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RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Para além da reorganização de alguns dos serviços gerais, da supervisão e da 

concretização dos procedimentos inerentes ao expediente regular, e no âmbito das 

competências que lhe estão atribuídas, e através das suas Divisões e Serviços, a 

Câmara Municipal desenvolveu diversas atividades durante o ano de 2013 dentro dos 

vários setores, as quais foram sendo dado conhecimento ao executivo e Assembleia 

Municipal, indicando-se as mais relevantes: 

 

1. Divisão de Equipamentos, Mobilidade, Águas e Saneamento (DEMAS) 

/Divisão de Planeamento e Urbanismo (DPU) / Gabinete Técnico Florestal: 

 

a) TRABALHOS DIVERSOS:  

• Acompanhamento e fiscalização das obras realizadas pela Autarquia; 

• Limpeza e manutenção de diversas condutas de saneamento no concelho; 

• Manutenção e reparações pontuais das redes de abastecimento de água, com 

substituição dos ramais de abastecimento de água, que apresentem rotura; 

• Controlo químico e bacteriológico das captações de água existentes no 

Concelho; 

• Informação de vários processos de especialidades de redes prediais de 

abastecimento de água e drenagem de esgotos, solicitados pela Secção de Obras 

Particulares da Câmara; 

• Execução de vistorias para ligação das redes prediais aos diversos ramais de 

saneamento; 

• Manutenção das Estações de Tratamento de Águas Residuais e Estações 

Elevatória Saneamento existentes no Concelho; 

• Controlo analítico das ETAR´s existentes; 

• Elaboração de diversos projetos, com vista a serem integrados em candidaturas 

para financiamento no âmbito do QREN, bem como de diversas vias municipais 

para efeitos de beneficiação ou requalificação de pavimentos; 

• Elaboração de diversos projetos de arranjos paisagísticos e urbanísticos; 

• Acompanhamento dos processos de pedidos de Mobilização de Solos; 
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• Fiscalização e acompanhamento das empreitadas em curso no âmbito do Sistema 

Integrado de Águas Residuais do Concelho de Anadia – Cértoma e Levira; 

• Elaboração de diversos projetos de arranjos paisagísticos e urbanísticos a 

enquadrar em diversas rotundas a construir, na construção do Eco-Parque, e nas 

zonas envolventes ao parque infantil e parque radical no centro da cidade; 

 
• Conclusão do apoio prestado na cedência de plantas digitalizadas, dos processos 

de obras particulares existentes em arquivo, no âmbito do processo da avaliação 

geral dos prédios urbanos. 

 

• 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal 

 

Na sequência do envio da Proposta Final do Plano à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) e nos termos do disposto no nº 4 

do Artigo 22º da Portaria nº 1474/2007, de 16 de novembro, foi realizada no dia 20 

de novembro de 2012 a Conferência de Serviços com as entidades não representadas 

na Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA):   

- CCDR-C;   

- Administração Regional de Saúde do Centro, IP;  

- Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

- Direção-Geral de Energia e Geologia; 

- Direção Regional de Educação do Centro; 

- GNR – Guarda Nacional Republicana; 

- ICP – ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações; 

- Direção - Geral do Território; 

- Instituto Português do Desporto e Juventude, IP; 

- Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, IP. 

No dia 22 de novembro de 2013, foi realizada a 12ª reunião plenária da CTA para a 

emissão e aprovação do parecer final à proposta apresentada, na qual estiveram 

representadas as seguintes entidades: 

- CCDR-C;   

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; 

- Agência Portuguesa do Território/Administração da Região Hidrográfica do 

Centro; 
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- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; 

- Direção Regional do Centro do Ministério da Economia; 

- Direção Regional de Cultura do Centro; 

- REFER - Rede Ferroviária Nacional. 

Deste modo a Câmara Municipal de Anadia aguarda pela receção do parecer final 

relativo à proposta apresentada. 

 

           b)  OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

� Limpeza, regularização e posterior pavimentação de arruamentos, 

nomeadamente na freguesia de S. Lourenço do Bairro, (Rua da Poutada e Rua 

Parque dos Aflitos) e na rua de acesso lateral ao Cemitério na Moita;  

� Abertura de vala para colocação de conduta de abastecimento de água, na Rua 

Justino Sampaio Alegre, em Anadia; 

�  Reparação de algumas sargetas e condutas de águas pluviais, de tampas de 

diversas caixas de saneamento na Avenida 25 de Abril em Anadia; 

� Transporte de terra vegetal para execução de arrelvamentos e plantação de 

árvores em diversos locais, nomeadamente em Anadia e na Curia; 

� Intervenção com máquinas na limpeza de terreno e abertura de fundações para 

construção de tanque e açude em Azenha, Vilarinho do Bairro; 

� Apoio na preparação do nivelamento do terreno para a colocação de relva 

sintética, designadamente nos campos de Futebol de Couvelha e de Azenha; 

� Reparar lancil, enchimento e compactação de saibro nos passeios nas Avenidas 

da Curia; 

� Pavimentação de um troço do passeio na Rua do Alto da Domingas em Anadia; 

� Movimentação de terras para a construção de parque de manutenção junto ao 

complexo desportivo em Anadia; 

� Conclusão da ligação da rede de drenagem de águas pluviais à conduta principal 

na Curia; 

�  Execução de prolongamento de rede de saneamento na Cerca, freguesia de 

Avelãs de Cima; 

� Execução da rede de Saneamento em Ribafornos; 

� Regularização do terreno da Câmara para instalação do parque infantil e parque 

radical (Avenida das Laranjeiras/Praça da Juventude); 

� Execução da rede de abastecimento de água na povoação de Ferreirinhos; 

 



RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCICÍO DE 2013 

___________________________________________________________________ 
Município de Anadia 

4 

� Reconstrução do muro de vedação na envolvente ao depósito de água no lugar 

da Mata em Avelãs de Cima; 

� Limpeza e regularização do terreno envolvente à antiga residência de estudantes 

(Anadia Sports Center); 

� Execução de infraestruturas e preparação dos acessos ao Centro Escolar de 

Paredes do Bairro;  

� Limpeza, regularização e posterior pavimentação de arruamentos, 

nomeadamente; 

- Rua entre o Hospital e a rotunda do Pingo Doce (freguesia de Arcos); 

- Rua da Espinheira em Vale de Estevão; 

- Rua do Lavadouro e Rua Principal na Póvoa do Salgueiro (freguesia de 

Sangalhos); 

- Rua da Gândara e Rua Principal (Moita), Rua do Sobreiro, Rua da Eira, Rua 

do Beco do Regato, Rua da Fonte, Largo Manuel Alves (Vale de Boi) – 

(freguesia da Moita); 

- Travessa da Fonte e Rua da Pista (freguesia de Sangalhos); 

- Rua do Mochão (freguesia de Ancas); 

- Rua da Cavada e Rua da Pena Negra (freguesia de Paredes do Bairro); 

- Travessa das Avenidas Novas (freguesia de Tamengos); (Amoreira da 

Gândara); (Avelãs de Cima), (Vilarinho do Bairro); 

� Execução de um prolongamento de rede de saneamento entre os lugares de 

Horta e Óis do Bairro; 

� Execução de um prolongamento de rede de saneamento, na Rua 24 de Abril em 

Amoreira da Gândara; 

� Apoio com máquinas e viaturas na regularização do terreno para alargamento do 

Cemitério de Sangalhos, no acesso ao parque de estacionamento da Junta de 

Freguesia de Amoreira da Gândara. Execução de passeios em S. João da 

Azenha. Limpeza de terrenos na Freguesia de Vilarinho do Bairro e remoção de 

pedra em terreno da Junta de Freguesia de Avelãs de Cima; 

� Execução de infraestruturas, nomeadamente de eletricidade e rede de águas 

pluviais no Parque Urbano de Anadia; 

� Reposição de pavimentos em diversos arruamentos do Concelho devido aos 

abatimentos provenientes da execução das redes de saneamento; 
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� Construção de reservatório de armazenamento para o abastecimento de água à 

povoação de Ferreirinhos; 

� Demolição de casas antigas para alargamento de rua no lugar das Vendas da 

Pedreira; 

� Execução de infraestruturas, nomeadamente de eletricidade, telefones e rede de 

águas pluviais, na construção dos acessos ao Centro Escolar de Paredes do 

Bairro;  

� Terraplanagens para regularização dos espaços envolventes ao novo Complexo 

Desportivo de Sangalhos e construção dos acessos e passeios; 

� Requalificação da Rua do Montouro, com a construção de separador central, 

infraestruturas para iluminação pública; 

� Serviços de Higiene e limpeza, nomeadamente na limpeza de ruas, na cidade e 

lavagem de contentores. 

� Manutenção de parques e jardins; 

� Movimentação de terras e preparação de camada de base na abertura de 

arruamentos de acesso ao Complexo Desportivo de Sangalhos; 

� Alargamento de estrada e construção de muro de suporte de terras em Levira; 

� Apoio na movimentação de terras para construção do Campo Sintético e faixa de 

estacionamento no campo Pequito Rebelo, nos Olivais em Anadia; 

� Apoio nos trabalhos de jardinagem e reparação de passeios;  

� Conclusão de infraestruturas pavimentação dos acessos e passeios envolventes 

ao Centro Escolar de Paredes do Bairro;  

� Conclusão da requalificação da Rua do Montouro e Rua Professor Dr. Rodrigues 

Lapa, com a construção de separador central, ajardinamento e correção de 

pavimentos; 

� Remodelação / beneficiação das infraestruturas da Rua Dr. José Paulo Cancela e 

Rua da Igreja de Arcos – Anadia; 

� Rotunda no cruzamento da EM 602 com a EM 630 na Povoação de Levira; 
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c) OBRAS POR EMPREITADA: 

 

� Conclusão do Centro Escolar de Paredes do Bairro; 

�  Conclusão da Requalificação Urbana e Acessibilidades Integradas na Cidade de 

Anadia; 

�  Conclusão da Requalificação Urbana e Acessibilidades Integrados na Curia;  

�  Centro Escolar de Avelãs de Cima/Avelãs de Caminho; 

�  Áreas de Acolhimento Empresarial – Zona Industrial de Vilarinho do Bairro –

Execução da linha de Média Tensão para alimentação do Posto de 

Transformação; 

�  Pavilhão de Desportos de Sangalhos; 

Rede de saneamento do lugar do Poço ; 

�  Centro Escolar de Avelãs de Cima/Avelãs de Caminho; 

�  Centro Escolar de Sangalhos; 

�  Construção da Pista de BMX; 

�  Beneficiação da Pré-escola de Samel; 

�  Beneficiação da Residência de Estudantes (Anadia Sports Center) ; 

�  Rede de saneamento de Canelas; 

�     Construção do Ecoparque; 

�     Rede de saneamento e conduta elevatória no lugar do Pardeeiro ; 

�     Prolongamento de rede de saneamento e conduta elevatória - Travessa do 

Caminho-de-Ferro em Mogofores; 

�     Edifício Luís Navega, na Curia – pinturas, isolamentos e limpeza exterior; 

�     Beneficiação da estrada de ligação entre os lugares de Mata/ Óis do Bairro/São 

Lourenço do Bairro/Paredes do Bairro e Ancas; 

�     Beneficiação da EN608 Moita – remodelação da rede de água. 

 

 Arcos 

�   Avenida das Laranjeiras – Acesso Norte - extensão – 500,00ml  

�   Beneficiação de diversos arruamentos no lugar de Famalicão; 

�   Requalificação da Rua do Cértoma, na Malaposta; 
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 Aguim 

� Beneficiação de ruas diversas - extensão - 3.765,70ml 

�  Pavimentações na Povoação de Alpalhão - Rua Principal, Rua da Lomba, Rua 

Sobreiras e Estrada das Gândaras -  extensão – 1.528,00ml  

� Beneficiação de ruas diversas - extensão - 3.765,70ml ; 

� Pavimentações na Povoação de Alpalhão - Rua Principal, Rua da Lomba, Rua 

Sobreiras e Estrada das Gândaras - extensão – 1.528,00ml ; 

 

 S. Lourenço do Bairro  

� Pavimentação na Povoação do Outeiro de Baixo – Rua do Campo da Bola e Rua 

Principal –  extensão -1.703,00ml 

� Beneficiação do troço EM 612 – Rotunda EN 1/IC2, Óis do Bairro –  extensão - 

3.235,00m 

� Pavimentações nas Freguesias de São Lourenço do Bairro / Vilarinho do Bairro -  

extensão – 3600,00 ml 

 Vilarinho do Bairro 

� Beneficiação do CM 1670, entre os cruzamentos da EM 602 e da EM 630 - 

Estrada de ligação entre as povoações de Vendas de Samel e Samel  - extensão - 

3.573,00 ml. 

� Beneficiação do Troço da EM 612, entre a Rotunda de Vilarinho e a Povoação 

de Horta – extensão - 3.947,00ml 

� Pavimentações na Povoação da Poutena – extensão - 4.190,00ml 

� Pavimentações na Povoação de Torres – extensão - 3.730,00 ml 

� Beneficiação da EM 334 na freguesia de Vilarinho do Bairro (do limite com a 

Freguesia de S. Lourenço do Bairro até ao limite do Concelho) - extensão 

6.781,00 ml 

� Beneficiação da estrada de ligação Vilarinho do Bairro/Banhos/Levira; 
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 Avelãs de Caminho 

� Requalificação da rede viária no âmbito da mobilidade territorial - Freguesia de 

Avelãs de Caminho / Avelãs de Cima - Rua do Concelho, Rua das Flores (EM 

609) e Rua do Parque Desportivo /Rua do Carril  - extensão – 5.578,00ml. 

 Sangalhos 

� Vias Municipais, Infra-estruturas e Obras Complementares - CM 1658 (498 ml); 

Rua da Esmaltina (422 ml); Rua de Prosperidade (886 ml); Prolongamento até ao 

Limite do Concelho (1058 ml); CM 1656-2- (722 ml); Rua de Acesso ao 

Polidesportivo Coberto (94 ml) - extensão 3.671mml; 

� Requalificação urbana e acessibilidades integradas na freguesia de Sangalhos – 

EN 235 - (Capela Santa Eufémia ao limite do concelho) – extensão – 1.050,00ml. 

 Moita 

� Beneficiação da EM 608 (Junqueira – limite do concelho) - extensão – 

6.606,00ml. 

�     Beneficiação de diversos arruamentos no lugar de Quintela das Lapas; 

�     Beneficiação de diversos arruamentos ente Moita/Carvalhais; 

 

 Avelãs de Cima 

� Beneficiação da EM 334 na freguesia de Avelãs de Cima – Pinhal do Prior ao 

lugar de Boialvo - extensão 3.411,00ml; 

� Beneficiação de EM 334 – Boialvo ao limite do Concelho (Moinho do Pisco); 

 

Amoreira da Gândara: 

� Beneficiação da estrada de ligação entre os lugares Relvada/ Bemposta; 

 

� Mogofores: 

� Requalificação da EM 333-1 (rotunda dos Fornos)/Mogofores/EM 334 ao limite 

da freguesia de São Lourenço; 

 

� Vila Nova de Monsarros:  

� Beneficiação da EM 235 (Póvoa do Pereiro/Monsarros/Vila Nova de 

Monsarros); 
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d) Sistema Integrado de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 

do Concelho -  POVT: 

 

� Sistema Integrado do Cértima: 

• Remodelação e Ampliação da Estação de Tratamento de Águas Residuais de 

Sangalhos – em construção;  

• Sistema Integrado de Levira: 

• Estações Elevatórias de Vilarinho do Bairro – EE1, EE2 e EE3, de Melada e 

Emissário de Banhos ; 

• Rede de Drenagem de Azenha Norte, Banhos, Samel/Moita Redonda e 

Emissário de Levira KM 0-2,029 ; 

• Rede de Drenagem de Águas Residuais da Bemposta, Estações Elevatórias de 

Águas Residuais. EE1 e EE2 e Conduta Elevatória da Bemposta ;  

• Rede de Drenagem de Águas Residuais de Levira e Emissário de Levira KM 

2,029 – 3,667  

• Rede de Drenagem da Madureira, Emissário, Conduta Elevatória e EEAR da 

Madureira; 

• Rede de Drenagem de Chãozinho/Amoreira da Gândara, Estações Elevatórias 

EE1 e EE2 Amoreira, EE do Chãozinho, Conduta Elevatória de Chãozinho;  

• Rede de Drenagem de Chipar, Emissário de Chipar, Conduta Elevatória e 

Estação Elevatória de Chipar; 

• Rede de Drenagem da Quinta do Perdigão; 

• Rede de Drenagem do Portouro, EE do Portouro, Emissário de Levira km 3,667 

- 7,242 ; 

• ETAR de Amoreira da Gândara; 

• No âmbito da construção destes sistemas estão em fase de conclusão algumas 

redes saneamento e as ligações das infraestruturas que alimentarão os sistemas 

electromecânicos. 

• Construção do Sistema Autónomo de Couvelha. 
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   e).  ÁGUA E SANEAMENTO 

 

• Execução do Furo de Pesquisa – Captação Mata de Baixo – Avelãs de Cima; 

• Execução do Furo de Pesquisa – Captação de Ferreirinhos – Avelãs de Cima; 

• Conclusão da construção da Conduta Elevatória da Captação de Espairo com 

vista ao reforço do sector de abastecimento de água de Anadia; 

• Conclusão da construção da Conduta Elevatória da Captação Estádio II, com 

vista ao reforço do sector de abastecimento de água de Anadia; 

• Acompanhamento e fiscalização da execução das remodelações a ramais de água 

em Sangalhos, Paraimo e Avelãs de Cima; 

• Fiscalização e acompanhamento das várias empreitadas das redes do Sistema 

Integrado de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais do Concelho-POVT- 

designadamente do Sistema de Levira e do Sistema do Cértima, lançadas a 

concurso pela Câmara Municipal : 

• Conclusão da execução das adaptações dos ramais de abastecimento de água nas 

obras de “Requalificação Urbana e Acessibilidades Integradas na Curia”, e 

“Requalificação Urbana e Acessibilidades Integradas na Cidade de Anadia”; 

• Reporte de dados ao ERSAR para a criação de indicadores de qualidade do 

serviço prestado aos utilizadores, relativo ao ano 2011 – abastecimento de água 

e saneamento; 

• Submissão ao ERSAR do PCQA relativo ao ano de 2013; 

• Execução de diversos ramais de água, bem como mudanças de contadores – 

novas adaptações;    

• Limpeza, desobstrução e manutenção da rede de coletores de esgotos 

domésticos; 
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• f). DIVERSOS:  

 
• Execução do parque infantil e parque radical – adjudicação dos equipamentos; 

• Execução de passeios em diversos locais do Concelho; 

• Aquisição de equipamento informático para as diversas escolas do concelho; 
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2. ACTIVIDADES DE ÍNDOLE CULTURAL, TURÍSTICA, SOCIAL E 

EDUCATIVA  

 

As actividades de índole cultural, turística, social e educativa, organizadas e/ou 

concretizadas pelos diferentes serviços camarários, foram as seguintes: 

 

Cultura 

� Participação do Município em grupo de trabalho da CIRA, com vista a 

desenvolver a “Programação Cultural em Rede”: 

�  Trabalhos relativos à 10 edição da Feira da Vinha e do Vinho; 

�  Trabalhos referentes à realização do 22º Concurso de Vestidos de Chita de 

Anadia; 

�  Trabalhos relativos à realização das Marchas dos Santos Populares; 

� Apoio na organização do Anadia Fashion Night; 

� Preparação do programa cultural a desenvolver durante o ano seguinte; 

 

Biblioteca Municipal 
 

A par das inúmeras actividades desenvolvidas neste período destacam-se: 

 

• Acção de Formação “Ler a Dobrar”, da autoria de Dora Batalim, destinada 

a professores, bibliotecários, animadores sócio-culturais e educadores em geral, 

promovida com o objectivo de proporcionar formação aos educadores do 

Município que lhes permita ampliar competências na área da promoção do livro 

e da leitura entre crianças, pré-adolescentes e adolescentes. 

• Visita da Dra. Teresa Calçada, Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas 

Escolares.  

• Celebração do Dia Mundial Contra o Cancro com uma acção de 

sensibilização, destinada ao público em geral, no sentido de alertar para a 

importância da prevenção desta doença pela informação. 

• Lançamento da V Edição do Concurso de Poesia “Letras da Primavera”. 

• Exposição de Pintura Intergeracional “EntreLaços”, promovida pela 

Misericórdia da Freguesia de Sangalhos, no âmbito das comemorações do seu 

80.º Aniversário. 
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• Casa do Ambiente – de 1 a 4 de Outubro, a BMA acolheu a Casa do Ambiente, 

proporcionando uma oportunidade de educação ambiental não só ao público em 

geral, como aos utentes das IPSS’s do Município e aos alunos de todas as 

escolas (públicas e privadas), com especial incidência no 4º ano de escolaridade 

(público alvo da iniciativa) para quem foi disponibilizado transporte camarário. 

A Casa do Ambiente foi visitada por cerca de 600 crianças. 

• Dia Mundial da Alimentação – de 15 a 20 de Outubro, a Biblioteca Municipal de 

Anadia levou a cabo mais uma acção subordinada ao tema “Ler mais dá saúde”. 

Esta iniciativa consistiu na oferta de uma peça de fruta por cada requisição 

domiciliária.  

• Colaboração na 4ª Feira Social de Anadia através da dinamização de atividades 

de animação e promoção do livro e da leitura destinadas aos utentes do pré-

escolar e aos seniores. 

• Lançamento do livro “Maria e a magia das rosas”, da autoria de Eugénia Silva. 

Esta publicação apoia a Liga Portuguesa contra o Cancro e conta com o 

patrocínio da CMA. 

• Lançamento do Livro “Angola: o lado obscuro da guerra”, da autoria de Nelson 

Cerveira, autor anadiense, que retrata, sob a forma de um conto, as memórias 

cruéis dos tempos passados em Angola. 

• Arranque da V Edição do Projecto BiblioEscola – projecto de promoção do livro 

e da leitura que consiste em dotar todas as salas de aula dos ensinos pré-escolar e 

1º CEB de livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura. O Projecto 

conta, este ano, com uma adesão de 97%. 

• III Feira Municipal do Livro – até ao final do mês de Dezembro, a Biblioteca 

proporciona a todos os seus utilizadores e visitantes a possibilidade de 

adquirirem livros das mais conceituadas editoras nacionais a preços de saldo. 

•  BiblioSocial – projeto de promoção da difusão da informação que consiste em 

levar livros, revistas, CD’s e DVD’s, disponibilizados pela Biblioteca Municipal 

de Anadia, a todas as IPSS’s do Município. Cada IPSS recebe um BiblioSocial 

contendo um número de documentos (livros, revistas, DVD’s e CD’s) 

proporcional às respostas sociais que possui; 

•  Leitura sem Idade – atividade semanal de promoção do livro e da leitura para 

idosos das IPSS’s do Município, realizada na Biblioteca ou na Instituição; 
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•  Contos & Fraldas – atividade de promoção de leitura afetiva para bebés, 

realizada nas IPSS’s com a valência de creche; 

•  Hora do Livro - atividade semanal de promoção do livro e da leitura para 

crianças e jovens, desenvolvida na Biblioteca, em IPSS’s e Escolas; 

• PLEI (Pesquiso, Localizo e Encontro Informação) – Projeto de formação em 

literacia de pesquisa de informação, desenvolvido na Biblioteca;  

•  Teatro de Fantoches – atividade mensal de promoção do livro e da leitura 

através da adaptação e representação teatral de uma obra de literatura infanto-

juvenil; 

•  SABER + - projeto de promoção do Livro e da Leitura destinada a alunos do 2º 

e 3º Ciclos do Ensino Básico, realizada na Biblioteca, em IPSS’s e em Escolas; 

•  Cinediversão - atividade semanal de animação cultural destinada a crianças e 

jovens, que consiste no visionamento de filmes de animação e temáticos; 

•  Cinememória – atividade semanal de animação cultural destinada à terceira 

idade, que consiste no visionamento de filmes de época; 

•  “Sábados com Arte”- Ateliers de expressão plástica para adultos e crianças, 

com periodicidade mensal, onde se associa a promoção da leitura funcional à 

aprendizagem e aperfeiçoamento de técnicas de expressão plástica. Atividade 

realizada na Biblioteca, em IPSS’s e Escolas;  

•  Ler faz crescer – Projeto continuado de Promoção do Livro e da Leitura para 

crianças dos 2 aos 4 anos. 

 
A par das inúmeras actividades desenvolvidas neste período destacam-se: 

 

• Workshop de Ioga – destinado ao público em geral, com uma duração de duas 

horas, consistiu numa iniciação a esta arte milenar de relaxamento; 

• Lançamento do Livro “José Luciano de Castro: um homem de Estado (1834-

1914) e inauguração da exposição com o mesmo nome, iniciativas da Autarquia, 

inseridas no âmbito das celebrações Municipais do Centenário da Morte de José 

Luciano de Castro 

• Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Anadia no âmbito da celebração 

da Semana da Leitura, promovida anualmente pela Rede de Bibliotecas 

Escolares. 
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• Colaboração da dinamização das Férias Desportivas, durante o período de Férias 

da Páscoa. 

• Leituras ao Ar livre – actividade de sensibilização para a protecção do Meio 

Ambiente, dirigida aos utentes (pré-escolar e ATL) das IPSS’s do Município. 

• Em Abril, Leituras Mil – no âmbito da celebração do Dia Mundial do Livro 

Infantil (2 de Abril) e do Dia Mundial do Livro (23 de Abril), durante todo o 

mês, a Biblioteca promove um conjunto de iniciativas dirigidas ao público em 

geral e que visam promover e reforçar o prazer de Ler. 

• Colaboração na Comemoração dos Dias da Árvore e da Água. 

• Colaboração na dinamização do Projecto SER + em Anadia.  

• II Encontro de Poesia de Anadia – evento que contou com a apresentação do 

Livro “Lavrando Versos”, da autoria de Armando Pereira, e com a declamação 

de poesia por parte dos poetas presentes. 

• Continuação da realização de  diversas atividades tais como: BiblioSocial, 

Leitura sem Idade, Contos & Fraldas, Hora do Livro PLEI (Pesquiso, Localizo e 

Encontro Informação), Teatro de Fantoches, SABER +, Cinediversão, 

Cinememória, “Sábados com Arte”, Ler faz crescer. 

�  Exposição Álvaro Cunhal: Vida, pensamento e luta, no âmbito da celebração 

do centenário do seu nascimento.  

�   Palestra Os jovens e o 25 de Abril, proferida pelo Dr. Carlos Beato, Militar de 

Abril. 

�   Lançamento do Livro de Poesia Crepúsculo, da autoria de Albino Silva 

(edição da Câmara Municipal de Anadia). 

�   Exposição de Fotografia Olhar Anadia. No âmbito da celebração do feriado 

Municipal, a Câmara Municipal de Anadia inaugurou, a 8 de Maio, a exposição 

com os cinquenta melhores trabalhos fotográficos apresentados no I Concurso 

Municipal de Fotografia. 

�   II Feira Municipal da Saúde. Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara 

Municipal de Anadia promoveu este certame com o intuito de proporcionar a 

todos os munícipes a possibilidade de beneficiarem, gratuitamente, de 

múltiplos rastreios. A organização do evento esteve a cargo da Biblioteca 

Municipal. 

 

 

 



RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCICÍO DE 2013 

___________________________________________________________________ 
Município de Anadia 

16 

�   Exposição de Fotografia “Revelações – vida na areia, vida na rocha”, do 

biólogo e investigador do Departamento de Biologia da Universidade de 

Aveiro Victor Quintino, realizada no âmbito do Projecto “Ciência em 

Movimento”, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro, pela Universidade de Aveiro e pela Fábrica Centro Ciência Viva.   

�   Pai, vou ao espaço e já volto! Actividade promovida pela Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, pela Universidade de Aveiro e pela 

Fábrica Centro Ciência Viva, no âmbito do Projecto “Ciência em Movimento”.  

�   A Biblioteca nas Termas de Vale da Mó. Semanalmente, de 1 de Junho a 30 de 

Setembro, a Biblioteca visita as Termas de Vale da Mó levando livros, revistas 

e muitas actividades para os aquistas. 

�   Continuação da realização de diversas atividades tais como: BiblioSocial, 

Leitura sem Idade, Contos & Fraldas, Hora do Livro PLEI (Pesquiso, Localizo 

e Encontro Informação), Teatro de Fantoches, SABER +, Cinediversão, 

Cinememória, “Sábados com Arte”, Ler faz crescer. 

�  Celebração do V aniversário da Biblioteca Municipal; 

�  Exposição de fotografia “Veleiros”, da autoria de António Rilo; 

�  Exposição “Desvendar o nosso património”, composta por trabalhos realizados 

por alunos da disciplina de Educação Visual, em articulação com a disciplina 

de História, do Agrupamento de Escolas de Anadia; 

�  Colaboração na dinamização de atividades no âmbito do projeto Férias 

Desportivas. 

 

 

 

          A par das inúmeras actividades desenvolvidas neste período destacam-se: 

 
� Exposição da Associação dos artistas Plásticos da Bairrada; 

� Exposição “À Sombra dos Livros”; 

� Halloween na Biblioteca; 

� Biblioescola; 
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� IV Feira do Livro; 

� Atividades diversas de promoção do livro e animação da leitura, dirigidas às 

escolas, IPSS’s e Público em geral. 

 

Museu do Vinho Bairrada 

� Parceria nas comemorações dos 125 Anos da Estação Vitivinícola da Bairrada 

com a preparação e inauguração das seguintes exposições: 

�  “A Mulher através da Cultura do Vinho”, numa parceria com o Museo de la 

Cultura del Vino, de la Rioja/Espanha; 

� 125 Rostos da Bairrada (1ª parte) – 125 personalidades associadas à história do 

vinho Bairrada; 

� Exposição com documentos originais alusivos aos primórdios da Escola Prática 

de Viticultura e Pomologia da Bairrada; 

� Exposição 125 rótulos históricos da Bairrada; 

� Inauguração da exposição alusiva à história da Estação Vitivinícola da Bairrada; 

� Exposição de garrafas históricas da Bairrada; 

� Inauguração e abertura de um novo espaço expositivo de uma coleção de 

artesanato alusivo ao vinho; 

� Trabalhos de captação de imagens fotográficas de personalidades vivas 

associadas aos Vinhos Bairrada para enriquecimento da base de dados e arquivo 

histórico do Museu dando continuidade ao trabalho iniciado no âmbito da 

exposição 125 rostos bairrada; 

� Continuação dos trabalhos de digitalização e tratamento das coleções de rótulos 

históricos; 

� Realização de catalogação e informatização em base de dados de espólio com 

interesse museológico; 

� Acolhimento no auditório e salas de reuniões de iniciativas dinamizadas pela 

Rede Social de Anadia. 

� Sessão de informação para viticultores da bairrada dinamizada pelas Caves 

Primavera em parceria com o Museu do Vinho Bairrada / Município de Anadia; 
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� Neste período o Museu Vinho Bairrada teve o privilégio de transmissão em 

canal televisivo relativamente as exposições temporárias e permanentes; 

� Trabalhos preparativos para eventual organização das comemorações dos 10 

anos do Museu do Vinho Bairrada; 

� Receção e catalogação digital de diverso espólio vínico em prata para eventual 

exposição no Museu; 

� Continuação dos trabalhos de catalogação e informatização em base de dados de 

espólio museológico; 

� Continuação da Exposição de fotografia  125 Rostos Bairrada e 125 rostos 

Estação Vitivinícola da Bairrada; 

� Continuação da exposição de rótulos históricos da Bairrada; 

� Continuação da Exposição de fotografias de Artur Pastor alusivas à Bairrada; 

� Atividades formativas e de avaliação para alunos da Escola de Viticultura e 

Enologia da Bairrada; 

� Realização do Concurso de Espumantes Bairrada, numa iniciativa parceira entre 

Comissão Vitivinícola da Bairrada; Museu do Vinho Bairrada e Jornal da 

Bairrada - prova 35 Espumantes Bairrada; 

� Prova de vinhos Bairrada e receção a comitiva de prestigiados Jornalistas 

Internacionais (Canadá e Reino Unido). Atividade promocional da bairrada em 

parceria com a Comissão Vitivinícola da Bairrada; 

� Realização do passeio de Automóveis Antigos e Clássicos do Museu do Vinho 

Bairrada – 10 anos Museu do Vinho Bairrada. 

 
 
             ACTIVIDADES TRANSVERSAIS:  
 

� Receção e acolhimento de diversas iniciativas dinamizadas pelos sectores 

Desportivos e da Ação Social da Câmara Municipal de Anadia; 

� Catalogação digital de diverso espólio vínico em prata para  exposição no 

Museu. Espólio desde o século XVIII até à atualidade. 

� Lançamento de um vinho espumante Bairrada evocativo dos 10 anos do Museu 

em parceria com a Comissão vitivinícola da Bairrada; 
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� Preparação de diversas exposições no âmbito da comemoração dos 10 anos do 

Museu Vinho Bairrada – “A Arte é como o Vinho”, “Photo Museu do Vinho 

Bairrada” e mostra de tamboladeiras cujo espólio foi cedido ao Museu para 

exposição; 

� Prova de vinhos Bairrada e receção a diversas comitivas; 

� Exposições temporárias:  

� “A arte é como o vinho” – Exposição de Nadir Afonso patente até 9 de 

Fevereiro de 2014; 

� Coleção Comandante José Rafeiro, exposição de longa duração; 

� 1º Photo Museu Vinho Bairrada – exposição patente até 9 de Fevereiro 

2014; 

 

 

Cineteatro Anadia 

� Sessões de cinema de acordo com a programação mensal. 

�  Apoio na organização do “Dia Mundial do Idoso”; 

�  Apoio na organização dos Seminários realizados no âmbito dos 125 anos da 

Estação Vitivinícola da Bairrada; 

�  Apoio na organização da Palestra sobre Direitos Humanos da Escola de 

Viticultura e Enologia da Bairrada; 

�  Apoio na organização da Festa de Natal do Colégio da Curia. 

�  Apoio na organização da Festa da Música” organizada pelo Colégio da Curia; 

�  Apoio na “Festa da Primavera” organizada pela AMI; 

�  Apoio na organização do Seminário “Caminho Português de Santiago”; 

�  Apoio na Assembleia da Federação Portuguesa de Ciclismo. 

 

 Comunicação  

� Elaboração e organização dos conteúdos relativos ao funcionamento das diversas 

secções da Câmara Municipal de Anadia para inserção no site da Autarquia; 

� Elaboração e organização dos conteúdos relativos às actividades de índole 

cultural e desportiva para publicitação nos ecrãs de LED´s; 
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� Elaboração de diverso material promocional da autarquia; 

� Organização da cerimónia de Inauguração da Regeneração Urbana de Anadia 

(Praça da Juventude); 

� Apoio na organização da cerimónia de inauguração da Regeneração Urbana da 

Curia. 

� Apoio na Organização da cerimónia de Inauguração do Anadia Sports Center; 

� Participação do Município em grupo de trabalho da CIRA, com vista a 

desenvolver regulamentos, medalhas e diplomas para uniformização da 

atribuição dos Galardões Municipais. 

 

 

              Turismo 

� Colaboração com a Rota da Bairrada nas atividades promovidas por esta 

associação. 

 

 

 Ação Social 

De entre as inúmeras ações desenvolvidas pela Rede Social de Anadia, destacam-se a 

realização das seguintes: 

De entre as inúmeras ações desenvolvidas pela Rede Social de Anadia, destacam-se a 

realização das seguintes: 

� Coordenação da Rede Social de Anadia (Núcleo Executivo, implementação de 

atividades, entre outros); 

� Coordenação de Reuniões de Técnicas do concelho; 

� Rendimento Social de Inserção: Participação nas reuniões semanais do núcleo 

local de inserção em representação da Câmara Municipal de Anadia – área da 

habitação e Acordos de Inserção; 

� Elaboração de Informações Sociais CMA – Serviço Externo – Habitação/SMAS; 

� Análise e avaliação de candidaturas da medida Fundo Social de Anadia; 
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� Coordenação do Banco Local de Voluntariado de Anadia (inscrição e admissão); 

� Preparação e logística para a comemoração do Dia Internacional do 

Voluntariado –a realizar em 8 de outubro; 

� Preparação / realização de 3 Plenários Extraordinários: Emissão de parecer para 

o Centro Social e Paroquial da Moita; emissão de parecer para o Programa 

Escolhas – 5ª Geração; e apresentação do Diagnóstico do Rendimento Social de 

Inserção; 

� Cinema em Rede na Nossa Terra – dirigida ás crianças das Instituições Sociais 

do Concelho em tempo de férias de Natal; 

� Preparação e comemoração do “Dia Internacional do Idoso”; 

� Rede de Espaço Internet / Internet no espaço – dirigido aos idosos das 

instituições sociais do Concelho – formação dirigida aos idosos e que funciona 

nas respetivas Instituições ou no Centro Cultural de Anadia com periodicidade 

quinzenal ou semanal, respetivamente; 

� “Movimento Sénior é Vida” – aulas de ginástica dirigidas por técnicos da 

Câmara, nomeadamente ao serviço da Piscinas Municipais, aos idosos das 

instituições sociais do Concelho e que têm decorrido nos Pavilhões Desportivos 

existentes no Concelho ou no Velódromo com periodicidade mensal; 

� Encaminhamento de famílias para a Loja Social – “Salpicos de Carinho” – após 

levantamento da situação do agregado revelam maiores carências; 

� Preparação e logística da 4ª Feira Social de Anadia – decorreu de 18 a 20 de 

outubro e contou com a participação de praticamente todas as Instituiçoes de 

Solidariedade Social existentes no Concelho e que integram a Rede Social de 

Anadia; 

� Participação nos trabalhos da Plataforma Supraconcelhia do Baixo Vouga do 

Distrito de Aveiro; 

� Participação no Seminário Rede em Prática / Avaliação do Programa Rede 

Social promovido pela Unidade de Desenvolvimento Social e Programas do 

Centro Distrital de Aveiro do ISS. 

� Preparação de cedência de cabazes de natal a famílias carenciadas do concelho. 

� Preparação e realização do Plenário Extraordinário: Apresentação do 

Diagnóstico do Rendimento Social de Inserção - RSI, referente ao ano 2012. 
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� Coordenação, preparação e realização da atividade o Cortejo de Carnaval na 

cidade de Anadia. 

� Coordenação da Rede Social de Anadia: 3 reuniões Núcleo Executivo. 

� Coordenação de 2 reuniões de técnicas do concelho. 

� Continuação da coordenação e preparação dos projetos: 

� Análise, avaliação e elaboração de Informações Sociais CMA: candidaturas da 

medida Fundo Social de Anadia, Serviço Externo, Habitação e SMAS. 

� Coordenação e reunião com técnicas do Banco Local de Voluntariado de 

Anadia, inscrição e admissão de candidaturas. 

� Preparação e realização do Plenário a 14 de Março: Apresentação de novos 

projetos inseridos no plano de Ação de 2013. Aprovação do Plano de Ação de 

2013; 

� Coordenação e preparação dos projetos no âmbito da ação social e que envolve a 

participação das instituições do Concelho, destacando-se: 

� “Rede de Espaço Internet / Internet no espaço”; 

� “Movimento Sénior é Vida”; 

� Projeto “Ser + em Anadia” (sala de estudo / Natação / Oficinas 

Criativas – Clube de Leitura, Atelier / Dança / Teatro / Música – 

Percussão) 

� Preparação e realização do Plenário a 13 de Junho;  

� Coordenação e preparação dos projetos no âmbito da ação social e que envolve a 

participação das instituições do Concelho, destacando-se: 

� Análise, avaliação e elaboração de Informações Sociais CMA/Visitas 

domiciliárias, no âmbito de candidaturas: medida Fundo Social de Anadia para 

apoio em educação, habitação; medicação e isenção de taxas de ramais de água e 

saneamento, de acordo com os regulamentos aprovados e que contemplam as 

respetivas medidas; 
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� Colaboração na dinamização de um espaço para crianças na atividade dos 8 aos 

80; 

�  Continuação coordenação e preparação dos projetos: 

 “Rede de Espaço Internet/Internet no espaço”; 

    “Movimento Sénior é Vida”; 

    “Leituras sem idade”; 

    “Comemoração do Dias dos Avós”; 

� Cinema em Rede na Nossa Terra; 

� Projeto de verão “Ser+ em Anadia”  

� Sessão de esclarecimento sobre a temática do cyberbullying; 

� Sessões de sensibilização “Relatos de Vida e Expressão Corporal” em 

colaboração com a Associação Cedro; 

�  “Envelhecer com Qualidade”- formação em parceria com a Associação 

CEDRO; 

� Marketing Social - formação em parceria com a Associação CEDRO; 

� Medidas ativas de emprego – Sessão de esclarecimento em parceria com o 

gabinete de inserção social da ACIB; 

� Comemoração do dia internacional do voluntário – Banco Local de Voluntariado 

de Anadia; 

� Atribuição dos cabazes de Natal a famílias carenciadas. 

 
 

 Educação 

        De entre muitas acções, realçam-se:  
 
 

� Desenvolvimento das ações “ Uma aventura na Casa dos Livros “ e “ Era Uma 

Vez Uma História”; 

� Realização da atividade “Vinda ao Cinema” – 11, 12 e 13 de dezembro; 

� Realização da 17.ª Edição do Prémio Escolar Professor Doutor Rodrigues Lapa 

– 19 de dezembro; 

� Preparação e desenvolvimento do Programa “ Recreio Limpo “; 

� Preparação da ação de informação PORTUGAL PRESENTE no FUTURO” – 23 

de fevereiro; 
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� Preparação das comemorações dos dias da Árvore e da Água – 5de 

abril;Preparação da atividade Assembleia dos Alunos – 30 de Maio; 

� Desenvolvimento de procedimentos respeitantes ao serviço de refeições do 1.º 

CEB e das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) no pré-

escolar;Elaboração de cálculos para determinação das comparticipações 

familiares nas AAAF - valor das mensalidades; 

� Atendimento, acompanhamento e encaminhamento de pais, no âmbito da Ação 

Social Escolar e AAAF; 

� Desenvolvimento de procedimentos respeitantes à atribuição de subsídios e 

comparticipações aos encarregados de educação, IPSS e juntas de freguesia; 

� Procedimentos referentes ao Programa Regime Fruta Escolar; 

� Elaboração do pedido de pagamento, referente ao Programa de Generalização de 

Refeições no 1.º ciclo, respeitante aos meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro 

� Apoio ao nível da manutenção, apetrechamento e requalificação do Parque 

Escolar do Pré-escolar e 1.º ciclo do Município de Anadia; 

� Desenvolvimento das ações “Uma Aventura na Casa dos Livros” e “Era uma vez 

uma História”; 

� Preparação e realização da atividade “Vinda ao Cinema” – 10,11 e 12 de 

dezembro; 

� Elaboração do Plano de 2013; 

� Desenvolvimento de procedimentos respeitantes ao serviço de refeições do 1.º 

CEB e das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Educação pré-

escolar; 

� Elaboração de cálculos para determinação das comparticipações familiares nas 

Atividades de Animação e de apoio à Família (valor das mensalidades);  

� Atendimento, acompanhamento e encaminhamento de pais no âmbito da Ação 

Social Escolar (ASE) e das Atividades de Animação e Apoio às Famílias 

(AAAF); 

� Desenvolvimento de procedimentos respeitantes à atribuição de subsídios e 

comparticipações aos encarregados de educação, IPSS e Juntas de Freguesia; 
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� Início da implementação da aplicação informática (SGR-Sistema de Gestão de 

Refeições). 

� Desenvolvimento do Programa “ Recreio Limpo “; 

� Preparação e realização das comemorações dos dias da Árvore e da Água – 5 de 

abril; 

� Preparação do espetáculo de ciência “Química por Tabela 2.0 -  14 e 15 de maio; 

� Preparação da 8ª edição do projeto “Dos 8 aos Oitenta Tudo se Movimenta” – 5, 

12, 19, 26 de maio e 2, 9, 16, 23 de junho; 

� Preparação da atividade Assembleia dos Alunos – 30 de maio. 

� Elaboração do pedido de pagamento, referente ao Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, respeitante aos meses de janeiro, 

fevereiro e março; 

� Preparação e elaboração dos Boletins de Candidatura à Ação Social Escolar (1º 

Ciclo e Pré-Escolar) para o ano letivo 2013/2014 e distribuição pelas entidades 

(Agrupamento, IPSS´s, Centro Escolar de Arcos, Escolas EB1 e Jardins de 

Infância) para preenchimento pelos Encarregados de Educação aquando das 

matrículas; 

� Abordagem à nova aplicação da AIRC para a gestão das refeições escolares dos 

alunos do 1º Ciclo e Pré-Escolar e CAF (prolongamento) no Pré-Escolar, 

iniciando-se a introdução dos alunos na base de dados da aplicação.  
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� Apoio ao nível da manutenção, apetrechamento e requalificação do Parque 

Escolar do Pré-escolar e 1.º ciclo do Município de Anadia; 

� Elaboração do calendário de cedências de autocarro para visitas de estudo; 

� Preparação da atividade de Encerramento do Ano Letivo – 11, 12 e 13 de junho; 

� Desenvolvimento dos procedimentos relativos à confeção (Cantina do Centro 

Escolar de Arcos) e transporte das refeições escolares para a rede pública de 

educação pré-escolar e 1º ciclo, do Município; 

� Preparação e elaboração do Pedido de Pagamento do Programa Generalização 

das Refeições do 1º CEB à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – 

Região Centro (DGEsTE); 

� Preparação e elaboração do Pedido de Pagamento do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento Pré – Escolar à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

– Região Centro (DGEsTE); 

� Produção de novos Boletins de candidatura à Ação Social Escolar 2013/2014 e 

distribuição dos mesmos pelas Escolas Primárias e Pré-Primárias; 

� Receção das candidaturas à Ação Social Escolar 2013/2014. 

� Elaboração de listagem de alunos a transportar no ano letivo 2013/2014 – 

Programa de Reorganização da Rede Escolar do 1º CEB - Transportes; 

� Preparação e realização do projeto “Dos 8 aos Oitenta Tudo se Movimenta – 

caminhada noturna” 9,16,23 e 30 de Setembro e 7,14,21,28 de Outubro; 
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� Preparação e organização do ano letivo 2013/2014 no âmbito da Ação Social 

Escolar e à CAF no Pré-Escolar; 

� Elaboração do procedimento concursal para a aquisição de bens e da 

alimentação para a cantina do Centro Escolar de Arcos e Outras Instituições 

Escolares; 

� Elaboração do documento orientador da Ação Social Escolar. 

� Preparação e Realização da 18ª Edição do Prémio Escolar Professor Doutor 

Rodrigues Lapa; 

� Elaboração de Acordos de Cooperação entre a Câmara Municipal e as IPSSs, no 

âmbito do programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar – 

CAF (componente de apoio à família); 

� Inserção dos novos alunos na base de dados da nova aplicação da AIRC para 

gestão das refeições escolares dos alunos do 1º ciclo e Pré-Escolar e CAF 

(prolongamento) no Pré-Escolar; 

� Procedimentos para processos concursais. 

 

 

ATIVIDADES DESPORTIVAS  

 
Realização de inúmeras atividades desportivas organizadas ou com o apoio da 

Autarquia, destacando-se: 

� Basquetebol | Encontro Minibasket “Dia Mundial da Criança” Anadia F.C. | 

escalões: sub-8/10/12 - Praça da Juventude |  

� Evento | Inauguração do Parque Urbano de Anadia - Parque Urbano |  

� Ciclismo de Estrada | Campeonato Nacional de Fundo; 

� Ciclismo de Estrada | Grande Prémio Alves Barbosa; 

� Ciclismo de Estrada | 4ª prova da Taça de Portugal Feminino; 

� Municípios Sem Fronteiras com a participação das Freguesias do Concelho de 

Anadia. 
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Complexo Desportivo Anadia 

 
� Aquafitness | Dia Mundial do Aquafitness; 

� Férias Desportivas e Culturais | crianças dos 6 aos 14 anos 

� Basquetebol | Estagio da Seleção Nacional | sub-20 masculinos 

� Futebol | Bairrada Cup Páscoa | torneio de formação | vários escalões 

� Natação Formação | Encontro de Escolas Municipais | Atletas não federados 

� Futebol Formação | Jogo Oficial do Nacional – Anadia FC Vs Estação | escalão: 

indicados masculinos 

� Futebol | Jogo Oficial do Nacional – UR Ferreirense Vs Valadares | escalão: 

séniores femininos 

� Rugby | Torneio Nestum | desporto escolar 

� Férias Desportivas e Culturais | Programa das Férias de Verão 2013 

� Rugby | Estágio de Formação | escalão: sub-14 

� Futebol | 2º Torneio Pedro Lavoura | escalões de formação 

� Atividade Física | Encerramento da Atividade dos 8 aos 80 

� Gestão Desportiva | Fórum Nacional de Desporto Municipal -“ Rumos e 

Reflexões 2013 – 2017 ” - Politica Desportiva Municipal - Cine Teatro | CDA-

Complexo Desportivo de Anadia - 28 e 29 junho| 

� Estágio de Futebol Feminino | Paris Saint Germain; 

� Ginástica Rítmica | Estágio Summer Stars Elite Portugal 2013; 

� Ciclismo | Campeonato Nacional de contrarrelógio; 

� Ginástica Judo | Estágio da Seleção de Portugal; 

� Squash | 5º Circuito de Squash Cidade de Anadia | 3ª etapa; 

 
Pavilhão Municipal 

 
� Basquetebol | Torneio formação | escalão: sub-10  

� Basquetebol | Torneio formação | escalão: sub-12 

� Hóquei em Patins | Jogo oficial formação – AFC Vs A.A. Coimbra A | escalão: 

escolares 
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� Basquetebol | Jogo oficial formação – AFC Vs Galitos | escalão: sub-14 

masculinos 

� Basquetebol | Jogo oficial formação – AFC Vs Gafanha B | escalão: sub-16 

masculinos 

� Evento | Fisioterapia e o idoso institucionalizado - 5ª Edição 

� Basquetebol | Jogo oficial formação – AFC Vs Galitos | escalão: sub-14 

femininos 

� Basquetebol | Torneio formação | escalão: sub-12 

� Basquetebol | Jogo oficial formação – AFC Vs GICA | escalão: sub-14 

masculinos 

� Hóquei em Patins | Jogo oficial formação – AFC Vs A.A. Coimbra A | escalão: 

escolares 

� Hóquei em Patins | Jogo oficial formação – AFC Vs H.C. Cambra | escalão: 

infantis 

� Basquetebol | Jogo oficial formação – AFC Vs Vagos | escalão: sub-14 

femininos 

� Basquetebol | Jogo oficial formação – AFC Vs GRI Brandoense B | escalão: sub-

16 masculinos 

� Hóquei em Patins | Jogo oficial formação – AFC Vs H.A. Cambra | escalão: 

escolares 

� Hóquei em Patins | Jogo oficial formação – AFC Vs CENAP | escalão: Infantis 

� Hóquei em Patins | 3º Torneio Cidade de Anadia | escalões de formação: 

benjamins, escolares e infantis 

� Hóquei em Patins | Jogo oficial formação – AFC Vs H.C. Mealhada | escalão: 

Infantis 

� Basquetebol | 2º Torneio Mário Melância | escalões: sub-8/10/12/14/16 

� Hóquei em Patins | Jogo oficial formação – AFC Vs F.C. Bom Sucesso | escalão: 

Infantis – 29 junho 

 
 

Pavilhão de desportos 
 

� Fitness | Mega Aula de Zumba 

� Squash | Portugal PSA Closed - Anadia | escalão: aberto 

� Squash | V Circuito de Anadia | 4ª etapa 
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� Kickboxing | Campeonato Regional de Aveiro | todas as categorias 

� Squash | Bairrada Squash Open 2013  

� Squash | V Circuito Cidade de Anadia  

� Voleibol | Estagio da Seleção Nacional de Portugal | escalão: seniores 

masculinos 

� Evento | Feira da Saúde | Câmara Municipal de Anadia 

� Squash | Campeonato Regional | zona: centro/litoral 

� Formação Nova Modalidade | TRIPELA 

� Boccia | Campeonato Nacional Sénior Equipas - Zona Centro 

� Evento Cultural | Vestidos de Chita 

� Squash | V Circuito Cidade de Anadia 2013 

� Basquetebol | Estágio Selecção Nacional | escalão: sub-20 masc. 

� Basquetebol | Estágio Seleção Nacional | escalão: sub-15 e sub-16 masc. – 28, 29 

e 30 junho 

� Basquetebol | Estágio da Seleção Nacional | escalão sub-15 e sub-16 masc; 

 
 

Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional 

 
� Ciclismo | Estágio da Seleção Nacional de Estrada | sub-23  

� Ginástica | Prova Qualificativa duplo mini-trampolim e tumbling  

� Ciclismo | Estágio da Seleção Nacional de Estrada | sub-23  

� Ciclismo | 3ª Prova da Taça de Portugal de Pista | cadetes, juniores, sub-23 e 

elites 

� Ginástica | Prova nacional de trampolins | escalão - juvenis 

� Ginástica | Estagio da Seleção Nacional | artística masculina 

� Ciclismo | Estagio Internacional da Seleção Belga | equipa de pista 

� Ginástica | Estagio da Seleção Nacional | artística masculina 

� Ginástica | Estagio da Seleção Nacional | artística feminina 

� Ginástica | Estagio da Seleção Nacional | artística masculina e feminina 

� Ginástica Aeróbica Desportiva | Campeonato Nacional 2013  

� Ginástica | Estagio da Internacional de Trampolim | Portugal e Grâ Bretanha 

� Ginástica | Torneio Internacional AGN |modalidade – Rítmica 

� Ciclismo | Troféu Luso - Galaico | escalão: sub-23. 
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� Ginástica Artística | Prova Qualificativa 2013 – Divisão Base / Torneio de 

Preparação 2013 – I Divisão 

� Ginástica | 4º Torneio Internacional Gymsport |modalidade – Artística 

� Kickboxing | Campeonato Nacional | escalão: todos os escalões e pesos 

� Ginástica | Estagio da Seleção de Inglaterra |disciplina – Artística Feminina e 

Masculina 

� Ginástica | Taça do Mundo de Ginástica Artística |Feminina e Masculina 

� Ginástica Artística e Trampolins | Estágio da Seleção do Qatar; 

� Ginástica Rítmica | Estágio da Seleção de Angola; 

� Ginástica Artística | Estágio da Seleção da Suécia; 

� Ginástica Artística | Estágio da Seleção de Portugal; 

� Ciclismo | Campeonato da Europa de Pista; 

� Ginástica Acrobática | Estágio da Seleção de Portugal de Tumbling e 

Trampolins; 

� Ginástica Artística | Estágio da Seleção da Finlândia; 

� Ginástica Artística | Estágio da Seleção da Bélgica; 

� Ginástica Artística | Estágio da Seleção da Inglaterra; 

� Ginástica | Estagio Internacional de Angola | seleção de Tumbling 

� Ginástica | Estagio da Ass. de Ginástica do Norte | formação várias disciplinas 

� Ginástica | Estagio da Seleção Nacional | Artística Masculina  

� Ciclismo | Estagio de Formação Técnica de Pista e BTT | escalões de cadetes e 

juniores 

� Ginástica | Estagio da Ass. Académica de Coimbra | trampolins 

� Estágio de Pré-Temporada da Seleção Nacional de Estrada| Escalões: cadetes e 

juniores. 

� Estágio. 

Ainda no âmbito desportivo importa realçar a atribuição ao Município de Anadia  

do  Troféu Olímpico atribuído pelo Comité Olímpico de Portugal e do galardão 

atribuído pela Federação Portuguesa de Ginástica, ambos pelo reconhecimentos do 

apoio prestado ao desporto nacional, nomeadamente às Federações residentes no 

Centro de Alto Rendimento – Velódromo Nacional. 
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Complexo Desportivo de Sangalhos 

 
� Inauguração | Novo Complexo Desportivo de Sangalhos | Pavilhões 1 e 2 

� Basquetebol | Jogo oficial formação – Sangalhos Vs Académico FC | escalão: 

sub-18 

� Basquetebol | Jogo oficial formação – Sangalhos Vs Ovarense | escalão: sub-18 

� Basquetebol | Jogo oficial formação – Sangalhos Vs UA Aroso | escalão: sub-16 

� Basquetebol | Jogo oficial formação – Sangalhos Vs D Póvoa | escalão: sub-18 

 

 

 

� Férias Desportivas e Culturais | Programa das Férias de Verão 2013 -17 a 28 de 

junho e 01 a 26 de Julho - CDA-Complexo Desportivo de Anadia | Piscinas 

� Ginástica Rítmica | Estágio da Seleção da Bulgária - Complexo Desportivo de 

Anadia | Pavilhão de Desportos - 5 a 17 Julho 

� Ciclismo | Campeonato da Europa de Pista | escalões: Júniores e Sub-23 -. 9 a 14 

Julho - Centro de Alto Rendimento - Velódromo Nacional, em Sangalhos 

� Municípios Sem Fronteiras | freguesias do concelho de Anadia - 18, 19 e 20 

Julho - Anfiteatro do Vale Santo - Anadia 
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1.1 OBJECTIVO E ENQUADRAMENTO GERAL 

 

A presente Prestação de Contas foi elaborada nos termos do exigido pelo Decreto-Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprova o POCAL, conjugado com o ponto II da 

Resolução n.º4/2001 – 2.ª Secção, do Tribunal de Contas. 

 

Neste ano, destacamos os seguintes aspectos relevantes: 

 Receita arrecadada € 27.912.569,33; 

 Execução orçamental da receita de 73,52%; 

 Execução orçamental da despesa de 72,18%; 

 Despesas pagas no montante de € 27.321.198,12; 

 Execução orçamental do Plano Plurianual de Investimentos de € 14.741.892,89; 

 Execução orçamental das Atividades Mais Relevantes de € 2.994.644,57; 

 Poupança corrente de € 3.918.975,46; 

 

No cumprimento da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de Setembro, conjugado com o disposto nos artigos nºs 76 e 77 da Lei n.º 75/2013, de 3 

de Setembro, submete-se à aprovação da Câmara Municipal os Documentos de 

Prestação de Contas de 2013. 

 

                     

1.2. ESTRUTURA / METODOLOGIA 

 

O presente relatório espelha a execução do orçamento da Autarquia para 2013, que foi 

elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro “POCAL”, 

cumprindo o preceituado no n.º 13 do POCAL e no nº28 das Instruções nº.1/2001 – 2º 

Secção – Resolução nº. 4/2001, do Tribunal de Contas e apresenta em documento 

autónomo os mapas de prestação de contas. 

 

A Câmara Municipal apresenta assim nos termos legais, alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º 

do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, os documentos de prestação de 

contas do ano 2013. Aquela norma define como competência do Executivo “elaborar e 

aprovar a norma de controlo interno bem como o inventário de todos os bens, direitos e 

obrigações patrimoniais e respectiva avaliação”, e ainda os documentos de prestação 

de contas, a submeter à apreciação e votação do Órgão Deliberativo, cabendo à 
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Assembleia Municipal a sua apreciação e votação, em conformidade com o disposto na 

alínea l) do nº 2 do artigo 25º do referidos diploma legal “apreciar o inventário de 

todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação”, bem como 

apreciar e votar os documentos de prestação de contas. 

 

De forma resumida o relatório de gestão disponibiliza elementos relativos à actividade 

financeira e patrimonial da Autarquia evidenciando os aspectos mais importantes, com 

particular ênfase na análise da execução orçamental das receitas e despesas, relevando 

os aspectos da execução das grandes opções do plano (GOP`s), especificamente no que 

concerne ao investimento e actividades mais relevantes (AMR`s) realizadas; do 

endividamento da Autarquia, identificando os resultados operados no exercício, bem 

como a apresentação da proposta de aplicação do resultado liquido. 

 

Na metodologia utilizada foram elaborados gráficos e quadros de forma a evidenciar os 

dados informativos indicados em cada capítulo. Para melhor enquadramento e 

comparação das variáveis mais significativas da gestão municipal são apresentados, 

também, sempre que comparáveis, elementos relativos à execução dos anos anteriores. 
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1.3 - INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANADIA NA 

ESTRUTURA ORGÂNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA. 

 

A Câmara Municipal de Anadia deliberou por unanimidade na sua reunião 

extraordinária de 7 de dezembro de 2012 propor para aprovação da Assembleia 

Municipal de Anadia a integração dos Serviços Municipalizados de Anadia na estrutura 

orgânica da Câmara Municipal de Anadia, tendo este órgão na sua reunião de 20 de 

dezembro de 2012 deliberado o seguinte: 

1) Aprovar a proposta de integração dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Anadia na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Anadia, 

com efeitos a partir do dia um de janeiro de 2013, extinguindo-se assim nos termos do 

nº 1 do artigo 18º da Lei nº 50/2012 de 31 de agosto os referidos Serviços 

Municipalizados e assumindo a Câmara Municipal de Anadia os respetivos bens, 

direitos e obrigações constitutivos do seu património.  

2) Aprovar a proposta de Estrutura e Organização dos Serviços Municipais da 

Câmara Municipal de Anadia. 

 

Dando cumprimento a esta deliberação da Assembleia Municipal de Anadia, 

foram os saldos finais dos Serviços Municipalizados de Anadia referentes ao ano de 

2012 integrados ao longo do ano de 2013 nas contas do Município de Anadia, 

encontrando-se este processo concluído à data de 31 de Dezembro de 2013. 

Foi neste âmbito, igualmente integrado o saldo da gerência dos SMAS, no valor 

de 591.371,21€ na conta orçamental da receita 160101 – Saldo da gerência anterior – 

saldo orçamental na posse do serviço. 

 

Por ser o primeiro ano que se presta contas após a integração dos Serviços 

Municipalizados de Anadia na estrutura orgânica do Município de Anadia, será 

efetuada, sempre que seja possível comparar os dados, uma análise da situação 

evolutiva do Município de Anadia ao longo de três anos, de 2011 a 2013. 
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O quadro abaixo demonstra esta integração, cujos saldos foram levados à conta 

5903 - Resultados transitados dos SMAS. 

 

 

Conta Designação Mov. Débito Mov. Crédito Saldo 

5903 Resultados transitados dos SMAS 11.816.235,05€ 11.816.235,05€ 0,00€ 

590301 Resultados SMAS – Disponibilidades 11 0,00 1.336,71€ 1.336,71€  

590302 Resultados SMAS – Disponibilidades 12 0,00 151.152,24€ 151.152,24€  

590303 Resultados SMAS – Clientes 21 9.994,83€ 571.852,11€ 561.857,28€ 

590304 Resultados SMAS – Existências 36 0,00 70.609,30€ 70.609,30€ 

590305 Resultados SMAS – Imobilizado 4 6.130.990,13€ 10.847.767,99€ 4.716.777,86€ 

590306 Resultados SMAS – Acréscim. e diferimentos 27 1.520.904,99€ 2.841,84€ 1.518.063,15€ 

590307 Resultados SMAS – Património 5 3.993.679,54€ 0,00 3.993.679,54€ 

590308 Resultados SMAS – Provisões 29 99.279,13€ 0,00 99.279,13€ 

590309 Resultados SMAS – EOEP 24 9.599,40€ 165.674,86€ 156.075,46€ 

590310 Resultados SMAS – Out. Dev. / Cred. 263/268 50.858,25€ 5.000,00€ 45.858,25€ 

590311 Resultados SMAS – Fornecedores 221 928,78€ 0,00 928,78€ 

 

 

1.4 – Entidades Participadas 

 

As entidades participadas pelo Município de Anadia, societárias e não 

societárias, aparecem desagregadas em mapa próprio. 

O Município de Anadia tem uma posição dominante na empresa WRC – Agência de 

Desenvolvimento Regional, SA, sendo detentor de 69,20% do seu capital social. 

 

Durante o ano de 2013 a contabilidade do Município de Anadia registou as 

seguintes operações com a WRC – Agência de Desenvolvimento Regional, SA: 

i) Quantia das transações: 158.414,20€, das quais 144.681,25€ referem-se 

ao exercício de 2013. 

ii) Não existe nenhum saldo pendente na rubrica de fornecedores a favor 

dessa entidade, não sendo reconhecida qualquer divida. 

 

Foi recebido a 16/10/2013 o valor líquido de 3.724,02€ referente aos dividendos 

do exercício de 2012 da participação do Município de Anadia na ERSUC – Resíduos 

Sólidos do Centro SA. 
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1.5 – Endividamento 

 

O Município de Anadia apresenta a seguinte situação perante os limites ao seu 

endividamento, conforme estabelece a Lei 2/2007 de 15 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pelas leis dos sucessivos Orçamentos de Estado: 

 

1.5.1. – Endividamento liquido 

 

 Não apresenta a 31/12/2013 endividamento liquido mas sim um superavit no 

montante de 1.368.620,10€. 

 

1.5.2. – Endividamento de Médio e Longo Prazo 

 

 Apresenta como limite ao endividamento de médio e longo prazo de acordo com 

o disposto no artigo 98º da LOE para 2013 um valor de 10.216.902,34€. 

 A 31/12/2013 o capital em divida de médio e longo prazo era de 8.209.149,20€, 

sendo, portanto, inferior ao seu limite legal. 

 

1.5.3. – Endividamento Total 

  

O conceito de divida total aparece descrito no artigo 52º da Lei nº 73/2013 de 3 

de setembro que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais. 

 Dispõe o nº 1 do artigo 52º da referida lei que a divida total de operações 

orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54º, não pode 

ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente 

liquida cobrada nos três exercícios anteriores. O referido artigo 54º enumera as 

entidades relevantes para efeitos de limites da divida total. 

 A Lei nº 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE para 2014), dispõe no seu artigo 

97º que o limite da divida total dos municípios é o previsto no artigo 52º da Lei nº 

73/2013 de 3 de Setembro e que em 2014 para efeitos da aferição do cumprimento do 

aumento até 20% da margem disponível, de acordo com o disposto no nº3 do artigo 52º 

da Lei nº 73/2013 de 3 de Setembro a divida total inicial a considerar seja a existente a 

31 de dezembro de 2013. 
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Aplicando ao Município de Anadia temos a seguinte situação no referente ao 

cálculo do limite de endividamento total: 

Receita Corrente Cobrada Liquida  Valor em € 

Ano de 2011  10.235.798,32 

Ano de 2012  10.240.308,09 

Ano de 2013  14.861.769,06 

Média dos três últimos exercícios  11.779.291,82 

1,5 vezes a média dos três últimos exercícios  17.668.937,74 

Limite do Endividamento Total (1) 17.668.937,74 

   

Divida do Município de Anadia  Valor em € 

Divida Orçamental Curto Prazo+M/L Prazo  8.324.070,63 

 

 Se calcularmos o endividamento total de acordo com o disposto no artigo 

54º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, obtemos a seguinte situação: 

 

Apuramento das Entidades Relevantes  Valor em € 

WRC a) 0,00 

ERSUC  a) 0,00 

Comunidade Intermunicipal Região Aveiro  671.672,22 

Associação Rota da Bairrada  880,45 

Associação Beira Atlântico Parque  3.262.13 

Escola Profissional Viticultura e Enologia Bairrada c) 0,00 

Associação Plataforma para a Construção 

Sustentável 

 222,03 

Associação Nacional Municípios Portugueses b) 438,00 

Total da Divida Relevante  683.043,03 

 

Notas) 

a) A entidade cumpre as regras de equilíbrio de contas previstas no artigo 40º 

da Lei nº 50/2012 de 31 de agosto. 

b) Dados fornecidos pela entidade. 

c) Ainda não apresentou contas do exercício de 2013.  
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Apuramento da Divida Total do Município de Anadia: 

Divida do Município de Anadia  Valor em € 

Divida Curto Prazo + M/L Prazo  8.324.070,63 

Divida das Entidades Relevantes  683.043,03 

Total       (2) 9.007.113,66 

Margem de Endividamento Disponível (3)=(1)-(2) 8.661.824,08 

Margem de Aumento da Divida       20% de (3) 1.732.364,82 

 

Verifica-se que o Município de Anadia apresenta a 31/12/2013 e de acordo 

com os dados disponíveis uma divida total inferior ao seu limite, pelo que cumpre o 

disposto no nº 1 do artigo 52º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro e apresenta uma 

margem disponível de endividamento no montante de 1.732.364,82€, embora este 

valor esteja condicionado ao apuramento da divida de 2013 da Escola Profissional 

Viticultura e Enologia Bairrada. 
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2. Área Comercial 

 Com a integração dos Serviços Municipalizados de Anadia na estrutura orgânica 
do Município de Anadia, esta entidade passou desde o dia 1 de janeiro de 2013 a ter 
atribuições diretas em termos das áreas da captação, tratamento e fornecimento de água 
para consumo humano, sendo igualmente responsável pela recolha e tratamento de 
águas residuais no concelho de Anadia. 
 

 
O quadro abaixo, dá-nos uma perspectiva do número de contadores instalados na 

rede em trinta e um de Dezembro de dois mil e treze, desagregados por categorias de 
tarifa aplicadas: 
 
 

NÚMERO DE CLIENTES/CONTADORES INSTALADOS 
CATEGORIAS 2013 

Doméstico 11.565 
Industrial 134 
Comercial 859 
Outros Consumos 881 
Estado e seus Organismos 23 
Instituições de Beneficência 133 
Administração Local 69 
Famílias Numerosas 2 
Famílias Carenciadas 11 
Município 185 

TOTAL 13.862 
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O Município de Anadia tinha colocado na rede, e à data de trinta e um de 

Dezembro de dois mil e treze, treze mil oitocentos e sessenta e dois contadores de água. 

Relativamente ao ano de dois mil e doze, registou-se um aumento de catorze 

consumidores. 

 
 Os quadros abaixo dão-nos uma perspectiva do consumo de água desagregado 
por tarifa 
 
 

CONSUMO DE ÁGUA DESAGREGADO POR TARIFA 

TARIFA M3 

  2013 
Doméstico 1.200.166 
Indústria 53.213 
Comércio 120.110 
Estado 29.216 
Instituições de Beneficiencia 63.079 
Administração Local 16.455 

Outros Consumos 108.463 

Famílias Numerosas 57 

Famílias Carenciadas 433 

Municipio 110.541 

 

 
 
 

O quadro abaixo, dá-nos uma perspectiva do número de utentes da rede de 
saneamento ligados em trinta e um de Dezembro de dois mil e treze, desagregados por 
categorias de tarifa aplicadas: 
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NÚMERO DE UTENTES DE SANEAMENTO 

CATEGORIAS 2013 
Doméstico 6.822 
Industrial 54 
Comercial 580 
Outros Consumos 409 
Estado e seus Organismos 14 
Instituições de Beneficência 34 
Administração Local 5 
Famílias Numerosas 2 
Famílias Carenciadas 5 
 7.925 
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 Os quadros abaixo dão-nos uma perspectiva dos metros cúbicos de água residual 
recolhida e tratada. 
 
 

M3 DE ÁGUA RESIDUAL RECOLHIDA E TRATADA 
DESAGREGADO POR TARIFA 

TARIFA M3 

  2013 
Doméstico 739.631 
Indústria 32.001 
Comércio 80.948 
Estado 21.849 
Instituições de Beneficiência 24.345 
Administração Local 251 

Outros Consumos 52.879 

Famílias Numerosas 57 

Famílias Carenciadas 193 

 
 

 
 

 

Em função do variado leque de opções de pagamento colocadas à disposição dos 

munícipes, estes manifestaram durante o ano de dois mil e treze a sua preferência pela 

Transferência Bancária, seguida pelo pagamento na Tesouraria do Município e através 

do Multibanco que subiu. A opção de pagamento através da Cobrança Postal aparece a 

seguir, e em último lugar a opção pelas Juntas de Freguesia aderentes. Esta situação, 

referente às 154.211 faturas pagas durante o ano de dois mil e treze aparece expressa no 

quadro seguinte:  
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FORMA DE PAGAMENTO NÚMERO DE FATURAS 
ANO 

 2013 
Tesouraria do Município 38.944 
Cobrança Postal - C.T.T. 23.020 
Juntas de Freguesia 4.619 
Transferência Bancária 58.833 
Multibanco 28.795 
Total 154.211 
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3. ANÁLISE ECONÓMICA 

3.2. Execução Orçamental -Receita 

 

Analise Sumária 

 

O presente relatório evidencia a gestão da Câmara Municipal de Anadia no ano de 2013 

e traduz a receita prevista do exercício no montante de 34.452.253,00 € a incluir 

3.514.432,60 €, totalizando o orçamento corrigido no valor de 37.966.685,60 €. 

 
A receita do exercício, totalizou 27.912.569,33 € repartiu-se por:  
 
 RECEITAS CORRENTES: 14.861.769,06 €   
 
 RECEITAS DE CAPITAL: 9.536.367,67 € 
 
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:-3.399.469,86 €  
 
SALDO TRANSITADO DOS SMAS:  114.962,74 € 
 

 
 
 

              ANÁLISE – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 
 
2.2. - RECEITA 
 

 2013 
% 

Execução 
Receitas Correntes 14.861.769,06 € 105,11 

Saldo da Gerência anterior 3.514.432,60 €  

Impostos Directos                         (01) 3.487.720,60 € 120,22 

Impostos Indirectos                       (02) 33.663,71 € 49,00 

Taxas, Multas e outras Penalidades (04) 109.141.36 € 74,55 

Rendimentos de Propriedade         (05) 7.017,21 € 68,79 

Transferências Correntes               (06) 7.164.967,97 € 101,48 

Venda  Bens e Serviços Correntes  (07) 3.904.782.10 € 99,10 

Outras Receitas Correntes              (08) 154.476,11 € 1.331,69 

   

Receitas de Capital 9.536.367,67 € 46,94 
   

Venda de Bens de Investimento     (09) 121.429,43 € 10,12 

Transferências de Capital               (10) 7.879.898,84 € 51,62 

Activos Financeiros                       (11) 00,00 0,00 

Passivos Financeiros                      (12) 1.535.039,40 € 39,90 

Outras Receitas de Capital             (13) 00,00 0,00 

Total da Receita do ano 27.912.569,33 € 73,74 
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2.3 – RÁCIOS DAS RECEITAS 
 
A arrecadação das receitas apresenta uma estrutura igual à dos anos anteriores, por 

natureza, ou seja, por classificação económica em conformidade com o Decreto-Lei 

n.º26/2002, de 14 de Fevereiro e respectivas alterações. 

 

RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA 

          Nº do Rácio Indicadores 2013 

1 
Receitas próprias 

____________________ 
Receita Total 

Receita (cap. 01 + cap. 02 + cap.04 + 
cap.05 + cap.07 + cap.08 + cap.09 + 

cap.11 + cap.13) 
_____________________________ 

∑ Receita (cap. 01 a cap. 13) 

32,04% 

2 
Receita cobrada localmente 

_________________________ 
Receita Total 

Receita (cód.02.02 + cap.04 + cap.05 
+cap.07 + cap. 08) 

_____________________________ 
∑ Receita (cap. 01 a cap. 13) 

17,25% 

3 
Impostos Diretos 

_______________________ 
Receita Total 

Receita (cap. 01) 
______________________________ 

∑ Receita (cap. 01 a cap. 13) 
14,29% 

4 
Fundos Municipais 

_____________ 
Receita Total 

Receita (cód. 06030101 + 06030102 
+06030103 + 10030101 

_____________________________ 
∑ Receita (cap. 01 a cap. 13) 

32,91% 

5 
Passivos Financeiros 

_________________________ 
Receita Total 

Receita (cap. 12) 
_____________________________ 

∑ Receita (cap. 01 a cap. 13) 
6,29% 

6 

Transferências Correntes e de 
Capital obtidas no âmbito da 

EU 
_________________________ 

Receita Total 

Receita (cód. 060306 + 060901 + 
100307 + 100901) 

________________________________ 
∑ Receita (cap. 01 a cap. 13) 

24,93% 

7 

Venda de bens e serviços 
correntes e de investimento 

________________________ 
Receita Total 

Receita (cap. 07 + cap. 09) 
_______________________________ 

∑ Receita (cap. 01 a cap. 13) 
16,50% 
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2.4. – DESPESA 
 

Analise Sumária 

 

O presente relatório evidencia a gestão da Câmara Municipal de Anadia no ano de 2013 

e traduz a despesa realizada do exercício no montante de 27.321.198,12 €, totalizando o 

orçamento corrigido no valor de 37.851.722,86 €. 

 
A despesa do exercício, totalizou 27.321.198,12 € e repartiu-se por:  
 
 DESPESA CORRENTE: 10.942.793,60 €   
 
 DESPESA DE CAPITAL: 16.378.404,52 € 
 
 
 
 
 

  2013 
% 

Execução 
Despesas Correntes 10.942.793,60 € 90,95 

    
Despesas com o Pessoal         
(01) 4.150.604,58 € 97,32 
Aquisição de Bens e Serviços  
(02) 5.575.280,22 € 88,14 
Juros e Outros Encargos        
(03) 127.723,80 € 65,33 
Transferências Correntes        
(04) 711.396,61 € 88,03 
Subsídios                                
(05) 90.024,06 € 77,60 
Outras Despesas Correntes    
(06) 287.764,33 € 89,64 

    

Despesas de Capital 16.378.404,52 € 63,43 
Aquisição de Bens de Capital  
(07) 14.741.892,89 € 62,16 
Transferências de Capital        
(08) 803.546,93 € 63,89 
Ativos Financeiros                  
(09) 00,00 0,00 
Passivos Financeiros               
(10) 832.964,70 € 99,70 
Outras Despesas de Capital    
(11) 00,00 0,00 

Total da Despesa do ano 27.321.198,12 € 72,18 
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2.4.1. – Rácios da Despesa 
 

RÁCIOS DA ESTRUTURA DA DESPESA 
 

          Nº do Rácio Indicadores 2013 

1 
Despesas de Capital  

____________________ 
Despesa Total 

∑ Despesa (agrup.07 a agrup.11) 
_____________________________ 
∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 

59,94% 

2 
Aquisição de Bens de Capital 

_________________________ 
Despesa Total 

∑ Despesa (agrup. 07) 
_____________________________ 
∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 

53,95% 

3 
Transferências de Capital 

_______________________ 
Despesa de Capital 

∑ Despesa (agrup. 08) 
______________________________ 

∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 
2,94% 

4 
Pessoal 

_____________ 
Despesa Total 

∑ Despesa (agrup. 01) 
_____________________________ 
∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 

15,19% 

5 

Pessoal:-Remunerações certas e 
Permanentes 

_________________________ 
Despesa Total 

Despesa  (agrup. 0101) 
_____________________________ 
∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 

11,38% 

6 

Aquisição de bens  e serviços 
correntes 

_________________________ 
Despesa Total 

 Despesa (agrup. 02) 
________________________________ 

∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 
20,40% 

7 
Serviço da Dívida 

___________________ 
Despesa Total 

Despesa (agrup. 03 + agrup. 10)) 
_______________________________ 

∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 
3,51% 

8 
Amortização de Empréstimos 

_________________________ 
Despesa Total 

Despesa (agrup. 10) 
__________________________ 

∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 
3,04% 
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             2.5 – COMPARAÇÃO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS 
 
 
2.5.1 – Rácios Receitas/Despesas 
 
 
 

GRAU DE COBERTURA GLOBAL DAS RECEITAS E DAS DESPESAS 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
 

          Nº do Rácio Indicadores 2013 

1 Receita Total  
Despesa Total 

∑ Receita (cap. 01 a cap. 13) 
_____________________________ 
∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 

89,30% 

2 Receita Corrente 
Despesa Corrente 

∑ Receita (cap. 01 a cap. 8) 
_____________________________ 
∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 06) 

135,81% 

3 Receita de Capital 
Despesa de Capital 

∑ Receita (cap. 09 a cap. 13) 
______________________________ 

∑ Despesa (agrup. 07 a agrup. 11) 
58,22% 

4 Passivos Financeiros (receita) 
Despesa Total 

∑ Receita (cap. 12) 
_____________________________ 
∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 

5,61% 

5 Receitas Próprias 
Despesa Total 

∑ Receita (cap. 01+cap.02+ 
cap.04+cap.05 +cap.08 +cap.09 +cap.11 

+cap.13 
______________________________ 

∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 

14,32% 

6 Fundos Municipais 
Despesa Total 

 cód. 06030101 + 06030102+ 06030102 
+ cód.10030101 

________________________________ 
∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 

53,56% 

7 Receita cobrada localmente 
Despesa Total 

Receita (cód. 0202 + cap. 04 + cap. 05 + 
cap. 07 + cap. 08 

_______________________________ 
∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 

15,40% 
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3 – POUPANÇA CORRENTE 
 

O Princípio do Equilíbrio consagrado no ponto 3.1.1. do POCAL consubstanciou-se na 

obtenção de uma poupança corrente de 3.918.975,46 € no ano de 2013.  

EQUILÍBRIO FINANCEIRO 

 Unid.: Euros 

Equilíbrio Financeiro ANO 2013 

Receita Corrente 14.861.769,06 

Despesa Corrente 10.942.793,60 

(1) Poupança Corrente 3.918.975,46 

Receita de Capital 9.536.367,67 

Despesa de Capital 16.378.404,52 

(2) Saldo de Capital -6.842.036,85 

(3)=(1)-(2) Saldo Anual -2.923.061,39 

 
 
 

 
O Saldo da Gerência Anterior é um valor que só vai ser contabilizado na Gerência 

seguinte e inscrito através de uma revisão orçamental, no valor de 591.371,21 €. Existe 

ainda um saldo credor de operações de tesouraria no valor de 705.947,00 €. 

 
 
 
4 – DÍVIDA BANCÁRIA 
 
Em conformidade com o Mapa de Empréstimos Obtidos a Médio e Longo Prazo (TC) 

no final do ano de 2013, o saldo em dívida é de 8.209.149,20 €, montante esse que 

transporta com o mesmo valor para o ano económico seguinte.  
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4.1 – INDICADORES DE GESTÃO ORÇAMENTAL SOBRE O  
         ENDIVIDAMENTO  
 
  

          Nº do Rácio RÁCIOS DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO 2013 

1 
Serviço da dívida bancária 
____________________ 

Despesa Total 

Despesa (agrup.03 + agrup.10) 
_____________________________ 
∑ Despesa (agrup. 01 a agrup. 11) 

3,00% 

2 

Compromissos assumidos do 
exercício 

_________________________ 
Despesa paga 

Coluna (4) do mapa 7.3.1. do POCAL 
_____________________________ 

Coluna (7) do mapa 7.3.1. do POCAL 
113,32% 

 
 
 
 
 
 
 
Peso do Serviço de dívida na despesa total 
 
As despesas com custos financeiros (juros e amortizações) decorrentes dos empréstimos 

bancários são de 3,00% da despesa total, o que significa uma percentagem bastante 

reduzida. 

 

5 – OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
 
Através da tesouraria do Município efetuaram-se no decurso do ano económico 

operações de recebimentos e pagamentos extra orçamento designado por “operações de 

tesouraria”. 

 

São pois entradas e saídas de fundos que, por não constituírem nem receitas nem 

despesas próprias do município giram fora do orçamento, tratando-se de simples 

recursos ocasionais. É o caso dos recebimentos consignados a outras entidades de que o 

Município é apenas detentor temporariamente, por os ter arrecadado com a 

obrigatoriedade de os entregar às entidades a quem pertencem (é o exemplo, das 

importâncias dos descontos de vencimentos do pessoal, do imposto de selo e da 

participação nas várias licenças e outros). 
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Tendo por base o mapa de “operações de tesouraria” no ano de 2013, em anexo, 

constata-se que o saldo da gerência anterior, incluindo o dos Smas, totalizava saldos 

credores no valor de 554.454,56 €, sendo que os recebimentos do ano foram no valor de 

1.150.256,33 € e os pagamentos no montante de 998.763,89 €. Em resumo, o saldo das 

operações de tesouraria apresenta, em 31/12/2013, um saldo credor para o ano seguinte 

de 705.947,00 € (mapa de Operações de Tesouraria). 

 

 

 6 – FLUXOS DE CAIXA 

 

Os fluxos de caixa são as importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos 

ocorridos no exercício, que se reportem à execução orçamental quer a operações de 

tesouraria, registadas na tesouraria e na contabilidade. 

 

Os fluxos de caixa são incluídos num próprio mapa anexo com a estrutura definida no 

POCAL. 

 

Dando cumprimento ao artigo 53.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro alterado e 

republicado pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro e, no sentido de o Órgão Deliberativo 

conhecer, para poder aferir do grau de desenvolvimento das atividades preconizadas 

pelo Município de Anadia, o/a Senhor/a Presidente do órgão Executivo foi dando 

conhecimento através de documentos contabilísticos próprios todas as informações 

continuadamente atualizadas. 

 

 

Em síntese se anexam os mapas anuais de execução das GOPs. 

   

FUNÇÕES GERAIS

Protecção Civil e 
luta contra 

incêndios
7%

Administração Geral

80%

Serviços Gerais da 
Administração 

Pública
13%
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FUNÇÕES SOCIAIS

Cultura
2%

Acção Social

2%

Educação
26%

Habitação
0%

Saneamento
23%

Resíduos Sólidos
2%

Abastecimento de 

àgua
2%

Serviços individuais 
de Saúde

0%

Desporto, Recreio e 

Lazer
8%

Ordenamento do 

Território
34%

Protecção do M eio 
Ambiente e 

Conservação da 
Natureza

1% Outras act ividades 

cívicas e religiosas
0%

 
 
 

FUNÇÕES ECONÓMICAS

Turismo
0%

Outras funções 
económicas

0%Mercados e Feiras
0%

Transportes 

rodoviários
63%

Indústria e energia

36%

Agricultura, 

pecuária, 
silvicultura, caça e 

pesca
1%

 
 

OUTRAS FUNÇÕES

Transferências entre 
Administrações; 

100%
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4 - ANALISE ECONÓMICA / FINANCEIRA 
 

 

4. a) – ANÁLISE ECONÓMICA 

 
 

No ano de dois mil e treze, a difícil situação económica que Portugal atravessa 

com o programa de apoio económico e financeiro em curso, teve impacto negativo 

sobre as contas do município, nomeadamente ao nível da diminuição das transferências 

dos fundos provenientes do Orçamento do Estado. 

 O valor das prestações de serviços aos munícipes situou-se em bom nível. 

O Município de Anadia aumentou significativamente no ano de 2013 o valor das 

transferências para as freguesias, medida que teve também um impacto negativo nos 

resultados, em virtude de ter aumentado os custos e perdas extraordinárias.  

De realçar que aumentaram os proveitos resultantes da parte proporcional às 

amortizações referentes aos subsídios obtidos do QREN para os grandes investimentos 

realizados ou em curso. 

Este quadro externo de contração económica em que se situou a gestão 

municipal em 2013 teve reflexos negativos sobre a situação económica global do 

Município de Anadia, com a composição do seu resultado liquido a situar-se em valores 

negativos, conforme o quadro e gráfico a seguir nos mostram. 

De realçar o facto de os resultados financeiros e os extraordinários se situarem 

em valores positivos. 

 

RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO ( € ) 

 2013 

Resultados Operacionais -2.551.041,30 

Resultados Financeiros 748.395,37 

Resultados Correntes -1.802.645,93 

Resultados Líquidos -793.980,48 
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Decomposição dos Resultados Líquidos do Exercício 

-3.000.000,00

-2.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Resultados

Operacionais
Resultados

Financeiros
Resultados

Correntes
Resultados

Líquidos

2013

 

  

   

 

Com base nos valores recolhidos dos documentos contabilísticos, podemos 

efectuar uma análise dos custos e perdas e proveitos e ganhos decompostos nos seus 

principais componentes, no exercício de dois mil e treze.  

 

Em termos de custos e perdas temos a seguinte situação: 

 

                                  CUSTOS E PERDAS   ( € ) 

 2013 

CMVMC 996.834,85 

Fornecimentos e Serviços Externos 5.327.170,44 

Custos Com Pessoal 4.166.538,52 

Transferências e Subsídios Concedidos 877.329,65 

Amortizações 6.920.513,82 

Outros Custos e Perdas Operacionais 39.270,03 

Provisões do Exercício 144.615,28 

Custos e Perdas Financeiras 194.667,81 

Custos e Perdas Extraordinárias 1.077.240,68 
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Custos e Perdas 

 

Os custos e perdas do exercício de dois mil e treze atingiram o valor de 

19.744.181,08€ 

 

O valor da rubrica fornecimentos e serviços externos apresenta os grandes 

agregados da despesa de atividade municipal.  

As rubricas de custos com o pessoal, aparece desagregada em remunerações e 

encargos sociais. 

Atendendo ao princípio da especialização do exercício efectuou-se a 

contabilização do valor das férias e respectivo subsídio vencido no ano de 2013, mas 

que só será pago no ano de 2014, no valor de 462.729,50€.  

 

As transferências correntes e subsídios concedidos e prestações sociais 

continuam a refletir a opção de se optar pela selectividade dos apoios concedidos, em 

função do mérito das acções a realizar, dentro do princípio da boa gestão dos recursos 

públicos. 

 

As rubricas de amortizações do exercício, acompanham o aumento do 

imobilizado, tendo sido calculadas de acordo com a legislação em vigor, ponto 2.7.2 – 

Amortizações do POCAL.      

 

Os custos e perdas financeiras reportam-se essencialmente a juros suportados 

com o serviço da divida, demonstrando alguma estabilidade apesar dos novos 

empréstimos contraídos. 

 

Os custos e perdas extraordinárias refletem essencialmente o aumento do valor 

transferido para as juntas de freguesia ao longo do ano de 2013. 
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No referente aos proveitos e ganhos, podemos visualizar nos mapas seguintes a 

composição das suas principais rubricas referente ao período em análise, 

 

  PROVEITOS E GANHOS              ( € ) 

Indicadores 2013 

Vendas de Produtos 1.235.909,53 

Prestações de Serviços 1.482.107,15 

Impostos e Taxas 3.771.111,04 

Trabalhos para a própria entidade 751.075,86 

Transferências e Subsídios Obtidos 8.663.360,71 

Proveitos e Ganhos Financeiros 943.063,18 

Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.085.906,13 

 

 

Proveitos e Ganhos 

 

 Com base nos quadros acima apresentados, podemos verificar que os proveitos 

e ganhos do exercício atingiram no ano de dois mil e treze o valor de 18.950.200,60€. 

  

 A rubrica de Prestação de Serviços, continua a refletir a actividade do 

Município enquanto entidade prestadora de serviços públicos remunerados, registando 

um acréscimo das receitas inerentes às actividades dos diversos espaços em 

funcionamento, acrescido da receita inerente à atividade de fornecimento de água 

potável e à recolha e tratamento de águas residuais.  

 

Os Impostos e Taxas refletem o aumento da receita do IMI devido à 

reavaliação efetuada e concluída aos prédios urbanos. 

 

Os trabalhos para a própria empresa se referem essencialmente à recuperação 

dos valores dos trabalhos efetuados por administração direta através de pessoal e 

máquinas próprias na requalificação de várias vias municipais. 
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As transferências e subsídios obtidos no ano de dois mil e treze continuam a 

demonstrar a boa capacidade do Município em captar receitas do exterior para 

financiar a sua atividade. 

 

Os proveitos e ganhos financeiros resultam essencialmente da remuneração das 

contas bancárias e da contabilização nesta rubrica dos rendimentos de imóveis. 

 

Os proveitos e ganhos extraordinários refletem o efeito conjugado verificado 

pelo aumento das transferências de capital obtidas e o aumento dos ganhos em 

imobilizações. 

 

As imobilizações comparticipadas por terceiros foram amortizadas na mesma 

base e às mesmas taxas do restante imobilizado, sendo levados à conta 79-Proveitos e 

Ganhos Extraordinários pela mesma percentagem das amortizações efectuadas, por 

contrapartida da conta 27-Acréscimos e Diferimentos onde foram registadas as 

comparticipações recebidas. 
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4. b) – ANÁLISE FINANCEIRA 

 

 Efectuando a análise financeira aos documentos de prestação de contas do 

Município de Anadia para o exercício de dois mil e treze, verifica-se que as diversas 

rubricas do Balanço continuam a demonstrar uma situação financeira estável a um bom 

nível. 

 

ACTIVO 

 

 Os valores imobilizados brutos demonstram a boa capacidade de realização, e o 

elevado valor dos investimentos realizadas e em curso 

 

 As dívidas de terceiros a curto prazo refletem a divida dos clientes e 

contribuintes. Os clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa encontram-se 

devidamente provisionados, de acordo com o disposto no POCAL. 

  

A rubrica de Outros devedores reflete na sua essência os valor das 

comparticipações pelo QREN aos investimentos realizados e que já se encontram 

submetidos para comparticipação junto do MaisCentro e POVT. 

 

 O valor da conta 24 – Estados e outros entes públicos refere-se a IVA a 

recuperar. 

 

Os depósitos e caixa situam-se a níveis que permitem manter uma tesouraria 

equilibrada. 

 

Os custos diferidos referem-se à aplicação do princípio da especialização do 

exercício aos contratos. 

 
 

FUNDOS PRÓPRIOS  

 

 Os Fundos Próprios refletem em termos dos seus valores a integração dos 

SMAS, nomeadamente nas suas rubricas de Património e Resultados Transitados. 
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 PASSIVO 

 

 O valor em divida a médio e longo prazo refere-se aos empréstimos contraídos 

junto de instituições de crédito bem como a referente aos depósitos garantia pelas 

retenções efetuados aos adjudicatários das diversas empreitadas e cujo prazo de 

exigibilidade se situa a médio e longo prazo. 

 

O valor em dívida aos fornecedores c/c e de imobilizado, contínua a não ter 

grande significado face aos valores das aquisições de bens e serviços e de empreitadas 

efetuados, e reflete o reduzido prazo de pagamento que se verifica por parte do 

Município de Anadia. 

 

O valor em divida ao estado deve-se às taxas e impostos devidos ao estado 

referente ao pessoal. 

 

A rubrica de outros credores refere-se ao valor dos depósitos garantia pelas 

retenções efetuados aos adjudicatários das diversas empreitadas e cujo prazo de 

exigibilidade se situa no curto prazo. 
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Principais indicadores da análise financeira: 

 

ANÁLISE FINANCEIRA 

Indicadores 2013 

Liquidez Geral Ativo Circulante / Passivo Circulante 3,75

Liquidez Reduzida 
Ativo circulante – Existências / Passivo 

Circulante 
3,66

Ativo Circulante 
Existências+Dividas de 

Terceiros+Disponibilidades 
5.025.490,75€

Passivo Circulante Dividas a Terceiros de Curto Prazo 1.338.698,17€

Fundo de Maneio Ativo Circulante – Passivo Circulante 3.686.792,58€

Taxa de Cobertura do Ativo 

Circulante pelo Fundo Maneio 
Fundo de Maneio/Ativo Circulante 73,36%

Endividamento Dividas a M/L Prazo / Passivo Total 16,09%

Grau de Dependência dos 

Empréstimos M/L Prazo  
Empréstimos M/L Prazo / Ativo Total 6,07%

Autonomia Financeira Fundos Próprios / Passivo Total 180,48%

Capitais Permanentes 
Património+Reservas (56 e 57) + 

Empréstimos de M/L Prazo 
91.402.583,32€

Cobertura do Imobilizado 

pelos Capitais Permanentes 

Capitais Permanentes/Imobilizado 

Liquido 
96,82%

Imobilizado Liquido 
Bens do Dominio Público+Imobilizado 

Corpóreo e Incorpóreo 
124.672.640,85
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Analisando ao longo do exercício de dois mil e treze os principais indicadores da 

análise financeira apresentados e referentes ao Município de Anadia, podemos em 

conclusão e de uma forma sucinta, referir o seguinte: 

a) Fundo de Maneio – Apresenta-se positivo e revela a boa disponibilidade do 

Município de Anadia em dar cumprimento às suas operações diárias.  

b) Liquidez Geral e Reduzida – Ambos os indicadores indicam uma situação de 

tesouraria que permite solver os compromissos a curto prazo. Demonstram 

uma tesouraria sem previsíveis problemas de rotura. 

c) Autonomia Financeira – Demonstra que continua a existir uma boa dotação 

de capital próprio e uma diminuta dependência em relação aos capitais 

alheios. 

d) Cobertura do Imobilizado por Capitais Permanentes – Mantêm-se, atendendo 

à forma de financiamento do imobilizado, por se situar em bom nível. 

e) Fundo de Maneio – Situou-se nos 3.686.792,58€€ mantendo-se a um nível 

elevado. 
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8 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS. 

 

 

Propõe-se nos termos do n.º 2.7.3. do Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de 

Fevereiro (POCAL) a seguinte aplicação dos resultados líquidos negativos do exercício 

de dois mil e treze, no valor de – 793.980,48€: 

 

• Resultados Transitados – 793.980,48€. 

 

 
9 – FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO. 
 
 
Não ocorreram factos relevantes ocorridos após o termo do exercício 
 
 

 
Paços do Município de Anadia, 7 de Abril de 2014 

 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Anadia 

 

(Engenheira Maria Teresa Belém Correia Cardoso) 
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                 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

8.1 - Caracterização da entidade 
8.1.1 - Identificação 
Município de Anadia 
Praça do Município 
Apartado 19  
3781-909 Anadia 
N.º de Identificação Fiscal – 501 294 163 
 
 

8.1.2 – Legislação 

A Lei n.º 2-A/2007, de 15 Janeiro estabeleceu durante o exercício de 2013 o regime 

financeiro dos municípios. 

O n.º 1. do artigo 3.º do mesmo diploma determina que o Município de Anadia tem 

património próprio, cuja gestão compete aos respectivos órgãos. Os seus n.º 2. e n.º 4. 

do artigo 3.º do referido diploma determinam os poderes dos órgãos do Município. 

  

O n.º1. artigo 4.º do mesmo diploma estabelece ainda que, o Município de Anadia está 

sujeito às normas consagradas na Lei de Enquadramento Orçamental e aos princípios e 

regras orçamentais e de estabilidade orçamental. 

 

 

A repartição dos recursos públicos entre o Estado e os municípios é obtida através de 

uma subvenção geral determinada a partir do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) de 

25,3% de média aritmética simples da receita proveniente dos impostos sobre as pessoas 

singulares (IRS), sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) e sobre o valor 

acrescentado (IVA); uma subvenção específica a partir do Fundo Social Municipal 

(FSM) correspondente às despesas relativas às atribuições e competências transferidas 

da administração central para os municípios; uma participação de 5% no IRS, 

determinada nos termos do artigo n.º 20 dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na 

respectiva circunscrição territorial, calculada sobre a respectiva colecta líquida das 

deduções previstas no n.º 1 do art.º 78.º do Código do IRS. 
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Em termos do seu limite de endividamento, o Município de Anadia apresenta, 

para o ano de 2013, e de acordo com os dados fornecidos pela DGAL um limite de 

endividamento de médio e longo prazo de 10.216.902,34€, não apresentando 

endividamento liquido mas sim um superavit de 23.314.576,99€. 

À data de 30 de junho de 2012, na prestação intercalar de contas, com referência 

à data de 31 de dezembro de 2011, foi corrigido um erro ao nível do reconhecimento 

dos valores a receber de subsídios ao investimento, considerados na totalidade 

independentemente da probabilidade de recebimento e investimentos efetuados, no 

valor de 16.475.777,38€. O balanço à data de 31 de dezembro de 2011 apresentava um 

valor total líquido de 133.240.706,08€ incluindo o montante dos subsídios a receber no 

valor de 18.877.951,20€ e proveitos diferidos em 46.102.438,13€. Após a regularização 

do erro, os saldos iniciais de 2012 das rubricas de subsídios ao investimento a receber 

passaram a ser de 2.402.173,82€ e de proveitos diferidos de 29.626.660,75€.  

 

Verifica-se portanto com base no apuramento do endividamento líquido que à 

data de 31/12/2013 o Município de Anadia apresenta em termos do seu endividamento 

líquido, ou seja, a diferença entre os seus passivos financeiros e os ativos financeiros o 

valor de – 1.368.620,10€. Este valor indica uma margem do seu endividamento líquido 

em relação ao endividamento líquido nulo de 1.368.620,10€. 

 

A Câmara Municipal de Anadia deliberou por unanimidade na sua reunião 

extraordinária de 7 de dezembro de 2012 propor para aprovação da Assembleia 

Municipal de Anadia a integração dos Serviços Municipalizados de Anadia na estrutura 

orgânica da Câmara Municipal de Anadia, tendo este órgão na sua reunião de 20 de 

dezembro de 2012 deliberado o seguinte: 

1) Aprovar a proposta de integração dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Anadia na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Anadia, 

com efeitos a partir do dia um de janeiro de 2013, extinguindo-se assim nos termos do 

nº 1 do artigo 18º da Lei nº 50/2012 de 31 de agosto os referidos Serviços 

Municipalizados e assumindo a Câmara Municipal de Anadia os respetivos bens, 

direitos e obrigações constitutivos do seu património.  

2) Aprovar a proposta de Estrutura e Organização dos Serviços Municipais da 

Câmara Municipal de Anadia. 
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Dando cumprimento a esta deliberação da Assembleia Municipal de Anadia, 

foram os saldos finais dos Serviços Municipalizados de Anadia referentes ao ano de 

2012 integrados ao longo do ano de 2013 nas contas do Município de Anadia, 

encontrando-se este processo concluído à data de 31 de Dezembro de 2013. 

Foi neste âmbito, igualmente integrado o saldo da gerência dos SMAS, no valor 

de 591.371,21€ na conta orçamental da receita 160101 – Saldo da gerência anterior – 

saldo orçamental na posse do serviço. 

 

 

A contabilidade das autarquias locais respeita o Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais (POCAL), podendo ainda dispor de outros instrumentos 

necessários à boa gestão e ao controlo do dinheiro e outros dos ativos públicos. 

 

8.1.3 - Estrutura organizacional efectiva  

O aviso n.º 19 372/2007 (2ª série) de 10 de Outubro, vem regulamentar a estrutura e 

organização dos serviços municipais. De acordo com o capítulo I, o regulamento define 

os objectivos, a organização e os níveis de actuação dos serviços do Município de 

Anadia, bem como os princípios que os regem e respectivo funcionamento, nos termos e 

respeito pela legislação em vigor. 

 

O Município e os seus serviços prosseguem, nos termos e formas previstas na lei, fins 

de interesse público municipal, tendo como objectivo principal da sua actividade a 

melhoria das condições gerais de vida e dos interesses próprios da população do 

concelho. 

A estrutura orgânica dos serviços municipais, competências e atribuições genéricas 

fazem parte integrante do aviso atrás mencionado, sendo que a estrutura orgânica dos 

serviços municipais se divide em Divisões, Secções e Serviços, que podem observar-se 

no organograma do Município de Anadia e cujas atribuições, objectivos e competências 

estão previstas no art.º 8º e 9º do referido aviso. 

 

Organograma   

Ver mapa anexo. 
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8.1.4 - Descrição sumária das actividades  

O objectivo estratégico do Município de Anadia passa pela promoção do bem-estar da 

população e a qualificação do concelho, assentes na valorização dos recursos, numa 

perspectiva de desenvolvimento sustentável e de participação dos cidadãos. Para a 

prossecução destes objectivos a sua actividade baseia-se na matriz de competências e 

atribuições definidas no Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e Lei n.º 159/900, de 14 de Setembro, respectivamente, 

tendo sido entretanto publicada a Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro que, entre outras 

matérias de relevância municipal, estabelece o regime jurídico das autarquias locais.  

 

8.1.5 - Recursos humanos 

O registo dos eleitos, ao abrigo do art.º 234º da lei eleitoral dos órgãos das autarquias 

local. 

  Ver Mapa anexo.  

 

8.1.6 - Organização Contabilística 

A autarquia dispõe de procedimentos contabilísticos adequados às suas necessidades, 

descritos na Norma de Controlo Interno. 

 

A informação contabilística é disponibilizada trimestralmente; diariamente é 

confrontado o resumo diário de tesouraria e os registos contabilísticos validando a sua 

conformidade. 

 

Os sistemas informáticos utilizados pelo Município de Anadia relacionados com a 

contabilidade são: o Sistema de Contabilidade Autárquica (SCA), Sistema de Gestão de 

Tesouraria (SGT), Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial (SIC), Obras por 

Administração Directa (OAD), Controlo de Obras Públicas (COP), Gestão de Contratos 

Públicos (GCP) e Sistemas de Taxas e Licenças (TAX) da Associação Informática de 

Região Centro. 
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8.1.7 - Outra informação relevante  

O Município de Anadia submeteu, conforme disposto no n.º1 do art.47º da Lei 

n.º2-2007 de 15 de Janeiro, as contas do exercício de 2013 ao exame de um auditor 

externo. 

A Câmara Municipal de Anadia deliberou por unanimidade na sua reunião 

extraordinária de 7 de dezembro de 2012 propor para aprovação da Assembleia 

Municipal de Anadia a integração dos Serviços Municipalizados de Anadia na estrutura 

orgânica da Câmara Municipal de Anadia, tendo este órgão na sua reunião de 20 de 

dezembro de 2012 deliberado o seguinte: 

1) Aprovar a proposta de integração dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Anadia na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Anadia, 

com efeitos a partir do dia um de janeiro de 2013, extinguindo-se assim nos termos do 

nº 1 do artigo 18º da Lei nº 50/2012 de 31 de agosto os referidos Serviços 

Municipalizados e assumindo a Câmara Municipal de Anadia os respetivos bens, 

direitos e obrigações constitutivos do seu património.  

2) Aprovar a proposta de Estrutura e Organização dos Serviços Municipais da 

Câmara Municipal de Anadia. 

 

Dando cumprimento a esta deliberação da Assembleia Municipal de Anadia, 

foram os saldos finais dos Serviços Municipalizados de Anadia referentes ao ano de 

2012 integrados ao longo do ano de 2013 nas contas do Município de Anadia, 

encontrando-se este processo concluído à data de 31 de Dezembro de 2013. 

Foi neste âmbito, igualmente integrado o saldo da gerência dos SMAS, no valor 

de 591.371,21€ na conta orçamental da receita 160101 – Saldo da gerência anterior – 

saldo orçamental na posse do serviço. 

 

Por ser o primeiro ano que se presta contas após a integração dos Serviços 

Municipalizados de Anadia na estrutura orgânica do Município de Anadia, será 

efetuada, sempre que seja possível comparar os dados, uma análise da situação 

evolutiva do Município de Anadia ao longo de três anos, de 2011 a 2013. 
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O quadro abaixo demonstra esta integração, cujos saldos foram levados à conta 

5903 - Resultados transitados dos SMAS. 

 

 

Conta Designação Mov. Débito Mov. Crédito Saldo 

5903 Resultados transitados dos SMAS 11.816.235,05€ 11.816.235,05€ 0,00€ 

590301 Resultados SMAS – Disponibilidades 11 0,00 1.336,71€ 1.336,71€  

590302 Resultados SMAS – Disponibilidades 12 0,00 151.152,24€ 151.152,24€  

590303 Resultados SMAS – Clientes 21 9.994,83€ 571.852,11€ 561.857,28€ 

590304 Resultados SMAS – Existências 36 0,00 70.609,30€ 70.609,30€ 

590305 Resultados SMAS – Imobilizado 4 6.130.990,13€ 10.847.767,99€ 4.716.777,86€ 

590306 Resultados SMAS – Acréscim. e diferimentos 27 1.520.904,99€ 2.841,84€ 1.518.063,15€ 

590307 Resultados SMAS – Património 5 3.993.679,54€ 0,00 3.993.679,54€ 

590308 Resultados SMAS – Provisões 29 99.279,13€ 0,00 99.279,13€ 

590309 Resultados SMAS – EOEP 24 9.599,40€ 165.674,86€ 156.075,46€ 

590310 Resultados SMAS – Out. Dev. / Cred. 263/268 50.858,25€ 5.000,00€ 45.858,25€ 

590311 Resultados SMAS – Fornecedores 221 928,78€ 0,00 928,78€ 

 

 

8.2. – Notas ao balanço e à demonstração de resultados 

 

8.2.1 – Indicação e Justificação das disposições do POCAL que, em casos 
excepcionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente 
estabelecido, tenham sido derrogadas e dos respectivos efeitos no Balanço e 
Demonstração de Resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma 
imagem verdadeira e apropriada do Activo, do Passivo e dos Resultados da 
Autarquia Local. 
  

Não aplicável. 

 

8.2.2 – Indicação e comentário das contas do Balanço e da Demonstração de 
Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 

Pelos motivos de integração a 01/01/2013 dos Serviços Municipalizados de 

Anadia na estrutura orgânica do Município de Anadia, conforme deliberação da 

Assembleia Municipal de Anadia, o Balanço e a Demonstração de Resultados do 

Município de Anadia a 31/12/2013 não são comparáveis com os do exercício anterior. 
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8.2.3 – Critérios valorimétricos e contabilísticos 

No exercício de 2013 os critérios de valorimetria utilizados foram os seguintes: 

 

Investimentos Financeiros 

Estão registados ao valor de aquisição. 

 

Imobilizações corpóreas 

a) Todas as imobilizações corpóreas foram registadas ao custo de aquisição. 

b)  Locação Financeira – Os activos imobilizados adquiridos mediante contratos de 

locação financeira bem como as correspondentes responsabilidades são 

contabilizadas pelo método financeiro. De acordo com este método, o valor do activo  

é registado no imobilizado corpóreo. A responsabilidade assumida é registada no 

passivo e os juros no valor das rendas e as amortizações do activo são registadas 

como custos na demonstração de resultados do exercício a que respeitam. 

Imobilizações em curso 

As obras em curso estão registadas ao custo de aquisição ou construção e são 

transferidas para imobilizado no momento da sua recepção provisória. 

 

Bens de domínio público 

Os bens de domínio público da responsabilidade da Autarquia, são classificados como 

tal, sempre que a mesma seja responsável pela sua administração e controlo, com 

excepção dos bens do património histórico artístico e cultural. Estes são valorizados 

sempre que possível, ao custo de aquisição ou construção, com base nos mesmos 

critérios definidos para o Imobilizado Corpóreo.  

O aumento verificado nalguns bens desta rubrica foi feito com recurso à sua avaliação. 

 

Amortizações 

As amortizações do exercício foram calculadas segundo o método das quotas 

constantes, com base nas taxas máximas de amortização de acordo com as tabelas da 

Portaria nº671/2000, de 17 de Abril de 2000 (CIBE). 
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Acréscimos e Diferimentos 

Os custos e os proveitos são reconhecidos contabilisticamente à medida que são gerados, 

independentemente do momento em que são pagos ou recebidos, de acordo com o 

princípio da especialização dos exercícios. 

Os subsídios ao investimento são reconhecidos em proveitos diferidos aquando da 

apresentação ao respetivo organismo do pedido de pagamento, e são transferidos para 

resultados na proporção das amortizações praticadas sobre os bens financiados, tendo 

sido os respectivos contratos registados na aplicação SIC, onde foram igualmente 

apurados os proveitos extraordinários dai resultantes. 

 

Dívidas de terceiros e a terceiros 

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos 

que as titulam. 

 

Provisões 

As provisões são constituídas de acordo com os critérios definidos no POCAL, nas 

situações em que estejam associados riscos, de acordo com a avaliação efetuada 

anualmente. 

 

Existências 

As existências em armazém são valorizadas, de acordo com os critérios estabelecidos 

pelo POCAL ao custo de aquisição, sendo as saídas valorizadas ao custo médio 

ponderado. 

 

Disponibilidades 

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos 

montantes em numerário, cheques e vales postais e saldos de todas as contas bancárias. 

 

8.2.4 - Cotações utilizadas na conversão em moeda portuguesa de transacções em 
moeda estrangeira. 
 

O Município de Anadia não efectuou transacções em moeda estrangeira, nem apresenta 

saldos em 31 de Dezembro de 2013 em moeda estrangeira em que tenha sido efectuada 

a conversão e actualização cambial. 
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8.2.5 – Situações em que o resultado liquido foi afetado por valorimetrias, 

amortizações, ou provisões diferentes ou extraordinárias. 

Não aplicável 

 

8.2.6 – Comentário às contas 431 – Despesas de Instalação e 432 – Despesas de 
Investigação e Desenvolvimento. 
 

A conta 433 – Propriedade Industrial e Outros direitos contém despesas com marcas 

registadas ao custo de aquisição. 

 

8.2.7 – Os movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do 

balanço e nas respectivas amortizações e provisões encontram-se evidenciados em 

quadros anexos (Mapa A e Mapa B). 

 

8.2.8 – Cadastro do Imobilizado  

Ver mapa anexo. 

 

8.2.9- Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos 
obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido 
capitalizados nesse período. 

Não aplicável. 

 

8.2.10 – Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação 
dos bens do Imobilizado. 

Não Aplicável.   

 

8.2.11 – Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações. 

Não Aplicável. 

 

8.2.12 – Relativamente às Imobilizações corpóreas e em curso, deve indicar-se o 
valor global, para cada uma das contas, de: 
 

a) Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público 
cedidos por contrato de concessão, em conformidade com o estabelecido no 
presente diploma. 

 Não Aplicável. 
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b) Imobilizações implantadas em propriedade alheia. 

Não Aplicável. 
  
c) Imobilizações reversíveis. 

Não Aplicável. 
 

8.2.13 – As viaturas utilizadas no exercício de 2013 em regime de locação 
financeira são as seguintes: 

a) Máquina FERMEC c/ Kit de Martelos matrícula 820/1 LN, valor patrimonial 

líquido de 13.800 €; 

b)  Máquina minicarregadora GEHL matrícula 4640 DXT-PL400, valor 

patrimonial líquido de 6.750,00 €. 

Os contratos de leasing em vigor atingiram o seu términus antes de 31/12/2013, 

tendo o Município de Anadia exercido a sua opção de compra sobre os mesmos. 

 

8.2.14 - Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com 
indicação das razões dessa impossibilidade. 

Não aplicável. 

 

8.2.15 - Bens de domínio público que não são objecto de amortização  

 

De acordo com o previsto no POCAL e nas tabelas anexas à Portaria n.º 671/2000, de 

17 de Abril, que regulamentam as taxas de amortização dos bens imobilizados, os 

terrenos e recurso naturais, bem como os bens do património histórico, artístico e 

cultural não são alvo de amortizações. 
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8.2.16 – Designação e Sede das Entidades Participadas: 

 
Nome da Entidade 

Valor 
Aquisição 

Capital 
Próprio 

31/12/2013 

Resultado 
Liquido 2013 

Entidades Participadas Societárias:    

Ersuc – Resíduos Sólidos do Centro, S.A. 55.105 € 17.981.005,00 € 1.201.309,00 € 

WRC - Agência de Desenvolvimento Regional, 

S.A. 
285.000 € 712.591,77€ 1.037,04€ 

Entidades Participadas Não Societárias:    

Escola Profissional Viticultura e Enologia da 

Bairrada 
2.500 € (a) (a) 

Associação Rota da Bairrada 500 € 79.137,03€ 417,88€ 

Associação Beira Atlântico Parque 5.000 € 2.454.360,81€ 140.195,38€ 

Associação Nacional Municípios Portugueses 4.756,00€ 1.957.846,00€ 141.789,54€ 

Comunidade Intermunicipal Região Aveiro 28.652,00€ 1.132.230,66€ 243.684,09€ 

Associação Plataforma para a Construção 

Sustentável 
2.500 € 93.048,16€ -52.399,73€ 

(a) À data da elaboração do presente documento ainda não haviam sido entregues os valores dos capitais próprios 
das entidades participadas. 

 

 

8.2.17 – “Títulos negociáveis” 

O Município de Anadia não dispõe de investimentos em títulos negociáveis 

 

 

8.2.18 – “Outras aplicações financeiras” 

 Não Aplicável. 

 

 
8.2.19 – Indicação Global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente 
relevantes, entre os custos de elementos do Activo Circulante, calculados de acordo 
com os critérios valorimétricos adaptados e as quantias correspondentes aos 
respectivos preços de mercado. 

 

Não Aplicável. 
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8.2.20 – Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição 
a elementos do activo circulante de um valor inferior ao mais baixo custo ou do 
mercado. 

 

Não Aplicável. 

 

8.2.21 – Indicação e Justificação das provisões extraordinárias respeitantes a 
elementos do activo circulante, relativamente aos quais, face a uma análise 
comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de 
valor.  

Não Aplicável. 

 
8.2.22 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das 
rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.  

 

Foram efectuadas as devidas provisões para as dívidas de cobrança duvidosa no 

final do exercício de 2013. 

 

 

8.2.23 – Valor global das dívidas Activas e Passivas, respeitantes ao pessoal da 
Autarquia Local. 

 

Não existem dívidas activas ou passivas para com o pessoal da autarquia. 

 

8.2.24 – Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela 
entidade, com a indicação dos direitos que conferem. 

 

Não Aplicável. 

 

8.2.25 - "Estado e outros entes públicos" 

 

Não existem dívidas incluídas na conta Estados e outros entes públicos em 

situação de mora. 
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8.2.26 – A descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções 
prestadas. 
 

Encontram-se evidenciadas no mapa de Operações de Tesouraria (conta 2685). 

  (Ver mapa anexo)  

 
8.2.27 – Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os 
movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte.  
 

Corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro o Processo 

nº143/10.2-BEAVR contra o Município de Anadia, ação esta proposta por Alberto 

Couto Alves, SA. referente à empreitada de construção do Velódromo Nacional de 

Sangalhos em que a mesma vem com o pedido indemnizatório de 2.279.013,00 €. 

No entanto não foi reconhecida nenhuma provisão para outros riscos e encargos, 

uma vez que o Município considera que não assiste razão à autora, como tal não existe 

probabilidade do Município obter uma decisão desfavorável, conjugado com o fato de 

ainda não existir uma decisão judicial e portanto não ser possível estimar um eventual 

valor de perda. 

 
8.2.28 – Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada 
uma das contas da Classe 5 "Fundo Patrimonial", constantes do Balanço. 
 

 

DESCRIÇÃO 

SALDO EM 

31/12/2012 

 

AUMENTOS 

 

REDUÇÃO 

SALDO EM 

31/12/2013 

Património 72.609.746,23€ 1.873.084,14€ 0,00 € 74.482.830,37€ 

Reservas Legais 7.562.715,35 € 1.087.121,35 € 0,00 € 8.649.836,70 € 

Subsídios 51.166,00 € 0,00 € 0,00 € 51.166,00 € 

Doações 9.601,05 € 0,00 € 0,00 € 9.601,05 € 

Resultados Transitados 1.672.113,27 € 4.253.120,96€ 1.237.761,12€ 4.687.473,11€ 

Resultado líquido do Exercício -756.158,31 € -793.980,48 € -756.158,31€ -1.136.563,09€ 

TOTAL 81.149.183,59€ 6.419.345,97€ 481.602,81€ 86.744.344,14€ 
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Património 

A conta 51 – Património regista os fundos relativos à constituição da entidade, bem 

como as alterações subsequentes que venham a ser formalmente autorizadas. Verificou-

se um aumento devido à inclusão do património dos SMAS. 

   A conta 59 – Resultados transitados. No ano de 2013 registou-se um aumento devido 

às retificações verificadas, nomeadamente por inclusão do património dos SMAS, 

regularização do saldo dos SMAS constantes da conta 2745 referente aos subsídios para 

investimento do Município de Anadia e às comparticipações dos particulares para 

ramais de água e saneamento. Foi igualmente valorizado a obra da EN 235 (Km 21,305-

26,000) 1ª fase realizada por administração direta. A diminuição dos valores deve-se à 

regularização das amortizações do bem atrás referido, assim como pela regularização de 

excesso de previsão registada em 2011 relacionada com transferências da DREC no 

âmbito da educação. 

A diminuição verificada, também, se deve aos resultados líquidos negativos 

provenientes do exercício anterior no valor de 756.158,31€. 

 
8.2.29 – Demonstração do custo de mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas: 

 

Ver mapa anexo. 

 

8.2.30 - Demonstração da variação da produção 
 

Não aplicável. 

 

8.2.31 - Demonstração de resultados financeiros 
 

Ver mapa anexo. 

 

8.2.32 - Demonstração dos resultados extraordinários  

   

Ver mapa anexo. 
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8.3 - Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução 

 A informação sobre este ponto consta dos mapas que acompanham os documentos de 

prestação de contas, construídos de acordo com o definido no POCAL, designadamente: 

modificações do orçamento da receita, modificações do orçamento da despesa e 

modificações ao plano plurianual de investimentos. 

 

 

Paços do Município de Anadia, 7 de Abril de 2014 

 

A Presidente da Câmara Municipal de Anadia 

 

(Engenheira Maria Teresa Belém Correia Cardoso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCICÍO DE 2013 

___________________________________________________________________ 
Município de Anadia 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPAS ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































































