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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 2009, 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 

2009. 

 

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 2009 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 2009 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 

Ao longo dos últimos anos, o executivo socialista, que tem rumado os destinos 

do concelho, pautou a sua acção pela gestão eficiente e racional dos recursos, 

visando o desenvolvimento integrado e sustentado do Município. 

 

Assente numa filosofia de coerência, responsabilidade e rigor, o executivo 

realizou os objectivos de curto prazo promotores de bem-estar social e 

qualidade de vida dos munícipes e alicerçou uma estratégia de 

desenvolvimento sustentado e sustentável que garante um posicionamento 

estratégico do concelho na região e no país. 

 

O concelho de Mealhada conquistou uma posição de relevo ao nível da 

excelência dos indicadores de desenvolvimento económico e social; apresenta 

um território estruturado e qualificado; consolidou políticas promotoras de 

coesão, equidade e qualidade de vida; valorizou e apostou no capital humano 

do concelho e centrou a sua acção nos seus recursos e nas suas gentes. 

 

Neste contexto, o exercício de 2009, além de encerrar um mandato, encerra 

também um ciclo e um paradigma, onde as atribuições e as competências 

autárquicas extravasaram os seus domínios de actuação. 

 

Apresentando uma arquitectura orçamental de nova geração, fruto de uma 

atitude audaz e corajosa, o executivo ao abraçar novos desafios decorrentes 

da assumpção de novas competências, foi obrigado a adaptar o principal 

instrumento de gestão às novas competências e às novas responsabilidades. 

 

O executivo apresentou para o ano 2009 um orçamento de responsabilidade 

para com a Educação, para com a Economia, para com o Ambiente, para com 

a Cultura, para com o Desporto e, principalmente, um orçamento de 

responsabilidade para com a população do concelho. 
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Assim, as Opções do Plano propunham para o ano de 2009: Apoiar a actividade 

produtiva; Valorizar o potencial humano do concelho; Afirmar o 

desenvolvimento do concelho e estruturar o território; Centrar a acção da 

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

famílias; Apoiar as Associações Culturais e Desportivas; Incentivar o 

associativismo juvenil. Foi, pois, um orçamento de reforço de políticas e 

estratégias, dinâmico e aberto aos novos desafios para a Modernidade e 

Solidariedade. 

 

Encerrado o exercício de 2009 e perante a presente Prestação de Contas, 

verifica-se que foram concretizadas todas as propostas apresentadas pelo 

executivo, de forma planeada e estruturada, sem pressas nem atropelos 

apesar do peso da acção, das expectativas e, sobretudo do contexto e do 

período de realização. 

 

O presente documento demonstra um elevado nível de actividade e uma 

excelente execução orçamental que sublinham e reforçam o empenho, 

dedicação, rigor e determinação com que o executivo realizou a sua 

actividade. 

 

Neste documento, através da frieza dos números, das regras e dos princípios 

contabilísticos torna-se difícil espelhar e ilustrar o significado e impacto de 

cada investimento e de cada despesa. Os resultados de cada acção e de cada 

projecto, as mudanças de comportamentos e de atitudes dos públicos-alvo são 

as reais mais-valias da actividade, aquelas que geram crescimento e 

desenvolvimento. 

 

O nível e a qualidade dos investimentos realizados e em curso, a importância 

estratégica dos projectos estruturantes desenvolvidos e em desenvolvimento, 

o envolvimento dos agentes económicos e da sociedade civil no processo de 

construção de um Município moderno, acolhedor e atractivo e o rigor na 

gestão do bem público que caracterizam o executivo certificam o grau de 

responsabilidade e competência demonstrada. 
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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 2009, 

nomeadamente, no que diz respeito ao comportamento e evolução histórica 

das suas principais variáveis. 

 

2.1 – Execução Orçamental  

RReecceeiittaass  

 

O orçamento da receita para 2009 foi aprovado com uma previsão de receitas no 

montante de 17.734.000 euros. No decorrer do ano económico foi reforçado em 

1.403.765 euros, que respeitam à inclusão do saldo de gerência de 2008. 

 

A receita cobrada pelo Município totalizou 16.075.840 euros, montante 

constituído por receitas de natureza corrente, 11.543.716 euros, de capital, 

3.125.372 euros e outras 1.406.752 euros. 

 

No final do ano atingiu-se um grau de execução orçamental de receita de 

84%, facto revelador da rigorosa previsão orçamental. 

 

Principais fontes de receita: 

 Valor % 

► Fundos municipais 5.852.343 36,40 

► Receitas fiscais 2.958.715 18,40 

► Venda bens e serviços 2.383.512 14,83 
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DDeessppeessaass  

 

No ano económico em análise, o orçamento da despesa encerrou com uma 

dotação de 19.137.763 euros, resultado dos reforços efectuados durante o ano 

no montante de 1.403.763 euros, dos quais foram comprometidos 18.649.266 

euros, realizados 15.970.402 euros e pagos 15.970.402 euros. Resultou, deste 

modo, uma taxa de execução de despesa de 83,45%. 

 

Pelo quarto ano consecutivo, o Município de Mealhada termina o exercício de 

2009 sem qualquer dívida orçamental. 

 

Principais agregados da despesa: 

   

 Realizada % Paga % 

► Investimentos 5.754.487 36,03 5.754.487 36,03 

► Despesas com pessoal 5.233.180 32,77 5.233.180 32,77 

► Aquisição bens e serviços 2.968.885 18,59 2.968.885 18,59 

 

 

2.2 – Execução Patrimonial 

BBaallaannççoo  

 

O activo fixou-se em 66.804.223 euros, composto, essencialmente, por 

imobilizações (96,33%). O passivo, incluindo os acréscimos e diferimentos, 

situou-se em 7.503.334 euros e os fundos próprios em 59.300.889 euros. 

 

DDeemmoonnssttrraaççããoo  ddee  RReessuullttaaddooss    

 

Os proveitos e ganhos do exercício atingiram o valor de 13.935.584 euros e os 

custos e perdas de 12.591.553 euros, obtendo-se, desta forma, um Resultado 

Líquido do Exercício de 1.344.031 euros, tendo contribuído favoravelmente 
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para o reforço da situação patrimonial municipal, à semelhança do verificado 

em anos anteriores. 

 

OOppeerraaççõõeess  ddee  TTeessoouurraarriiaa    

 

No que se refere às operações de tesouraria, no final do exercício, obteve-se 

um saldo para a gerência seguinte de 501.915 euros. Este saldo resultou do 

saldo transitado da gerência anterior de 580.771 euros e dos movimentos de 

entradas e saídas de operações de tesouraria, que totalizaram 1.053.511 

euros e 1.132.367 euros, respectivamente.  

 

CCoonnttaass  ddee  OOrrddeemm  

 

O montante de garantias e cauções, tituladas por papel, prestadas por 

terceiros, foi de 566.813 euros. Uma vez que o saldo transitado de 2008 foi de 

5.904.507 euros e que durante a gerência foram devolvidos 990.371 euros, o 

saldo final de garantias e cauções resultou em 5.480.949 euros. 

 

SSaallddooss  ddee  ggeerrêênncciiaa  ddee  22000099  ppaarraa  22001100  

 Valor 

► Saldo de execução orçamental 195.126 

► Saldo de operações de tesouraria 501.915 

► Saldo de garantias e cauções 5.480.949 

 



 

 

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. 

 

No quadro abaixo indicado, evidenciam-se os desvios resultantes daquela 

comparação, que resultaram em taxas de execução de despesa e de receita 

na ordem dos 80%. 

 

QQuuaaddrroo  nnºº  11  

EExxeeccuuççããoo  ddoo  OOrrççaammeennttoo  ppaarraa  oo  AAnnoo  ddee  22000099  

 

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO EXECUÇÃO 

(c) 

DESVIO 

(c) – (b) 

TAXA DE 

EXECUÇÃO INICIAL (a) FINAL (b) 

RECEITAS 17.734.000,00 19.137.764,60 16.075.840,23 -3.061.924,37 84,00% 

Correntes 11.682.461,00 11.682.461,00 11.543.716,12 -138.744,88 98,81% 

Capital 6.051.538,00 6.051.538,00 3.125.372,34 -2.926.165,66 51,65% 

Rep. não abat. nos pag. 1 1 2.987,17 2.986,17 298717,00% 

Saldo gerência anterior  1.403.764,60 1.403.764,60 0,00 100,00% 

DESPESAS 17.734.000,00 19.137.762,60 15.970.401,58 -3.167.361,02 83,45% 

Correntes 9.211.387,00 9.710.744,00 8.977.619,63 -733.124,37 92,45% 

Capital 8.522.613,00 9.427.018,60 6.992.781,95 -2.434.236,65 74,18% 

  

Durante a gerência em análise, e numa primeira observação dos dados 

indicados, facilmente se constata que o orçamento inicial foi objecto de um 

aumento de 1.403.765 euros, que resultou da absorção do saldo da gerência 

anterior.  

 

As taxas de execução obtidas, em 2009, demonstram que o Município de 

Mealhada continua a manter um efectivo controlo do orçamento. 
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À semelhança do ano transacto, a taxa de execução do orçamento das 

receitas correntes voltou a atingir um valor bastante elevado (98,81%), 

contribuindo, deste modo, para uma taxa de execução total das receitas de 

84%. Tal atesta o rigoroso cumprimento das regras previsionais estabelecidas 

no POCAL. 

 

No exercício económico de 2009, verificaram-se novamente, elevadas taxas 

de execução ao nível da despesa (83,45%). Destaca-se o grau de execução de 

cerca de 74%, alcançado ao nível das despesas de capital, o que mais uma vez 

reflecte o empenho desta Autarquia, na concretização dos objectivos a que se 

propôs para o desenvolvimento deste Concelho.  

 

De seguida, proceder-se-á a uma análise da evolução global das receitas e das 

despesas, considerando o comportamento de cada uma das suas componentes 

económicas: correntes e de capital. 

  

QQuuaaddrroo  nnºº  22  

EEvvoolluuççããoo  OOrrççaammeennttaall  

 

DESIGNAÇÃO ANO 2008 ANO 2009 EVOLUÇÃO % 

RECEITAS 18.394.852,07 16.075.840,23 -12,61 

Correntes 10.160.235,94 11.543.716,12 13,62 

Capital 2.603.626,33 3.125.372,34 20,04 

Outras receitas 5.630.989,80 1.406.751,77 -75,02 

DESPESAS 17.134.852,75 15.970.401,58 -6,80 

Correntes 7.336.939,22 8.977.619,63 22,36 

Capital 9.797.913,53 6.992.781,95 -28,63 

 

Relativamente ao quadro nº 2, um dos primeiros aspectos a realçar, prende-

se, desde logo, com a evolução positiva verificada ao nível das receitas 

correntes e de capital, que registaram um aumento absoluto na ordem de 

1.900.000 euros, a que corresponde uma taxa de crescimento de cerca de 

15%. O valor total das receitas, quando considerado também o capítulo 
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“outras receitas”, apresenta um decréscimo que se deve apenas à diminuição 

do saldo de gerência. 

 

Ao nível das despesas totais do Município, no ano em apreço, verifica-se uma 

redução relativamente ao ano anterior. Não obstante, tal redução não se deve 

a uma diminuição da realização de obra, mas sim à limitação imposta pelo 

valor total das receitas arrecadadas. De facto, e como facilmente se verifica, 

as despesas totais representam 99% do total das receitas do Município. 

 

De salientar ainda, que o crescimento de 22,36% ocorrido ao nível das 

despesas correntes, deve-se essencialmente à transferência de atribuições e 

competências, para o Município de Mealhada, em matéria de educação, 

designadamente no domínio do pessoal não docente das escolas básicas e da 

educação pré-escolar e da gestão do parque escolar nos 2º e 3º ciclos do 

ensino básico. 

 

O gráfico a seguir apresentado evidencia a evolução verificada nos últimos 

dois anos: 

 

GGrrááffiiccoo  nnºº11    

  EEvvoolluuççããoo  OOrrççaammeennttaall  
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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. Configurando-se como um fluxo 

monetário estável, permitem o financiamento consistente de um conjunto de 

despesas obrigatórias do Município. O total de receita corrente cobrada de 

11.543.716 euros, permitiu suportar o total das despesas correntes realizadas 

e ainda obter uma parcela bastante significativa para a realização de 

investimentos (2.566.096 euros).  

 

A execução do orçamento do Município de Mealhada cumpre, deste modo, o 

princípio do equilíbrio orçamental, consagrado no ponto 3.1.1 do POCAL, que 

estabelece que o orçamento deve prever os recursos necessários para cobrir 

todas as despesas e ainda que as receitas correntes devem ser pelo menos 

iguais às despesas correntes. No exercício de 2009 houve, efectivamente, a 

formação de uma poupança corrente, que permitiu financiar as despesas de 

capital. 
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QQuuaaddrroo  nnºº  33  

EEssttrruuttuurraa  ee  EExxeeccuuççããoo  ddaass  RReecceeiittaass  CCoorrrreenntteess  

 

COD DESIGNAÇÃO 
RECEITA  

% 
RECEITA  

% DESVIO 
  

TAXA 
EXECUÇÃO 

ORÇADA COBRADA % 

1 Impostos directos 2.632.582,00 22,53 2.434.278,19 21,09 -198.303,81 92,47 

2 Impostos indirectos 145.684,00 1,25 269.682,72 2,34 123.998,72 185,11 

4 
Taxas, multas e 
outras penalidades 303.669,00 2,60 254.753,63 2,21 -48.915,37 83,89 

5 
Rendimentos de 
propriedade 687.402,00 5,88 632.103,83 5,47 -55.298,17 91,96 

6 
Transferências 
correntes 

5.546.346,00 47,48 5.564.158,84 48,20 17.812,84 100,32 

7 
Venda de bens e 
serviços 

2.366.774,00 20,26 2.383.512,29 20,65 16.738,29 100,71 

8 
Outras receitas 
correntes 

4,00 0,00 5.226,62 0,04 5.222,62 130.665,50 

TOTAL 11.682.461,00 100,00 11.543.716,12 100,00 -138.744,88 98,81 

 

Relativamente à estrutura e à execução da receita corrente, que se encontra 

representada no quadro nº 3, verifica-se que as receitas municipais com maior 

expressão, representando 94,49% das receitas cobradas, são as transferências 

correntes, receitas fiscais e venda de bens e serviços. 

 

A análise do quadro nº 3, permite ainda avaliar o grau de autofinanciamento 

do Município, reflectido na chamada “receita própria”, que agrega o conjunto 

das receitas municipais arrecadadas, sem qualquer dependência de entidades 

terceiras. Constata-se, assim, que os recursos locais, propriamente ditos, que 

totalizam 5.342.227 euros, representam 46,28% dos recursos correntes da 

Autarquia.  

 

As transferências correntes, com um peso de 48,20%, contemplam, entre 

outras, as transferências provenientes do Orçamento de Estado, 

nomeadamente, o Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), o Fundo Social 

Municipal (FSM) e a Participação Variável no IRS, bem como outras 

transferências, das quais se destacam as provenientes do contrato de 

execução assinado com o Ministério da Educação, relativo à transferência de 

competências em matéria de educação. 
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O capítulo venda de bens e serviços, com um peso de 20,65%, no total da 

receita cobrada, 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. 

 

O efeito conjugado das elevadas taxas de execução verificadas na maioria dos 

capítulos que constituem as receitas correntes, foi essencial para atingir uma 

taxa de execução total de 98,81%. 

 

3.2.2 – Receitas de Capital 
 

As transferências de capital continuam a ser a componente com maior peso no 

total das receitas de capital (88,22%). Englobam, entre outras, as 

transferências provenientes do Orçamento de Estado, Fundo de Equilíbrio 

Financeiro (FEF), e as comparticipações de Fundos Comunitários, no âmbito 

do Programa Operacional Regional do Centro 2007-2013 QREN. 

 

No seguimento desta análise, verificamos que o capítulo venda de bens de 

investimento apresenta um desvio negativo de 2,48 milhões de euros 

relativamente ao valor previsto. A disparidade observada entre os valores 

orçados e cobrados, não pode ser imputada à falta de rigor na elaboração do 

orçamento, mas antes a circunstâncias muito concretas do contexto 

económico e financeiro nacional e internacional. 

 

Todo o exposto poderá ser constatado no quadro nº 4, que a seguir se 

apresenta. 
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QQuuaaddrroo  nnºº  44  

EEssttrruuttuurraa  ee  EExxeeccuuççããoo  ddaass  RReecceeiittaass  ddee  CCaappiittaall  

 

COD DESIGNAÇÃO 
RECEITA 

% 
RECEITA 

% DESVIO 

TAXA 
EXEC. 

ORÇADA COBRADA % 

9 
Venda de bens 
Investimento 2.480.003,00 40,98 0,00 0,00 -2.480.003,00 0 

10 
Transferências de 
capital 

3.181.532,00 52,57 2.757.208,54 88,22 -424.323,46 86,66 

11 Activos financeiros 2,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0 

13 
Outras receitas de 
capital 

390.001,00 6,45 368.163,80 11,78 -21.837,20 94,4 

TOTAL 6.051.538,00 100,00 3.125.372,34 100,00 -2.926.165,66 51,65 

 

 

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 

de 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 

% 
DESPESA 

% DESVIO 
 

TAXA 
EXECUÇÃO 

ORÇADA PAGA % 

Despesas correntes 9.710.744,00 50,74 8.977.619,63 56,21 -733.124,37 92,45 

01-Despesas pessoal 5.352.582,80 55,12 5.233.180,46 58,29 -119.402,34 97,77 

02-Aquis. Bens/serviços 3.488.047,55 35,92 2.968.885,04 33,07 -519.162,51 85,12 

03-Juros outros encarg. 177.600,53 1,83 165.796,63 1,85 -11.803,90 93,35 

04-Transf. correntes 484.075,12 4,98 456.834,23 5,09 -27.240,89 94,37 

06-Out. desp. correntes 208.438,00 2,15 152.923,27 1,70 -55.514,73 73,37 

Despesas de capital 9.427.018,60 49,26 6.992.781,95 43,79 -2.434.236,65 74,18 

07-Aquis. bens capital 8.128.490,00 86,23 5.754.487,32 82,29 -2.374.002,68 70,79 

08-Transf. de capital 658.165,00 6,98 606.312,16 8,67 -51.852,84 92,12 

09-Activos financeiros 7,00 0,00 0,00 0,00 -7,00 0 

10-Passivos financeiros 640.354,60 6,79 631.982,47 9,04 -8.372,13 98,69 

11-Out. desp. capital 2,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0 

TOTAL 19.137.762,60 100 15.970.401,58 100 -3.167.361,02 83,45 

 

 

No ano económico de 2009 as despesas totais pagas pelo Município de 

Mealhada ascenderam a 15.970 milhares de euros, dos quais 43,79% reportam 

a despesas de capital. No que respeita ao total da despesa, obteve-se uma 

taxa de execução de cerca de 83%. Para tal contribuíram as elevadas taxas de 

execução quer ao nível das despesas correntes (92,45%), quer ao nível das 

despesas de capital (74,18%).  

 

3.3.1 – Despesas Correntes 

 

Com uma taxa de execução de 92,45%, as despesas correntes pagas atingiram, 

no exercício de 2009, um total de 8.978 milhares de euros.  
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A análise da estrutura destas despesas, permite realçar a importância das 

despesas com pessoal, que representam 55,12% da despesa orçada e 58,29% 

da despesa paga, com uma taxa de execução que atinge os 97,77%. Esta 

rubrica, em conjunto com as aquisições de bens e serviços, representa 91,36% 

da despesa corrente paga.  

 

Em matéria de encargos com pessoal no ano de 2009, 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.  

Realça-se ainda, que no exercício de 2009, e tal como já foi referido 

anteriormente, o Município de Mealhada, assumiu novas atribuições e 

competências, em matéria de educação, designadamente no domínio do 

pessoal não docente das escolas básicas e da educação pré-escolar e da 

gestão do parque escolar nos 2º e 3º ciclos do ensino básico. Importa enfatizar 

que estas novas atribuições e competências determinaram um aumento de 

cerca de 1 milhão de euros, relativamente à despesa corrente paga no 

exercício anterior.   

 

Efectivamente, as competências transferidas traduzem-se num aumento de 

despesas correntes. 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. 

 

Relativamente às despesas com aquisições de bens e serviços, em termos 

absolutos, estas são as que apresentam o maior desvio relativamente ao valor 

orçado. Este desvio resulta do esforço de optimização dos recursos 

financeiros, ao longo do ano, em parte resultado da centralização da função 

compras bem como da implementação da plataforma electrónica de compras. 

 



Relatório de Gestão Ano 2009 

Câmara Municipal de Mealhada  Divisão Financeira 

  

28 

 

GGrrááffiiccoo  nnºº22  

EEvvoolluuççããoo  DDeessppeessaa  CCoorrrreennttee  

 

 

 

3.3.2 – Despesas de Capital 
 

As despesas de capital pagas alcançaram, no exercício de 2009, um total de 

6.992.782 euros, atingindo uma taxa de execução de 74,18%. 

 

Do conjunto das despesas de capital, as mais representativas são as referentes 

ao capítulo 07 – Aquisição de bens de capital, com um valor de 5.754.487 

euros, constituindo, deste modo, o agrupamento de despesa que maior 

dotação de recursos absorveu durante o ano de 2009, cerca de 36%. Verifica-

se, mais uma vez, o empenho deste Executivo na realização de obra, 

canalizando o maior número de fundos para despesas de investimento. 

 

 

 



Relatório de Gestão Ano 2009 

Câmara Municipal de Mealhada  Divisão Financeira 

  

29 

GGrrááffiiccoo  nnºº33  

  EEvvoolluuççããoo  DDeessppeessaa  CCaappiittaall  

 

 

 

 

3.3.3 – Equilíbrio Orçamental 
 

O princípio do equilíbrio orçamental, consagrado no ponto 3.1.1 do POCAL, 

estabelece que o orçamento deve prever os recursos necessários para cobrir 

todas as despesas e ainda que as receitas correntes devem ser pelo menos 

iguais às despesas correntes, tal como já referido neste relatório.  

 

O orçamento do Município de Mealhada previa uma poupança corrente de 

1.971.717 euros. No entanto, a poupança corrente executada foi de cerca de 

2.566.096 euros, superior em 594.379 euros relativamente ao previsto. 

 

Efectivamente, o Município de Mealhada cumpriu o princípio do equilíbrio 

orçamental, gerando deste modo uma poupança corrente que permitiu 

financiar 36,70% das despesas de capital. 
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GGrrááffiiccoo  nnºº44  

  PPoouuppaannççaa  CCoorrrreennttee  

 

 

 

 

3.3.4 – Encargos Assumidos e Não Pagos 
 

QQuuaaddrroo  nnºº  66  

PPoossiiççããoo  ddaa  DDeessppeessaa  

DESIGNAÇÃO ORÇADA FACTURADA PAGA DÍVIDA 
TAXA 

REALIZAÇÃO 

Despesas correntes 9.710.744,00 8.977.619,63 8.977.619,63 0,00 100,00% 

Despesas capital 9.427.018,60 6.992.781,95 6.992.781,95 0,00 100,00% 

Total 19.137.762,60 15.970.401,58 15.970.401,58 0,00 100,00% 

 

 

A leitura dos montantes da despesa orçada, facturada e paga, evidenciada no 

quadro nº 6, permite inferir o nível de execução orçamental na ordem dos 

83,45%, quando comparada a despesa orçada com a efectivamente paga. 

 

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

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

 

 



 

 

LIMITES LEGAIS 
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4 – LIMITES LEGAIS 

4.1 – Limite de despesas com pessoal 

Tendo em conta, o significativo peso das despesas com pessoal no total das 

despesas realizadas e atendendo à obrigatoriedade de cumprimento dos 

limites dos encargos com pessoal, imposta pelo Decreto-Lei nº116/84, de 6 de 

Abril (com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 44/85, de 13 

de Setembro), o capítulo presente tem servido, em relatórios anteriores, para 

aferir de tal cumprimento. 

 

Muito embora tenha ocorrido durante o ano de 2009, a revogação daquele 

diploma, pelo Decreto-Lei nº 305/2009 que estabelece o regime jurídico da 

organização dos serviços das autarquias locais, irá proceder-se à verificação 

do cumprimento dos limites dos encargos com pessoal durante todo o ano de 

2009. 

Assim, 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. 

 

É de salientar que, de acordo com o disposto no artigo 47º, da Lei nº 64-

A/2008, de 31 de Dezembro (OE/2009), os encargos com o pessoal abrangido 

pelo processo de transferência de competências para os Municípios, não são 

contabilizados para efeitos dos limites acima indicados. 

  

A estrutura adoptada em termos de organização dos serviços e o 

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

pensados de modo a não serem ultrapassados os limites acima referidos. 
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Considerando que o valor das receitas correntes do ano económico de 2008 foi 

de 10.160.235,94 euros, e que as despesas efectuadas com o pessoal do 

quadro e com o pessoal em qualquer outra situação se cifram em 

2.246.787,52 euros e 914.961,12 euros, respectivamente, a observância do 

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

 

► 60% * 10.160.235,94 = 6.096.141,56 

► 25% * 6.096.141,56 = 1.524.035,39 

 

Pode, assim, concluir-se que foram cumpridos os limites legalmente fixados 

para as despesas com pessoal, atingindo estas 36,86% e 60,04%, 

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

gráfico a seguir apresentado: 

 

GGrrááffiiccoo  nnºº55  

  LLiimmiitteess  LLeeggaaiiss  EEnnccaarrggooss  ccoomm  PPeessssooaall  
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4.2 – Limites ao endividamento 

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 71º, do Decreto - Lei nº 69-

A/2009, de 24 de Março, o qual estabelece as disposições necessárias à 

Execução do Orçamento do Estado para 2009, foram comunicados a este 

Município, os limites de endividamento municipal para 2009, calculados de 

acordo com o disposto nos artigos 37º e 39º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro 

(Lei das Finanças Locais), que a seguir se indicam: 

 

 Montante 

► Limite ao endividamento de curto prazo 806.065 

► Limite ao endividamento de médio e longo prazo 8.060.646 

► Limite ao endividamento líquido 10.075.808 

 

 

Demonstra-se agora o cumprimento de cada um daqueles limites, pelo 

Município de Mealhada, no exercício económico de 2009. 

 

4.2.1 – Limite de endividamento com empréstimos de curto prazo 
 

No ano 2009, o Município de Mealhada, não contraiu qualquer empréstimo de 

curto prazo. 

 

4.2.2 – 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. 
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Dado que: 

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

final de 2009, foi de 3.056.588,64 euros. Não foi considerada a dívida 

dos empréstimos contraídos ao BPI e à CCAM, por se encontrarem 

excluídos do limite consagrado no nº 2 do artigo 39º da Lei nº 2/2007, 

de 15 de Janeiro. 

 

► O montante das receitas a considerar para efeitos do cálculo dos 

limites de endividamento é de 8.060.646,10 euros. 

 

Verifica-se, deste modo, que o Município de Mealhada dispõe de uma 

confortável capacidade de endividamento que, por si só, garante a 

concretização dos projectos ambiciosos do executivo. 

 

4.2.3 – 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 2009 foi de 1.590.210,60 euros (Passivos – Activos). Tendo em conta o 

estabelecido por lei, mais uma vez, e à semelhança do que vem acontecendo 



Relatório de Gestão Ano 2009 

Câmara Municipal de Mealhada  Divisão Financeira 

 

37 

nos últimos anos, 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 8.060.646,10  = 10.075.807.63 

 

 

Pelo exposto, e não obstante as restrições impostas pela Lei das Finanças 

Locais e pela Lei do Orçamento do Estado, constata-se que a gestão da dívida 

deste Município, se tem pautado por princípios de rigor e forte controlo.  

 

GGrrááffiiccoo  nnºº66  

  SSiittuuaaççããoo  FFaaccee  aaooss  LLiimmiitteess  



 

 

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 2009. 

 

5.1 – Balanço 

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 na construção/aquisição de imobilizado e na prestação de 

serviços, 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 39.989.856,72 Património 32.898.965,42 

Imobilizações incorpóreas 365.890,09 Reservas 4.698.191,40 

Imobilizações corpóreas 22.730.108,62 Resultados transitados 20.359.701,78 

Investimentos financeiros 1.268.286,48 Resultado líquido do exercício 1.344.030,83 
      

Circulante   Passivo  

Existências 188.022,14 Dívidas a terceiros - M/L prazo 3.763.281,86 

Dívidas de terceiros - curto prazo 936.666,94 Dívidas a terceiros - curto prazo 515.843,89 

Depósitos em inst. financ. e caixa 697.041,52 Acréscimos e diferimentos 3.224.207,81 

Acréscimos e diferimentos 628.350,48    
      

Total do Activo 66.804.222,99 Total dos F. Próprios + Passivo 66.804.222,99 

 

 

Numa primeira análise do balanço e de alguns indicadores financeiros, 

destaca-se o seguinte: 
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► O imobilizado líquido total ascende a 64.354.142 euros, o que significa 

que, comparativamente a 2008, cresceu 2.749.976 euros; 

► O endividamento é relativamente reduzido, representando apenas 

cerca de 6,4% do Activo. O que vem de encontro ao que já se referiu 

neste relatório relativamente ao baixo nível de endividamento deste 

Município; 

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

de 89%. 

 

De acordo com o apresentado, 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 excelente capacidade 

de gestão demonstrada há já vários anos, pode-se afirmar que as questões de 

ordem financeira não comprometem a vida futura. 

 

Seguidamente proceder-se-á à análise da estrutura patrimonial da Autarquia, 

bem como da sua evolução no exercício de 2009, face ao exercício de 2008. 
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QQuuaaddrroo  nnºº  77  

EEssttrruuttuurraa  ee  EEvvoolluuççããoo  PPaattrriimmoonniiaall  ddaa  AAuuttaarrqquuiiaa  

DESCRIÇÃO BALANÇO 2008 PESO BALANÇO 2009 PESO VARIAÇÃO % 

Imobilizado 61.604.165,53 94,14 64.354.141,91 96,34 2.749.976,38 4,46 

Existências 243.655,86 0,37 188.022,14 0,28 -55.633,72 -22,83 

Dívidas de terceiros 1.035.340,80 1,58 936.666,94 1,40 -98.673,86 -9,53 

Disponibilidades 1.984.535,43 3,03 697.041,52 1,04 -1.287.493,91 -64,88 

Acréscimos e diferimentos 573.936,94 0,88 628.350,48 0,94 54.413,54 9,48 

Activo 65.441.634,56 100 66.804.222,99 100 1.362.588,43 2,08 

Património 32.898.965,42 56,62 32.898.965,42 55,48 0,00 0,00 

Reservas 4.586.480,50 7,89 4.698.191,40 7,92 111.710,90 2,44 

Resultados 20.622.281,26 35,49 21.703.732,61 36,60 1.081.451,35 5,24 

Fundos Próprios 58.107.727,18 100 59.300.889,43 100 1.193.162,25 2,05 

Dívidas a 3ºs m/l prazo 4.395.264,33 59,93 3.763.281,86 50,16 -631.982,47 -14,38 

Dívidas a 3ºs c/ prazo 596.295,60 8,13 515.843,89 6,87 -80.451,71 -13,49 

Acréscimos e diferimentos 2.342.347,45 31,94 3.224.207,81 42,97 881.860,36 37,65 

Passivo 7.333.907,38 100 7.503.333,56 100 169.426,18 2,31 

 

 

Para uma melhor compreensão da tendência evolutiva da posição financeira e 

patrimonial da Autarquia, apresenta-se de seguida um estudo de cada um dos 

elementos constitutivos. 

 

AA  ––  EEssttrruuttuurraa  ddoo  AAccttiivvoo  

 

A1 – O imobilizado apresenta uma variação, em termos absolutos, de 

2.749.976 euros à qual correspondeu um acréscimo de 4,46%. Este aumento 

reflecte o investimento continuado do Município, nos diversos objectivos e 

programas definidos no plano plurianual de investimento.  

 

A2 – Os valores contabilizados como dívidas de terceiros, no final de 2009, 

correspondem a duas situações distintas: 
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► Dívidas de clientes, contribuintes e utentes, referentes a diversos 

serviços prestados pela Autarquia; 

► Dívidas de outros devedores, referentes à obtenção de 

comparticipações financeiras, relativas a projectos já aprovados, tais 

como o Centro Educativo da Pampilhosa e a Requalificação do Bairro 

Social do Canedo.  

 

A3 – Quanto às disponibilidades, estas apresentam um valor de 697.041 euros 

que se divide em saldo de gerência orçamental e de operações de tesouraria, 

respectivamente nos montantes de 195.126 euros e de 501.915 euros. 

 

A4 – Em obediência ao princípio da especialização do exercício, os acréscimos 

e diferimentos reflectem os proveitos a reconhecer no exercício, mas cuja 

receita só irá ocorrer em exercícios posteriores, e os custos que devem ser 

reconhecidos em exercícios seguintes, num total de 598.874 euros e 29.476 

euros, respectivamente.  

  

BB  ––  EEssttrruuttuurraa  ddooss  FFuunnddooss  PPrróópprriiooss  

 

A variação de 2,05%, face ao exercício de 2008, espelha o aumento dos 

resultados do exercício de mais de um milhão de euros. 

 

Nos termos 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 para que a conta 51 – Património corresponda a 20% do activo 

líquido.  

Ora, dado que na actual situação, o valor registado naquela conta 

corresponde a 49,25% 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 conta 571 – Reservas legais, no 

valor de 67.201,54 euros, correspondente a um valor mínimo de 5% do 

resultado líquido do exercício. 
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Para uma melhor compreensão da formação do resultado líquido, salienta-se 

que uma parte significativa da receita 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 gerado um resultado líquido positivo. 

 

 

CC  ––  EEssttrruuttuurraa  ddoo  PPaassssiivvoo  

 

C1 – As dívidas a terceiros de médio/longo prazo diminuíram cerca de 

14,38%, resultado, não só das amortizações ao capital em dívida, no valor de 

631.982 euros, mas também da não contratação de novos empréstimos. 

 

C2 - No que respeita às dívidas a terceiros de curto prazo, o seu valor deve-

se essencialmente a reforços de garantias ou cauções prestadas por 

fornecedores de imobilizado, num total de 425.304 euros, e ainda a 

operações de tesouraria, correspondentes a cobranças efectuadas pela 

Autarquia a favor de terceiros no mês de Dezembro de 2009, com prazo de 

pagamento em 2010. 

 

C3 - 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 2009 e a 

reconhecer neste exercício, mas cuja despesa só será incorrida em 2010, 

nomeadamente direitos de férias, subsídio de férias e respectivos encargos 

sociais dos funcionários do Município. 

 

Os proveitos diferidos no montante de 2.344.745 euros, incluem o valor 

referente a subsídios para investimento associados a bens amortizáveis, a 

transferir sistematicamente para uma conta de proveitos extraordinários, 
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durante o período de vida útil dos bens financiados, à medida que estes vão 

sendo amortizados. 

 

Cumpre-se, deste modo, o princípio da especialização do exercício. 

 

GGrrááffiiccoo  nnºº  77  

EEvvoolluuççããoo  PPaattrriimmoonniiaall  ddaa  AAuuttaarrqquuiiaa  

22000088//22000099  

 

 

 

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. 

 



Relatório de Gestão Ano 2009 

Câmara Municipal de Mealhada  Divisão Financeira 

 

45 

QQuuaaddrroo  nnºº  88  

EEssttrruuttuurraa  ee  EEvvoolluuççããoo  ddaa  DDeemmoonnssttrraaççããoo  ddee  RReessuullttaaddooss  

DESCRIÇÃO 2008 PESO 2009 PESO VARIAÇÃO % 

CMVMC 303.563,84 2,82 375.873,82 2,98 72.309,98 23,82 

Fornecimentos e serviços 
externos 

2.653.669,97 24,67 2.772.109,01 22,02 118.439,04 4,46 

Custos com pessoal 3.820.164,94 35,51 5.427.618,00 43,10 1.607.453,06 42,08 

Trans. subs. correntes 
concedidos 

413.244,60 3,84 456.473,98 3,63 43.229,38 10,46 

Amortizações do exercício 2.750.655,97 25,57 2.711.605,90 21,53 -39.050,07 -1,42 

Outros custos e perdas 
operacionais 

20.189,08 0,19 1.998,49 0,02 -18.190,59 -90,10 

Custos e perdas financeiros 281.443,91 2,62 221.289,62 1,76 -60.154,29 -21,37 

Custos e perdas 
extraordinários 

514.729,55 4,78 624.583,94 4,96 109.854,39 21,34 

Total dos custos 10.757.661,86 100 12.591.552,76 100 1.833.890,90 17,05 

Vendas e prestações de 
serviços 

2.394.238,77 18,43 2.294.192,71 16,46 -100.046,06 -4,18 

Impostos e taxas 3.038.255,96 23,38 2.881.286,97 20,68 -156.968,99 -5,17 

Trabalhos para própria 
entidade 

0,00 0,00 8.312,56 0,06 8.312,56 ∞ 

Transferências e subsídios 
obtidos 

6.030.335,55 46,42 7.550.497,23 54,18 1.520.161,68 25,21 

Outros prov. e ganhos 
operacionais 

20.375,10 0,16 9.848,22 0,07 -10.526,88 -51,67 

Proveitos e ganhos financeiros 1.393.824,10 10,73 1.101.692,66 7,91 -292.131,44 -20,96 

Proveitos e ganhos 
extraordinários 

114.850,41 0,88 89.753,24 0,64 -25.097,17 -21,85 

Total dos proveitos 12.991.879,89 100 13.935.583,59 100 943.703,70 7,26 

 
Os custos e perdas reconhecidos no exercício de 2009, apresentam no seu 

conjunto uma variação de cerca 1,8 milhões de euros, relativamente ao ano 

anterior. 

 

Os custos com pessoal e com fornecimentos e serviços externos são os que 

apresentam um maior peso no total dos custos do exercício (65,12%). Em 

termos de variação, a rubrica custos com pessoal, é a que regista um maior 

aumento. Este aumento resulta das novas atribuições e competências, em 

matéria de educação, designadamente no domínio do pessoal não docente das 

escolas básicas e da educação pré-escolar, tal como já referenciado neste 

relatório.  
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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. 

 
Em relação ao ano transacto, os proveitos e ganhos, apresentam uma 

variação positiva (7,26%), que se ficou a dever, exclusivamente, à rubrica 

transferências e subsídios obtidos. Este aumento está intrinsecamente 

relacionado com as novas atribuições e competências, transferidas para este 

Município no ano de 2009.  

 
No exercício económico de 2009, o Município de Mealhada encerrou as suas 

contas com um resultado líquido de 1.344.031 euros.  

RESULTADOS 2008 2009 

Resultados operacionais (A) 1.521.716,98 998.458,49 

Resultados financeiros (B) 1.112.380,19 880.403,04 

Resultados correntes (A) + (B) 2.634.097,17 1.878.861,53 

Resultados Extraordinários (C) -399.879,14 -534.830,70 

Resultado Líquido do Exercício (A) + (B) +(C) 2.234.218,03 1.344.030,83 

 

GGrrááffiiccoo  nnºº  88  

EEvvoolluuççããoo  RReessuullttaaddooss  

 



 

 

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 16.075.840,23 

Despesa Total 15.970.401,58 

Grau de Cobertura 100,66 % 

 

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

 

GGrraauu  ddee  CCoobbeerrttuurraa  GGlloobbaall  ddaass  DDeessppeessaass  sseemm  RReeccuurrssoo  aa  CCrrééddiittoo  

  

Receita Total – Activos Financeiros / Despesa Total 

Receita Total – Passivos Financeiros 16.075.840,23 

Despesa Total 15.970.401,58 

Grau de Cobertura 100,66 % 

 

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 2009 não houve recurso ao crédito.         

                     

GGrraauu  ddee  CCoobbeerrttuurraa  ddaa  DDeessppeessaa  TToottaall  ppeellooss  RReeccuurrssooss  LLooccaaiiss  

  

Recursos Locais / Despesa Total 

Recursos Locais 5.342.226,83 

Despesa Total 15.970.401,58 

Grau de Cobertura 33,45 % 
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PPeessoo  ddooss  RReeccuurrssooss  LLooccaaiiss  nnaa  RReecceeiittaa  TToottaall  

 

Recursos Locais / Receita Total 

Recursos Locais 5.342.226,83 

Receita Total 16.075.840,23 

Peso 33,23 % 

 

 

PPeessoo  ddaass  TTrraannssffeerrêênncciiaass  CCoommuunniittáárriiaass  nnaa  RReecceeiittaa  TToottaall  

 

Transferências Comunitárias / Receita Total 

Transf. Correntes e Capital do Exterior 776.410,52 

Receita Total 16.075.840,23 

Peso 4,83 % 

 

 

PPeessoo  ddaass  DDeessppeessaass  ccoomm  PPeessssooaall  nnaa  DDeessppeessaa  TToottaall  

 

Despesas com Pessoal / Despesa Total 

Despesas com Pessoal   5.233.180.46 

Despesa Total 15.970.401,58 

Peso 32,77 % 

 

PPeessoo  ddoo  IInnvveessttiimmeennttoo  nnaa  DDeessppeessaa  ddee  CCaappiittaall  

 

Investimento / Despesa Capital 

Investimento 5.754.487,32 

Despesa de Capital 6.992.781,95 

Peso 82,29 % 
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PPeessoo  ddooss  PPaassssiivvooss  FFiinnaanncceeiirrooss  nnaa  DDeessppeessaa  TToottaall  

 

Passivos Financeiros / Despesa Total 

Passivos Financeiros   631.982,47 

Despesa Total 15.970.401,58 

Peso 3,96 % 

 

 

PPeessoo  ddaass  DDeessppeessaass  CCoorrrreenntteess  nnaa  DDeessppeessaa  TToottaall  

 

Despesas Correntes / Despesa Total 

Despesas Correntes 8.977.619,63 

Despesa Total 15.970.401,58 

Peso 56,21 % 

 

 

PPeessoo  ddaass  DDeessppeessaass  ddee  CCaappiittaall  nnaa  DDeessppeessaa  TToottaall  

 

Despesas Capital / Despesa Total 

Despesas Capital 6.992.781,95 

Despesa Total 15.970.401,58 

Peso 43,79 % 

 

EEnnddiivviiddaammeennttoo  

 

Dívidas a 3ºs / Fundos Próprios e Passivo 

Dívidas a 3ºs 4.279.125,75 

Fundos Próprios e Passivo 66.804.222,99 

Peso 6,41 % 
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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 3.763.281,86 

Fundos Próprios e Passivo 66.804.222,99 

Peso 5,63% 

 

 

GGrraauu  ddee  CCoobbeerrttuurraa  ddoo  IImmoobbiilliizzaaddoo  ppoorr  CCaappiittaaiiss  PPeerrmmaanneenntteess  

 

Capitais Permanentes / Imobilizado Líquido Total 

Capitais Permanentes 63.064.171,29 

Imobilizado Líquido Total 64.354.141,91 

Grau 0,98 

 

EEssttrruuttuurraa  ddoo  EEnnddiivviiddaammeennttoo  

 

Dívidas a 3ºs Curto Prazo / Activo 

Dívidas a 3ºs Curto Prazo 515.843,89 

Activo 66.804.222,99 

Peso 0,77 % 

 

AAuuttoonnoommiiaa  FFiinnaanncceeiirraa  

 

Fundos Próprios / Activo 

Fundos Próprios 59.300.889,43 

Activo 66.804.222,99 

Peso 88,77 % 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face ao exposto neste relatório, fica demonstrado o realismo e o rigor do 

Orçamento e Opções do Plano de 2009, bem como a fidelidade e respeito 

pelas propostas apresentadas e pelos compromissos assumidos perante os 

executivos das freguesias e para com a população do concelho. 

 

Tratando-se do último Orçamento do mandato, a sua execução vem na senda 

de uma atitude coerente e pragmática que prosseguiu uma linha de rumo bem 

definida e bem planeada.  

 

Só a existência de uma estratégia de desenvolvimento articulada e sustentada 

associada a uma eficaz capacidade de gestão e a um elevado grau de 

desempenho do executivo, permite alcançar os níveis de execução aqui 

apresentados. 

 

Este documento atesta o merecimento da confiança que a população do 

concelho tem depositado neste executivo socialista.  

 

O concelho de Mealhada cresceu de forma equilibrada e sustentada; garante 

elevadas linhas programáticas, realistas e ambiciosas, para um novo mandato, 

baseadas numa gestão eficiente e numa plataforma de conforto e segurança. 

 

Apesar dos baixos índices de execução do QREN, a autarquia realizou e pagou 

obra; lançou e abraçou novos projectos e novos desafios; desenvolveu acções 

de importância vital no âmbito das políticas sociais e de educação, realidade 

só possível graças ao rigor e à perseverança do executivo. 

 

Tendo como base os níveis de desenvolvimento alcançados, podemos garantir 

que nos próximos anos o concelho acusará elevados níveis de desenvolvimento 

económico, baseados na inovação, na competitividade e na produtividade, 

suportados pela aposta constante na qualificação dos recursos humanos, na 

valorização dos recursos endógenos e no aproveitamento das vantagens 

competitivas e das competências locais. 
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Porque a análise quantitativa não reflecte, de forma eficaz e eficiente o 

impacto qualitativo dos investimentos, das políticas e das acções 

desenvolvidas no exercício económico em análise; 

 

Porque é necessário referir o impacto que tais investimentos e acções 

imprimiram no desenvolvimento, equilíbrio, segurança e qualidade de vida da 

população; 

 

Porque é impossível ilustrar todas as dinâmicas e acções desenvolvidas em 

todos os domínios de intervenção; 

 

Torna-se necessário referir e 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; 

 

 

► 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; 
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► 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; 

 

► 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; 

 

► 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…; 
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► 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; 

 

► 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 anual, nas 

iniciativas da Autarquia, na definição de estratégias conjuntas; 

 

 

 

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

planos; 

 

► 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;   
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► 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; 

 

 

► 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; 

 

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 alicerçar 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. 

 

Atingimos elevados níveis de crescimento e desenvolvimento que foram 

reconhecidos pela população do concelho; contribuímos para um concelho 

mais solidário, ajudámos a construir uma cidadania partilhada e promovemos 

mais segurança e mais confiança no futuro. 
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NOTAS AO BALANÇO E À 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
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8 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

IInnttrroodduuççããoo  

 

As notas ao balanço e à demonstração de resultados, 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 

8.2.3. 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 
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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 2009 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 2009 foram regularizados através da 

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

desenvolvimento corresponde a um estudo de desenvolvimento económico do 

concelho. 

 

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 transferências de imobilizações em curso para as respectivas 

contas de imobilizado e a abates (decorrentes da verificação física periódica 

dos bens móveis). 

 

Saliente-se que 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. 
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► 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. 

 

8.2.15. Os bens do domínio público que não foram objecto de amortização, 

de acordo com o estipulado no POCAL e nas tabelas da Portaria nº 671/2000, 

de 17 de Abril (CIBE), são os terrenos e recursos naturais que se encontram 

classificados na conta patrimonial 451 – Terrenos e recursos naturais. 
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8.2.16. Entidades Participadas 

 

DENOMINAÇÃO  SEDE 
PARCELA 

DETIDA 

CAPITAL 

PRÓPRIO 

RESULTADO 

DO ÚLTIMO 

EXERCÍCIO 

EXERCÍCIO 

ECONÓMICO 

ERSUC – Resíduos Sólidos do 

Centro S.A 
Coimbra 0,80% 13.663.861,00 1.122.165,00 2009 

Escola Profissional da 

Mealhada, Lda. 
Mealhada 64,10% 518.347,48 -913,77 2009 

WRC – WEB P/ a Região 

Centro, Agência de 

Desenvol. Regional, S.A. 

Curia 0,38% 697.421,96 -119.284,40 2009 

Agência de 

Desenvolvimento Regional – 

COIMBRAVITA * 

Coimbra     

Águas do Mondego, SA Coimbra 1,14% 19.353.742,13 682.396,95 2009 

Associação Coimbra Região 

Digital 
Coimbra 6,06% 381.872,12 34.090,47 2008 

Associação Nacional 

Municípios Portugueses 
Coimbra --- 826.692,52 173.376,04 2008 

Centro serviços Ambiente 

– CESAB 
Mealhada --- 922.238,37 -44.084,47 2009 

Associação Beira 

Atlântico Parque 
Cantanhede --- 1.061.800,25 -97.928,52 2009 

*À data da elaboração destas Notas ao Balanço, não foram disponibilizados os elementos necessários ao seu correcto 

preenchimento 

 

 

 

8.2.26. Contas de Ordem 

 

Garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança do exercício de 2009 

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 32.898.965.42   32.898.965.42 

571 – Reservas Legais 996.095,52 111.710,90  1.107.806,42 

575 - Subsídios 150.118,24   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 18.388.063,23 2.234.218,03 262.579,48 20.359.701,78 

 

a) Os movimentos na conta 571-Reservas legais referem-se à constituição 

do reforço da reserva legal no valor de 111.710,90 euros, de acordo 

com a deliberação da Assembleia Municipal, de 30 de Abril de 2009. 

b) O aumento registado na conta 59 - Resultados transitados refere-se à 

incorporação do resultado líquido do exercício de 2008. Os movimentos 

de diminuição reflectem os valores: 

1. De reforço da reserva legal; 

2. Das amortizações, relativas a anos anteriores, decorrentes de 

correcções efectuadas no património a bens de domínio público, 

referentes a construções e infraestruturas, que foram 

transferidos de grupo homogéneo, passando a constar noutro 

sujeito a amortizações. 

 

8.2.29. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas. 

 

Mapa em anexo. 
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8.2.31. Demonstração dos resultados financeiros 

 

Custos e perdas, proveitos e ganhos financeiros ocorridos no exercício de 

2009 constam do mapa em anexo. 

 

8.2.32. Demonstração dos resultados extraordinários 

 

Custos e perdas, proveitos e ganhos extraordinários ocorridos no exercício 

de 2009 constam do mapa em anexo. 

 

 


