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Nos termos dos Estatutos e para o efeito reúne-se, ordinariamente, a 

Assembleia-Geral do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila 

Nova de Gaia para discussão e aprovação do RELATÓRIO E CONTAS DO ANO 

DE 2014. 

 

Em 25 de março de 2015, a direção apresenta, também em reunião geral, o 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO para o ano em curso. 
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Digníssimos,  

Membros da Mesa da Assembleia-geral, 

Membros do Conselho Fiscal, 

Caros sócios, 

Prezados amigos: 

 

CONSOLIDAR PARA AVANÇAR NOS BENEFÍCIOS SOCIAIS 

Mais uma vez cumpre apresentar o Relatório e Contas de Gerência. Este documento 

espelha as contas da associação e mostra equilíbrio entre a Receita e a Despesa, o que viabiliza a 

continuidade, em 2015, das atividades estatuídas do Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores de Vila Nova de Gaia. 

O relatório das atividades desenvolvidas e as contas de 2014 expressam a pressão havida 

no ano de referência, muito evidente no objetivo de reequilíbrio financeiro e na forma como o 

Executivo Municipal fez a gestão desta situação e na qual o CCD não passou incólume. 

De tal forma que, acautelando a possível regressão da situação financeira equilibrada, 

conforme foi patente no relatório de contas de gerência de 2013, a direção manteve as regalias e 

os benefícios em níveis idênticos aos transitados, tendo sido possível assumir, em 2014, todos os 

compromissos em apoios e nas iniciativas de maior relevância como é o caso do Convívio, da 

Cerimónia da Entrega de Medalhas e da Festa de Natal para as crianças. 

No essencial, o CCD consolidou a atividade associativa, registada no ano de 2013, e 

pugnou na manutenção das regalias e na doação dos benefícios, quer para sócios, quer para os 

trabalhadores e colaboradores do Município e das diversas iniciativas envolvidas. 

A restrição de verbas previstas, logo no início de 2014, decorrente dos objetivos e quadro 

financeiro da Autarquia de Vila Nova de Gaia, teve como consequência manter-se baixa a 

expetativa dos associados do CCD, quanto à aguardada melhoria dos seus benefícios sociais. 

Depois de um ano de baixas expectativas, não tão mau como se acercava, e achando-se a 

atividade da associação hoje estável, presentemente só se vê um caminho realista: avançar na 

área dos benefícios sociais. 
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Todavia, a ênfase de prosseguir e aumentar os benefícios sociais é, em si mesmo, 

exigente de mais meios, os quais não poderão ser supridos somente pela receita própria do CCD, 

até pela razão compreensível de que tais benefícios produzem resultados positivos diretos no seio 

dos trabalhadores do Município, e das suas famílias, dado possuírem efeitos catalisadores no 

bem-estar desses agregados e, na organização municipal, serem ativadores do necessário 

ambiente de confiança e de segurança. 

Mesmo na conhecida situação de dificuldade financeira, tendo como malignante o fundo 

de apoio municipal, a Câmara de Gaia soube expressar, satisfatoriamente, a parte social que lhe 

compete, e por isso, conquanto ainda insatisfeitos, estejamos muito gratos pelos apoios 

concedidos em 2014. 

 Este relatório e as contas, também pelo que já ficou dito, evidenciam o 

comprometimento da Câmara Municipal na partilha de encargos que viabilizam as regalias e os 

benefícios sociais de todos os trabalhadores e colaboradores do Município.  

Daí que, ao longo de 2014, os sócios do CCD tiveram a possibilidade de beneficiar do 

apoio, não reembolsável, em agregados com filhos com determinado grau de incapacidade 

comprovada; da quota na farmácia para receituário médico comparticipado, ou não, pela ADSE; 

dos protocolos celebrados com diversas entidades; do apoio ao desporto nos campeonatos do 

INATEL; bem como, de momentos de convívio e de celebração, apropriados a trabalhadores que 

desbastam, ou já desbastaram, as suas vidas ao serviço do Município de Gaia. 

Em termos sintéticos podemos dizer que, em 2014, a receita proveniente da Câmara 

Municipal representou quase 2/3 do total receita arrecada pelo CCD; a despesa assistência 

médica e medicamentosa situou-se abaixo dos 5%, com apenas 4,4% do total gasto; sendo, 

todavia, 24,9% a percentagem despendida, quando somados as áreas da saúde e do apoio social; 

agrupando o conjunto da saúde, do apoio social, da cultura, desporto e recreio, verifica-se que 

apenas 43,5% da receita se encontra neste grupo, versus o grupo da estrutura e funcionamento do 

CCD, que representa mais de metade do total das despesas (54,3%). 

Tal partição se explica pela despesa consignada ao pessoal, manutenção dos serviços 

administrativos, equipamento informático obsoleto e outros itens afins, todavia, esta bem visível 

na componente de prestação de serviços a todos os trabalhadores do Município, designadamente, 
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na marcação de consultas, na mediação do seguro de saúde protocolado com o CCD, na receção 

e entrega de diversos documentos, no serviço de cafetaria, nos pagamentos a fornecedores, na 

organização e na montagem de eventos.  

 

CULTURA, DESPORTO E RECREIO 

As áreas da cultura, do desporto e do recreio definidas no plano de atividades de 2014, 

foram criteriosamente realizadas, segundo a procura dos sócios e a oportunidade das mesmas. 

Nas circunstâncias descritas, no âmbito do desporto, tivemos as duas modalidades 

desportivas inscritas no INATEL, o futsal e a pesca desportiva, modalidades em cujos 

campeonatos o CCD apoia os atletas e que se destinam a sócios e a todos os trabalhadores do 

Município. 

 Outras incitativas foram apoiadas, como a 3.ª Edição da “Caminhada Unidos pelo Bem-

Estar”, efetivada em 25 de Maio, e organizada pelo Corgas Club. 

No âmbito das atividades culturais e recreativas, foi cancelada, devido ao mau tempo, a 

iniciativa pela qual a direção convidava os associados e os trabalhadores do Município a 

participar no Piquenique-Convívio (dia 02 de Agosto, 10h00-16h30) no Parque da Lavandeira, 

Oliveira do Douro, iniciativa preparada e divulgada até à véspera do evento; todavia, no sábado 8 

de novembro de 2014, realizou-se o Almoço Convívio de S. Martinho, na Quinta da Paradela, 

Pedroso, festa onde os sócios e acompanhantes se juntaram para comer castanhas, beber vinho, 

fazer brincadeiras e cantar por conta do S. Martinho, no que se gastou o total de 1.450,00€. 

A 20 de dezembro, o CCD organizou a Cerimónia de Entrega de Medalhas pelos 20 Anos 

de Serviço e aos Trabalhadores Aposentados, no Salão Nobre da Câmara Municipal, com a 

presença de número elevado de Membros da Vereação Municipal e dos Senhores Presidentes do 

Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo; a 21 de dezembro, também, realizou a tradicional 

Festa de Natal, com a ida ao Circo Mundial (em Gaia, na Avenida dos Descobrimentos), 

espetáculo “Israel Modesto e Circo Mundial” (4.802,00€) e distribuição de brinquedos no final, 

para crianças até aos 10 anos, e também, com entrada gratuita a crianças até aos 12 anos, desde 

que acompanhadas pelos pais ou familiares do trabalhador da Câmara Municipal. 
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Na área da cultura, desporto e recreio, em 2014, gastou-se 37.958,13€, ou seja, 14,6% do 

total da despesa. 

 

SAÚDE E BENEFÍCIOS SOCIAIS 

Na área da saúde, em 2014, foi prestado gratuitamente serviço médico de clínica geral e 

de psicologia, tanto para os seus associados, como para outros trabalhadores do Município. 

Quanto aos benefícios sociais foi atribuído o apoio aos agregados com dependentes de 

comprovado grau de incapacidade; bem como, o apoio à habitação (água e luz) no montante de 

23.835,00€. 

No campo da assistência médica e medicamentosa gastou-se 11.508,40€ (4,4% da 

despesa), incluindo os sócios em situação de insuficiência económica (sócios no ativo com um 

valor bruto do rendimento médio mensal do trabalho dependente igual ou inferior a 628,83€ e 

sócios aposentados cuja pensão seja de igual valor ou inferior), com apoio até 10 euros (dez 

euros), mediante receituário em nome do próprio, seja em medicamentos comparticipados pela 

ADSE, ou não. 

No que toca a encargos com médico de clínica geral e com psicólogo despendeu-se o 

valor de 24.150,00€ (9,3% do total da despesa). 

Foram concedidos adiantamentos aos sócios, valores em dinheiro reembolsável em 

pequenas prestações, no total de 5.761,47€, um peso de 2, 2% da despesa.  

Em síntese, durante 2014, apesar da receita própria ter baixado em virtude da redução de 

quota (para um valor único de 10€), além das iniciativas culturais, desportivas e recreativas, o 

CCD manteve a prestação de serviços na área da saúde, os apoios sociais e a concessão de 

adiantamentos (empréstimos concedidos, sobretudo, na área da saúde em situações prementes). 

 

SERVIÇO DE CAFETARIA E CANTINAS 

Terminado, em setembro de 2011, o ciclo da exploração dos bares e cantinas, o serviço 

de cafetaria é hoje residual, prestando-se este serviço na Biblioteca Municipal e por ocasião das 

sessões na Assembleia Municipal, designadamente aquando a reunião plenária deste Órgão. 
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A direção do CCD continua motivada a trabalhar com a Câmara Municipal, a fim de que 

se atinja um nível adequado no fornecimento de refeições aos trabalhadores, área sensível e de 

grande exigência, que requer vontade e oportunidade política para a implementação de medidas 

muito para além dos requisitos legais e das obrigações fiscais. 

 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONTABILIDADE E TESOURARIA 

Estes serviços são de grande valia a todos os sócios, no atendimento diário e no 

processamento dos reembolsos do seguro de saúde e dos benefícios sociais, assim como de 

outras solicitações, designadamente, para todos os trabalhadores municipais, nas marcações de 

cerca de 3 mil consultas de clínica geral.   

Em 2014 realizaram-se dois mil e quatrocentos e vinte e quatro atendimentos diretos, não 

incluindo informações avulsas e marcações para consultas, oitenta e três entregas de documentos 

ADSE na loja do cidadão de Gaia e foram processados, aproximadamente, seis mil e quinhentos 

documentos referentes a empréstimos, farmácias, vencimentos, seguros de saúde e outros. 

Para o período de 02 janeiro a 31 dezembro, o total de vencimentos e outros encargos 

com pessoal e de prestação de serviços ascende a pouco mais de 141 mil euros, tendo-se fixado o 

valor final em 141.046,64€.  

No período em apreço, com valor idêntico, o total dos encargos diretos e indiretos atingiu 

o montante de 141.188,01€ (54,3% da despesa), isto é, as despesas de funcionamento da 

estrutura organizativa do CCD, sem a prestação do apoio clínico (médico e psicólogo), 

consumiram (50,1%) metade do total da receita. 

 

CONCLUSÃO 

Não obstante a receita própria ter baixado, o CCD manteve o apoio clínico, o 

adiantamento por empréstimo para as despesas de saúde, efetuou mensalmente todos os 

pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços, concedeu aos sócios o apoio à habitação 

e as demais comparticipações previstas no plano de atividades de 2014. 
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A Conta de Gerência de 2014 traduz um bom resultado, manifesto no compromisso e no 

equilíbrio entre a Receita e a Despesa, devido à persistência e ao bom senso dos associados e órgãos 

dirigentes do CCD, que souberam conservar a estrutura em funcionamento, com a ajuda da Câmara 

Municipal, e ao mesmo tempo, facultar as previstas atividades culturais, desportivas e recreativas e, num 

contexto de grande contenção, ainda, conceder os benefícios sociais aos trabalhadores. 

Tendo em conta a globalidade das despesas previstas para 2015, e face aos resultados apurados no 

período económico de 2014:  

- Em fundo de reserva de emergência solidária, 20%;  

- Em resultado transitados, 100%. 
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Vila Nova de Gaia, 11 de março de 2015 

A Direção, 

Jorge Luís Filipe 
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Fernanda Gomes 

David Silva 

Joaquim Gomes 

Nélson Pinto 

Manuel Silva 

Carla Gonçalves 

Luís Nunes
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CCD CONTAS DE 2014 

 RECEITA 2014 281.674,80   

Transitado de 2013 
 

6.438,56 

Apoio Financeiro Protocolo 180.000,00 

Quotas 
 

78.645,07 

Serviços 
 

5.863,39 

Reembolsos Diversos 10.727,78 

 
DESPESA 2014 259.915,06   

Assistência médica e medicamentosa 
 

11.508,40 

Seguro de Grupo de Saúde 
 

280,14 

Apoio Clínico 24.150,00 

Apoio Social 
 

4.890,00 

Apoio Habitação 
 

23.835,00 

Reposição CCD a Sócios 10.343,91 

Cultura 
 

3.369,74 

Desporto 
 

1.123,43 

Festa de Natal 33.464,96 

Vencimentos e Subsídio de Alimentação 
 

93.720,91 

Horas extras 
 

387,36 

Segurança Social 20.823,00 

Seguros e Sindicatos 
 

1.965,37 

Manutenção da Secretaria, Equipamento Informático e Outros 
 

16.998,29 

Transportes 1.140,90 

Matérias-primas 
 

6.152,18 

Empréstimos a sócios 
 

5.761,47 

SALDO 21.759,74   

A transitar para 2015 
 

21.759,74 
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M ont a nt e s e x pr essos e m EU RO

PERÍODOS

2014

ACTIVO

Activo não corrente:

Activos fixos tangíveis…………………………………………………... 2.602,05

Propriedades de investimento…………………………………………...

Goodw ill…………………………………………………………………...

Activos intangíveis……………………………………………………….

Activos biológicos………………………………………………………..

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial…….

Participações financeiras - outros métodos……………………………

Accionistas/sócios……………………………………………………….

Outros activos financeiros………………………………………………

Activos por impostos diferidos………………………………………….

2.602,05

Activo corrente:

Inventários…………………………………………………………………

Activos biológicos………………………………………………………..

Clientes…………………………………………………………………….

Adiantamentos a fornecedores…………………………………………

Estado e outros entes públicos…………………………………………. 7.870,02

Accionistas/sócios……………………………………………………….

Outras contas a receber………………………………………………… 4.042,13

Diferimentos……………………………………………………………….

Activos financeiros detidos para negociação…………………………

Outros activos financeiros………………………………………………

Activos não correntes detidos para venda…………………………….

Caixa e depósitos bancários……………………………………………. 73.171,12

85.083,27

Total do Activo 87.685,32

P ágina 1 de 2

CONTAS DE GERÊNCIA DE 2014
DE JANEIRO A DEZEMBRO

BALANÇO INDIVIDUAL
ANO DE 2014

RUBRICAS NOTAS
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M ont a nt e s ex pr e ssos em EUR O

PERÍODO

2014

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio:

Capital realizado………………………………………………………….. 33.523,45

Acções (quotas) próprias……………………………………………….

Outros instrumentos de capital próprio…………………………………

Prémios de emissão………………………………………………………

Reservas legais…………………………………………………………..

Outras reservas………………………………………………………….. 350,71

Resultados transitados………………………………………………….. 6.240,27

Ajustamentos em activos financeiros…………………………………..

Excedentes de revalorização……………………………………………

Outras variações no capital próprio…………………………………….

40.114,43

Resultado líquido do período…………………………………………….. 22.749,00

62.863,43

Interesses minoritários…………………………………………………..

Total do capital próprio 62.863,43

Passivo

Passivo não corrente:

Provisões…………………………………………………………………..

Financiamentos obtidos…………………………………………………..

Responsabilidades por benefícios pós-emprego……………………...

Passivos por impostos diferidos………………………………………...

Outras contas a pagar…………………………………………………...

Passivo corrente:

Fornecedores…………………………………………………………….. 12.981,86

Adiantamentos de clientes……………………………………………….

Estado e outros entes públicos…………………………………………. 5.606,69

Accionistas/sócios………………………………………………………..

Financiamentos obtidos…………………………………………………..

Outras contas a pagar…………………………………………………... 6.198,13

Diferimentos……………………………………………………………….

Passivos financeiros detidos para negociação………………………..

Outros passivos f inanceiros……………………………………………. 35,21

Passivos não correntes detidos para venda…………………………..

24.821,89

Total do passivo 24.821,89

Total do Capital Próprio e do Passivo 87.685,32

P ágina 2 de  2

RUBRICAS NOTAS
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Vila Nova de Gaia, 11 de março de 2014 
 
 
 
 

Presidente, 
 
 
 

(Jorge Luís Filipe, Dr.) 
 
 
 
 

Tesoureiro, 
 
 
 

(Fernanda Gomes, Dr.ª) 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

Nos termos das disposições contidas no n.º 5.º do art.º 28.º dos Estatutos do CCD, cumpre ao Conselho 

Fiscal emitir opinião sobre o Relatório e Contas relativo ao exercício de 2014 do Centro de Cultura e 

Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia. 

 

Após análise e conferência efetuada aos documentos, o Conselho Fiscal emite o seguinte parecer:  

 

1 - Verifica-se com agrado a apresentação do Relatório e Contas da Gerência do CCD dentro do prazo 

estabelecido na alínea c) do art.º 25.º dos Estatutos; 

2 - O Relatório e Contas da Gerência, sobre o exercício financeiro de 2014, acham-se em condições de 

serem aprovados;  

3 - Sendo elevado o interesse social, merecem os serviços prestados pela associação o apoio de todos os 

sócios, o louvor, e o parecer favorável. 

 

Vila Nova de Gaia, 23 de Março de 2015 

 

O CONSELHO FISCAL, 

 

 

 

 


