembleia Municipal, de 18 de Abril de 2008. 

c) Os movimentos na conta 575-Subsídios correspondem a recebimentos, 

ocorridos no exercício, relativos a comparticipações, concedidas ao 

Município, que não se destinam nem a investimentos amortizáveis nem 

à exploração. 

d) Os movimentos na conta 577-Reservas Decorrentes da Transferência de 

Activos referem-se à incorporação, no Inventário deste Município, de 

bens transferidos a título gratuito. 

e) O aumento registado na conta 59-Resultados Transitados refere-se à 

incorporação do Resultado Líquido do exercício de 2007. Os 

movimentos de diminuição reflectem os valores: 

1. Da constituição da Reserva Legal; 

2. Das amortizações dos novos elementos que foram incorporados 

no Inventário, por regularização ao Balanço Inicial; 

3. Das correcções a existências sobrevalorizadas; 

4. Dos direitos de férias, subsídio de férias e respectivos encargos 

sociais dos funcionários do Município, vencidos a 31 de Dezembro 

de 2007 e processados no exercício de 2008.  
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Sendo os valores referidos nos pontos 3 e 4, custos do ano de 2007, e na 

impossibilidade de os fazer reflectir nesse exercício, afectaram-se 

directamente os resultados transitados. 

 

8.2.29. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas. 

 

Mapa em anexo. 

 

8.2.31. Demonstração dos Resultados Financeiros 

 

Custos e Perdas, Proveitos e Ganhos Financeiros ocorridos no exercício de 

2008 constam do mapa em anexo. 

 

8.2.32. Demonstração dos Resultados Extraordinários 

 

Custos e Perdas, Proveitos e Ganhos Extraordinários ocorridos no exercício 

de 2008 constam do mapa em anexo. 

 

 


