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INFORMAÇÃO N.º 02/2013 - ACTIVIDADE MUNICIPAL e SITUAÇÂO FINANCEIRA 

 

Nos termos da alínea e), do ponto 1, do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Assembleia Municipal “apreciar, em cada uma 

das sessões ordinárias, uma informação da Presidente da Câmara acerca da actividade do município, bem como 

da situação financeira do mesmo (…)”. 

Assim, e tal como foi feito em setembro passado, damos cumprimento a este preceito legal, descrevendo, ainda 

que de forma sucinta, aquilo que de mais relevante se fez na Câmara Municipal de Alfândega da Fé, desde a 

última sessão ordinária da Assembleia Municipal, e que abrange o período de 23 de fevereiro a 25 abril de 2013. 

 

Cultura e Turismo: 

Comemorações “Dia Europeu Vítima de Crime” 

24 de Fevereiro 

Jovens de Outrora preparam espetáculo para assinalar a 
data 
 
A Liga de Amigos do Centro de Saúde, em conjunto com o 

Município de Alfândega da Fé, assinalou o Dia Europeu da 

Vítima de Crime com a apresentação do espetáculo “O vinho 

Mata”, onde estiveram presentes 130 espetadores. 

  

 

 

Mercadinho Flor da Amêndoa regressa a Alfândega da Fé  

Espaço de venda de produtos locais todos os fins-de-semana de março 

2 a 30 de Março 

Abriu a 2 de março o Mercadinho Flor da Amêndoa. Foi a quarta edição desta 

iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Alfândega da Fé. O espaço de 

venda e prova de produtos locais é ponto de encontro dos produtos locais.  

Em tempo de amendoeiras em flor esta iniciativa é uma ótima oportunidade de 

promoção dos produtos de Alfândega, assumindo especial importância no 

escoamento da produção dos pequenos produtores concelhios, permitindo que os 

produtores encontrem, no movimento turístico gerado pelas amendoeiras em flor, 

a possibilidade de conseguirem um rendimento extra. 
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Passeio BTT Amendoeiras em Flor de Alfândega da Fé 
 

Passeio BTT Amendoeiras em Flor de Alfândega da Fé, que se realizou no dia 17 de 

Março 2013.  

"O Município de Alfândega da Fé, através da Secção de Desporto organizou o Passeio 

BTT Amendoeiras em Flor. 

 

 

 

 

 

Exposição paisagem-corpo-paisagem de Domingos Loureiro  

22 de março  

Abriu ao público, a 22 de marco, a Exposição paisagem-corpo-paisagem de 

Domingos Loureiro.  

A mostra está patente na Galeria da Casa da Cultura Mestre José 

Rodrigues, reúne uma seleção de obras onde a paisagem é a temática 

central e já foi visitada por 365 visitantes. 

A exposição pode ser visitada até 26 de maio, na Galeria da Casa da 

Cultura em Alfândega da Fé.   

 

 

Concurso de Folares | 23 de março 

No fim de semana que antecedeu a Páscoa, a Câmara Municipal quis encontrar o 

melhor folar concelhio. Para tal realizou um concurso de folares inserido na 

programação do Mercadinho Flor da Amêndoa.  

O concurso surgiu com o objetivo de valorizar e preservar uma das tradições 

gastronómicas desta época. Esta é também uma forma de dar a conhecer o Pão da 

Páscoa de Alfândega da Fé, incentivando à continuidade do seu fabrico.   

 
 

 

Concerto de Primavera  

A Orquestra Juvenil e a Banda Municipal promoveram mais um concerto, no passado dia 

28 de março, que teve como principal novidade a gravação ao vivo deste espetáculo, 

contando com uma casa cheia para ajudar neste desafio! 
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Folares e Algo Mais! 

Nas mini férias da Páscoa, Alfândega da Fé apresentou um programa de contato 

direto com a natureza mas também com os sabores e saberes locais. 

Conduzidos pelos trilhos concelhios, desta vez pelo “Trilho das Capelas”, de 

capela em capela foram desvendados segredos que nelas estavam por descobrir. 

No final foi realizado almoço nos cerejais. 

Para o lanche nada melhor do que ter participado no Workshop de Bolos e Bolinhos 

de Amêndoa. 

 

 

Recolha de Sangue 

Casa da Cultura Mestre José Rodrigues 

Colheita de sangue efectuada no dia 30 de Março, na 

Galeria Manuel Cunha, que teve 80 inscritos. 

 

 

 

 

Falar verdade a mentir | 13 de abril Casa da Cultura | 21.00h 

Levada à cena pela Filandorra – Teatro do Nordeste “Falar 

Verdade a Mentir” é uma comédia do grande reformador do 

teatro português Almeida Garrett. A peça foi escrita em 1845 e é 

uma crítica bem humorada à sociedade da altura. 

Com encenação de David Carvalho, “Falar Verdade a Mentir” 

conta a história de Duarte um jovem da alta sociedade em vias 

de contrair matrimónio com uma jovem de boas famílias. Mas, 

Duarte é um mentiroso compulsivo que um dia vê as suas 

mentiras transformarem-se em verdade.                                        
               

 

Primeiro Aniversário do Grupo de Cantares de Alfândega da Fé  
O Grupo de Cantares de Alfândega da Fé comemorou, dia 14 de abril, 

o seu 1º aniversário, com uma atuação no Auditório Manuel Faria. À 

iniciativa associou-se o Grupo de Cantares Espinhosense. 

O Grupo de Cantares de Alfândega da Fé tem, atualmente, cerca de 

40 elementos que com o apoio da Câmara Municipal e muita teimosia 

conseguiram fazer vingar este projeto. A formação junta várias 

gerações e tem vindo a revelar-se como um bom exemplo de 

preservação e valorização da música tradicional. Além disso, é também uma forma de contribuir para a ocupação 

dos tempos livres da população, potenciando as suas vocações.   
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Divisão Administrativa: 

Para além das actividades administrativas desenvolvidas normalmente nas diversas secções: (Recursos 

Humanos; Apoio aos Órgãos Autárquicos; Licenças Diversas; Expediente Geral; Arquivo e Reprografia, 

procedeu-se entre outros: 

Envio de todos os documentos necessários inerentes a reestruturação dos serviços de acordo com a Lei 

nº.49/2012, para a DGAL; 

Alterações aos mapas de pessoal para o ano de 2013, de acordo a nova estrutura orgânica; 

Publicitação do Regulamento Interno dos Serviços Municipais e Organograma; 

À Elaboração de pedidos de parecer a diversas entidades; 

À elaboração de várias informações relacionadas com o serviço da DA;  

Ao envio de toda a informação, à DGAL através do SIIAL (Sistema Integrado de Informação relativa aos R.H do 

município de acordo com a imposição do Decreto-Lei nº.57/2001, de 28 de Novembro dentro dos prazos legais.  

Elaboração do Balanço Social e envio a todas as entidades de acordo com a legislação em vigor 

À Divulgação junto dos trabalhadores dos documentos internos e das normas e procedimentos adoptados pelos  

Serviços; 

No âmbito da Gestão da Qualidade: 

À participação nas reuniões internas do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 À elaboração de novos procedimentos e Instruções de Trabalho, no âmbito do sistema da Qualidade, 

relacionados com os Recursos Humanos, Atendimento/Taxas e Licenças, Arquivo e Apoio aos Órgãos 

Autárquicos; 

À apresentação de várias sugestões de melhoria no âmbito do SGQ; 

À monitorização dos indicadores dos processos da Qualidade da Divisão Administrativa 

À reorganização dos arquivos municipais, de acordo com a legislação em vigor;  

Assegurar todo o serviço de reprografia necessário ao bom funcionamento da Câmara;   

Ao apoio directo através dos serviços informáticos às Juntas de Freguesia e Escolas do concelho; 

Ao envio e tratamento de todo o expediente relacionado com as reuniões de Câmara e Assembleia Municipal e 

transcrição das respectivas atas; 

À Inscrição e Registo de imóveis diversos e participação nos registos de Finanças e Conservatória do Registo 

Predial; 

À elaboração de escrituras de compra e venda e constituição do direito de superfície de imóveis; 

 

Divisão Financeira (DF): 

· No âmbito da adesão ao Programa de Apoio a Economia Local (PAE), criado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de 

agosto, tem por objeto a regularização do pagamento de dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 

dias, registadas na Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) relativas a 31 de março de 2012 e no 

âmbito da adesão ao Reequilíbrio Financeiro, foi publicado no dia 26 de Março de 2013, do DR-2ºS, a 

aprovação destes programas. A DF tem realizado os trabalho necessário para a emissão dos contratos, e 

remetidos os elementos solicitados para a DGAL, DGFT, e Governo, estamos a aguardar a receçao do 

contrato do Estado para assinatura e remeter o processo para visto prévio do Tribunal de Contas. 
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· Através do SIIAL – Sistema de Informação Integrado das Autarquias Locais (Portal Autárquico), a autarquia 

no âmbito dos deveres de informação, através da Divisão Financeira prestou toda a informação à Direcção 

Geral das Autarquias Locais – DGAL 

· No âmbito do Saneamento Financeiro, efectua-se uma monitorização contínua, dos objectivos impostos no 

Estudo e Plano de Saneamento Aprovados. Foi elaborado o relatório de prestação de contas referente ao 

acompanhamento de execução do plano financeiro, enviado para apreciação pelos órgãos deliberativos. O 

Mesmo será remetido ao Ministro das Finanças e ao Ministro que tutela as autarquias locais. 

· Apoio, esclarecimentos e envio de toda a informação necessária e solicitada pelo Revisor Oficial de Conta, 

para apresentar o documento de Certificação Legal de Contas do ano económico de 2010, bem como o 

Relatório Anual de Auditoria Externa, emitido nos termos do n.º3 do art.º 48.º da Lei n.º2/2007, de 15 de 

Janeiro e subsidiariamente pelo n.º 2 do art.º 451.º do Código das Sociedades Comercias e da alínea a), do 

art.º 52.º do Decreto-lei n.º 487/99, de 16 de Novembro, aditado pelo Decreto-lei n.º224/2008, de 20 de 

Novembro. 

· No âmbito da Prestação de Contas, a Divisão Financeira, desenvolveu os trabalhos necessários para 

apresentação do Relatório de Gestão e Contas do ano de 2012, presente na RC realizada no dia 17 de Abril, 

para aprovação do órgão executivo e submetido para apreciação do órgão deliberativo na presente Sessão 

de Assembleia Municipal, nos termos da al. d) do n.º2 do art.º 34.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redação dada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Divisão de Desenvolvimento Social (DDS): 

O projeto de voluntariado de proximidade já conta com 33 voluntário das freguesias de Alfândega da Fé, Castelo, 

Agrobom, Saldonha, Sendim da Ribeira, Parada, Sendim da Serra, Valverde, Eucisia, Vilarelhos, Sambade, 

Gebelim, Vales, Pombal, Gouveia, Cabreira e Valpereiro. Com o objetivo de qualificar e apoiar as voluntarias no 

dia 20 de Março promoveu-se a primeira formação tendo assistido à mesma 17 voluntárias. 

 

Numa politica inclusiva são acompanhados, atualmente, pelo setor de ação social, 13 Imigrantes da Comunidade 

Búlgara residentes na freguesia do Pombal; 29 residentes na freguesia da Parada; 3 residentes na localidade do 

Sardão; 3 residentes na freguesia Sambade; 15 residentes na localidade de Sta. Justa; 4 residentes na freguesia 

de Sendim da Ribeira; 9 residentes na freguesia Vilarelhos; 5 residentes na freguesia Gebelim e 14 residentes na 

freguesia Alfândega da Fé. 

25 Imigrantes já solicitaram vistos de Residência.  

10 Crianças já usufruem abono familiar.  

 

O projecto INOVE e os Jovens de Outrora continuam a dinamizar um conjunto de atividades que vão de encontro 

a um envelhecer ativo referenciadas de seguida:  

Fevereiro- Peça de teatro "O vinho Mata" de Antonio Couraceiro; 

Março- Convívio Pé de Dança nos Vales com visionamento do filme; 

Recepção dos visitantes da Amendoeira em Flor com a actuação do Grupo de Cantares dos Jovens de Outrora; 

Abril- Convívio Pé de Dança na Eucisia com Visionamento do filme da Eucisia e Santa Justa. 
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No dia 4 de Março a Câmara Municipal assinou a “Declaração por uma Cidade Global”, assumindo assim o 

empenho do Município de Alfândega da Fé na promoção da sustentabilidade económica, social e ambiental ao 

se comprometer em dar continuidade às seguintes metas: 

“1: Assumir o Compromisso Local –  consolidar as metas para uma Cidade Glocal e assegurar a coerência das 

políticas de cooperação intermunicipal com os princípios de Desenvolvimento. 

2: Comunicar para o Desenvolvimento – privilegiar a democracia participada, a cooperação horizontal e a 

publicitação das atividades dinamizadas no quadro das políticas de cooperação e desenvolvimento, visando a 

apropriação das políticas municipais pelos cidadãos. 

3: Promover um Município de Oportunidades – promover a equidade social, contribuindo para a melhoria das 

condições de vida da população em particular dos Países em Desenvolvimento. 

4: Criar uma Economia Inclusiva – promover a gestão e distribuição de recursos com justiça, equidade e 

transparência, de forma a promover o Desenvolvimento Sustentável num mundo de recursos limitados. 

5: Gerir o Ambiente Urbano –promover boas práticas de gestão ambiental procurando combater as alterações 

climáticas através de um comportamento eco-eficiente.” 

 

No dia 6 de Março reuniu o Conselho Municipal de Educação tendo aprovado a Carta Educativa, que se encontra 

disponível para consulta no site do Municipio em www.cm-alfandegadafe.pt.  

 

No dia 21 de Março em parceria com a Associação de apoio à família promoveu-se uma ação de sensibilização 

dirigida aos técnicos das instituições locais sobre tráfico de seres humanos. Esta ação resultou na aquisição de 

conhecimento sobre a forma de agir e quem contatar para encaminhamento de vitimas em situação de trafico de 

seres humanos. 

 

No dia 17 de Março o Setor do Desporto promoveu um passeio BTT inserido no Mercadinho da Amendoeira em 

Flor. 

 

Divisão de Urbanismo (DU): 

SOTA (Setor de 
ordenamento do Território) + 
GTF (Gabinete Técnico 
Florestal) 

Rui Martins Gonçalves (ruig) + António Constâncio (antonioc) + Carina Teixeira (carinat) + Filipa Pimenta Guerra (filipa) 

 
> Principais ATIVIDADES e Destaques: 

> ORGANIZAÇÃO INTERNA (modernização administrativa / arquivo digital / etc.) 

> “Plano de Eficiência Energética dos Edifícios Municipais”: (carinat) 

> PLANEAMENTO (levantamentos / bases de dados / etc.) 

> “Cartografia do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios” (cartografia): (antonioc)  

> Compromisso “GO-LOCAL” (formalização, dinamização): (carinat) 

> “Revisão do PDM de Alfândega da Fé” (apoio ao processo): (ruig + carinat)  

> “Relatório sobre a Zona de Recreio, Balnear e de Lazer da Esteveínha” (planeamento): (ruig + carinat) 

> Ações no TERRITÓRIO (fiscalização / regularizações / etc.) 

> “Resíduos Sólidos Urbanos” (coordenação e fiscalização): (carinat)  

> “Limpeza Urbana de AF” (coordenação e fiscalização): (carinat) 

> “Hortas Biológicas” (coordenação): (carinat)  

> “Jardins ao Natural / Espaços Verdes” (coordenação): (carinat) 
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> “Candidatura EDP Solidária Barragens 2012”: (carinat) 

> Ações de DIVULGAÇÃO (campanhas de sensibilização / promoção da imagem / etc.) 

> “Sensibilização Ambiental no concelho” (coordenação e dinamização): 

> “Comemoração do Dia Mundial da Floresta”: (carinat) 

> “Dia da Água” (coordenação): (carinat) 

> “Hora do Planeta” (coordenação): (carinat) 

> “Cartas Temáticas” (em articulação com a Casa da Cultura): (antonioc) 

 

SL (Secção Licenciamento): 
Rui Martins Gonçalves (ruig) + Eusébio Cordeiro (eusebioc) + Ana Coutinho (anac) + Bruno Pousada (brunop) + Rui 

Herdeiro (ruih) 

 
> Principais ACTIVIDADES e Destaques: 

> Implementação da Ficha de Controlo de Prazos do RJUE. 

> Implementação do Arquivo Digital Único do RJUE. 

> Implementação do Procedimento da Qualidade “Gestão de Processos no âmbito do RJUE” e respetivos impressos. 

 

> Indicador: “Quantidade de Requerimentos registados” 

> Número de pedidos com entrada na plataforma informática, por tipo ou Setor da DU — VER lista detalhada gerada 

na “URB” 

Período: 

Requerimentos 

TOTAL “OBP” 

(N.º) 
SL (“OBP”) - 

Urbanização 

SL (“OBP”) - 

Edificação 

SL (“OBP”) - 

Outros 
SF (“OBP”) 

SOTA / GTF 

(“OBP”) 

TOTAL “ATE” 

(N.º) - Vários 

1.º Trimestre 2013 92 1 34 39 12 6 --- 

 

> Indicador: “Quantidade de Documentos emitidos” 

> Número de documentos emitidos oficialmente, por tipo (alvarás de obras, alvarás de utilização, certidões, 

declarações, etc.) 

Período: 

Documentos Oficiais 
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1.º Trimestre 2013 0 4 1 8 2 21 4 2 

 

> Indicador: “Receita gerada com cobrança de Taxas” * 

> Valor total da receita gerada com a cobrança de Taxas, no âmbito da Secção de Licenciamento, do Setor de 

Fiscalização e do Setor de Ordenamento do Território e Ambiente: 

 
Taxas 

TOTAL * (€) SL – RJUE (vários) SF – Registos de 
Isenção 

SOTA – Licenças de 
Ruído 

1.º Trimestre 2013 5.079,44 3.782,80 1.296,64 --- 
(*) Demonstração in “Diário da Receita” (CONTABILIDADE 2013) 

 

> Indicador: “Taxa de Pedidos decididos dentro do prazo” 

> Relação entre o número total de pedidos no âmbito do RJUE e o número das respetivas decisões efetuadas no prazo 

legal 

 Pedidos / Decisões 



 

Município de Alfândega da Fé — Câmara 
Municipal 

 

   
DIVISÃO FINANCEIRA (DF) 

 

 
 

  
 

       
8 de 14 

 
 

 

 

N.º 
(total de 
pedidos) 

N.º 
(total fora 

prazo) 

% 
(dentro do 

prazo) 

N.º (apreciação 
liminar) 
C + F 

N.º (proc.’s 
complementar.) 

C + F 

N.º (apreciação 
técnica) 
C + F 

N.º (emissão 
alvarás) 
C + F 

N.º (certidões e 
declarações) 

C + F 

1.º Trimestre 2013 85 0 100 % 6 + 0 11 + 0 26 + 0 13 + 0 29 + 0 
(C) Cumpre prazo 
(F) Falha prazo 

 

> Indicador: “Taxa Global do Prazo Legal consumido para decisão dos pedidos” 

> Relação entre o número total de dias previstos no RJUE para cada tipo de pedido e o número total de dias 

consumidos para proferir as respetivas decisões 

 

Prazo de Decisão dos Pedidos 

TOTAL de Pedidos Apreciação LIMINAR PROC. 
COMPLEMENTARES 

Apreciação TÉCNICA EMISSÃO ALVARÁS Certidões e 
Declarações 

PC PL 
% 

Prazo PC PL 
% 

Prazo PC PL 
% 

Prazo PC PL 
% 

Prazo PC PL 
% 

Prazo PC PL 
% 

Prazo 

1.º Trimestre 2013 597 1867 32,0 42 48 87,5 38 152 25,0 401 755 53,1 21 390 5,4 95 522 18,2 

(PC) Prazo Consumido 
(PL) Prazo Legal 

 

SF (Setor de Fiscalização): 
Rui Martins Gonçalves (ruig) + Virgílio Jacinto (virgilio) + Telmo Herdeiro (telmo) + Rui Herdeiro (ruih) + Ana Coutinho 

(anac) 

 
> Principais ACTIVIDADES e Destaques: 

 

Registos de Isenção 

TOTAL RI’s - Obras RI’s – OEP’s 

N.º Registados 
N.º 

Concluídos 
Receita 

N.º Registados 
N.º 

Concluídos 
Receita 

N.º Registados 
N.º 

Concluído 
Receita 

novos anos 
anteriores 

novos anos 
anteriores 

novos anos 
anteriores 

1.º Trimestre 2013 9 3 3 1.296,64€ 9 3 3 1.296,64€ 0 0 0 0 € 

 

Divisão Obras Municipais: 

 

Administração Directa 

.Colaboração e sintonia entre Divisão de Obras Municipais e Divisão Financeira, na aquisição de bens e serviços 

relativos às obras por administração direta promovidas por este Município. 

. Acompanhamento das Obras por Administração Directa promovidas pela Autarquia e constantes no Plano de 

Actividades.  

Apresentação de relatório semanal onde consta o trabalho desenvolvido por todos os colaboradores afectos à 

Divisão de Obras Municipais e afectação de pessoal externo às obras por administração directa. 

 

· Limpeza de bermas em várias estradas do concelho; 

· Calcetamento de ruas em várias freguesias do concelho; 

·  WC da Capela Mortuária na Capela Misericórdia de Alfândega da Fé no âmbito do protocolo (continuação);   

· Restauro da Igreja Matriz em Gouveia no âmbito do Protocolo (continuação); 

· Requalificação de muros em Sambade (continuação); 

· Regularizações pontuais de pavimento em várias freguesias do concelho; 

· Alargamento de rua (Soeima) - construção de muro(continuação); 

· Rebaixamento de entradas (passeios), na rua do Porto em Alfândega da Fé; 
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FSAH (Fundo Social de Apoio à Habitação) 

Colaboração e sintonia entre Divisão de Obras Municipais e Divisão de Desenvolvimento Social no 

acompanhamento e apoio técnico dos processos envolvendo a elaboração de: relatório técnico; orçamentação, 

acompanhamento da execução da obra e medição dos trabalhos executados nas habitações dos munícipes, 

tendo sido feitas as intervenções achadas tecnicamente necessárias e adequadas, estando ainda alguns 

processos em análise.   

 

PROTOCOLOS 

· Protocolo de Apoio para a execução dos trabalhos necessários à obra de “Restauro da Capela de Mártir 

S. Sebastião em Eucísia”;( a decorrer); 

· Protocolo de Apoio para a execução dos trabalhos necessários à obra de “Remodelação do Centro Social 

e Paroquial de Picões – Serviços de Apoio Domiciliário”;( a decorrer); 

· Protocolo de Apoio para a execução dos trabalhos necessários à obra de “Ampliação do Cemitério em 

Vilarchão”; ( decorrer) 

· Protocolo de Apoio para a execução dos trabalhos necessários à obra de “Pavimentação da envolvente ao 

Centro Social e Paroquial de Sambade”; 

· Protocolo de Apoio para a execução dos trabalhos necessários à obra de “Restauro da capela de Sto 

António em Sambade”, (a decorrer); 

· Protocolo de Apoio para a execução dos trabalhos necessários à obra de “Restauro da igreja matriz em 

Gouveia”(a decorrer); 

· Protocolo de Apoio para a execução dos trabalhos necessários à obra de “Pavimentação de ruas na 

aldeia do Castelo”; 

· Protocolo de Apoio técnico e mão de obra à fábrica da igreja de Valverde; 

· Protocolo para Consolidação de altar lateral na igreja de Valpereiro; 

· Protocolo Pavimentação a cubo de granito, numa rua de acesso na freguesia de Eucisia; 

· Protocolo para Regularização de caminhos agrícolas na freguesia de Pombal; 

· Protocolo de Apoio técnico e mão de obra à Associação Leque de Alfândega da Fé; 

 

Obras por Empreitada: 

Na gestão dos empreendimentos a seguir enumerados foram seguidos pela Divisão de Obras Municipais os 

procedimentos constantes na legislação em vigor, do Código dos Contratos Públicos, D.L nº 18 de 2008 de 29 de 

Janeiro. 

· Infra-estruturas para a Dinamização de Alfândega da Fé 1.ª Fase – PRU – Concurso Público – ( 23 

autos de medição elaborados); 

· Infra-estruturas para a dinamização de Alfândega da Fé - Arranjo Urbanístico da Entrada de 

Alfandega da Fé - Entrada Poente  ( 8 autos de medição elaborados);  

· Beneficiação do Caminho Municipal C.M 1158- Colmeais - Concurso Público – (elaboração do 

contrato de empreitada); 

· Beneficiação da Estrada Municipal entre Vales e a E.N 315 - Concurso Público – (7 autos de 

medição elaborados) - recepção provisória 
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· Infra-estruturas para a Dinamização de Alfândega da Fé 2.ª Fase – PRU –  2ª Fase- Concurso 

Público – (elaboração de 4 autos de medição); 

· Transformação da Escola Primária em Lar de Idosos de Parada – Concurso Público (relatório final 

e adjudicação); 

· Transformação da Escola Primária em Lar de Idosos de Gebelim - Concurso Público                  

(relatório final e adjudicação); 

· Pinturas da Fé – Capela de Sto. Amaro – Legoinha  - Ajuste Direto ( elaboração do contrato de 

empreitada); 

· Arranjo Urbanístico Bairro da Coutada em Alfândega da Fé (calcetamento traseiras do Restaurante 

GARFO 2) 

· Construção de um Muro em Pombal (1 auto de medição elaborado); 

·  Construção/Ampliação da Zona Industrial de Alfândega da Fé - Movimento de Terras (Projeto de 

Decisão, apresentação dos documentos de habilitação e consignação); 

· Construção/Ampliação da Zona Industrial de Alfândega da Fé – Mudança de BTE (Projeto de 

Decisão e Apresentação dos Documentos de Habilitação); 

· Recepções definitivas de diversas empreitadas ao abrigo do DL 59/90 de 02 de março e 190/2012 

de 22 de Agosto. 

 

Gabinete de Comunicação: 

Visando dar cumprimento às premissas que presidiram à sua criação o Gabinete de Comunicação e Divulgação 

do Município de Alfândega da Fé desenvolve ações com o objetivo de informar e divulgar o trabalho levado a 

cabo pela Câmara Municipal, nas mais diversas áreas da sua atuação. 

Neste âmbito, destaque para o contacto com os órgãos de comunicação social. Tal permite promover uma 

imagem positiva da instituição e conquistar o interesse para a atividades desenvolvidas, ao mesmo tempo que se 

responde à necessidade de informação por parte dos jornalistas e se faz chegar aos munícipes informação sobre 

o concelho e atividade municipal.   

Ainda no campo da informação/divulgação e produção de conteúdos, destaque para a redação de documentos 

quer sejam de índole promocional, informativa ou assumam a forma de Notas de Imprensa. A produção de 

conteúdos para o site institucional, principalmente de natureza informativa, relativos às diferentes iniciativas 

desenvolvidas pelo município, a elaboração das Newsletters informativas e o apoio e colaboração na edição da 

Revista Municipal  foram outras das atividades desenvolvidas.  

Por outro lado fez-se também o levantamento e compilação das diferentes notícias/reportagens publicadas e ou 

emitidas sobre o Município ou com interesse para o desenvolvimento da sua atividade.    

 

Gabinete de Formação: 

Nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março houve 21 ações de formação, 5 delas foram formações internas sobre 

Higiene e Segurança no Trabalho e Ficha de registo da Higienização das viaturas municipais e, 19 formações 

externas.  

78 Trabalhadores que participaram nas formações. 56 em formações internas e 22  em formações externas.  

 

Gabinete da qualidade: 
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> Certificação: 

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé vê reconhecido o trabalho de organização interna da maioria dos seus 

serviços municipais, estando agora certificada nos termos da Norma ISO 2001:2008. O Sistema de Gestão da 

Qualidade obteve o Certificado de Conformidade PT13/04269, emitido pela empresa multinacional SGS, na 

sequência das auditorias de concessão que decorreram em outubro e dezembro de 2012. 

Os serviços municipais certificados abrangem as seguintes áreas operacionais: “Urbanismo (controlo prévio)”, 

“Ambiente”, “Florestas”, “Proteção Civil”, “Licenças Administrativas”, “Ação Social e Educação”, “Desporto”, 

“Cultura e Turismo”, “Biblioteca Municipal” e “Medicina Veterinária Municipal” — para os quais contribuem todas 

as áreas de suporte (administrativo, técnico, financeiro e tecnológico) do município. 

Neste processo salienta-se o grande envolvimento dos trabalhadores e dirigentes municipais no Sistema da 

Qualidade, os hábitos adquiridos de monitorização dos processos e o respetivo Barómetro dos Indicadores, as 

análises críticas dos resultados dos processos relativos a 2012 — estando agora implantada uma verdadeira 

cultura de melhoria contínua, que deverá evoluir no futuro, ao serviço dos munícipes de Alfândega da Fé. 

 

Gabinete de Protecção Civil: 

· Apoio ao Gabinete Técnico Florestal, nomeadamente em pedidos de licenciamento de abate e podas de 

sobreiros e/ou azinheiras, bem como na comemoração do Dia Mundial da Árvore que envolveu os 

jovens na plantação de árvores cujo objectivo foi sensibilizar para a preservação e importância da 

floresta;    

· Após parecer da Autoridade Nacional de Protecção Civil ao Plano Municipal de Emergência de 

Protecção Civil do Concelho de Alfândega da Fé, está-se a proceder à rectificação do Plano conforme 

comentários exarados no parecer preliminar, não vinculativo. Depois da rectificação do Plano, este será 

enviado para o Secretariado da Comissão Nacional de Protecção Civil para efeitos de apreciação em 

sede de plenário; 

· Atendimento de munícipes para realizarem a inscrição para lhe ser concedido um talhão nas “Hortas 

Biológicas”, bem como renovação dos contratos de utilização dos utilizadores das “Hortas Biológicas”, 

de forma a promover a qualidade de vida da população, através de boas práticas agrícolas, ambientais 

e sociais; 

· Continuamos a acompanhar permanentemente a situação das edificações em risco de ruir no concelho, 

as últimas notificações a proprietários aconteceram nas freguesias de Gebelim e Sendim da Serra; 

· Em conjunto com os Bombeiros Voluntários foi espalhado sal nas estradas do Concelho, por forma a 

manter as condições de segurança e prevenir a ocorrência de acidentes rodoviários; 

· De 25 de Fevereiro a 1 de Março, decorreu a IV Semana da Protecção Civil, promovendo um conjunto 

de iniciativas que visam a sensibilização e informação da população em geral; 

· Continuamos a elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) e do 

Plano Operacional Municipal (POM), em conjunto com o técnico de SIG do município.  

 

Gabinete Veterinária: 

No decorrer do primeiro trimestre de 2013, os Serviços Veterinários Municipais realizaram as ações abaixo 

descritas:  
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- Foram realizadas 13 ações de recolha de animais abandonados e errantes, tendo sido recolhidos 39 canídeos, 

que foram posteriormente removidos para o canil Intermunicipal da Terra Quente. 

- Foram realizadas 19 consultas externas a animais (suínos, equídeos e bovinos), em várias aldeias do 

Concelho. 

- Foram realizadas 42 consultas/29 vacinações antirábicas a animais/identificação eletrónica (canídeos, felinos e 

leporideos), no Gabinete de atendimento Veterinário /Mercado Municipal. 

- Foram realizadas verificações diárias das condições higio-sanitárias do mercado municipal. 

- Foram realizadas as vistorias higio-sanitárias regulamentares, aos talhos e peixarias existentes no Concelho – 

17 vistorias; Feirantes que comercializem produtos de origem animal – 24 vistorias. 

- Foi realizada vistoria veterinária à cozinha tradicional – Ed. EDEAF do Sr. Luís Mónico, e à cozinha tradicional 

da Srª Maria de Lurdes Gabriel Ferreira, sita em Sambade, com vista ao seu licenciamento industrial, no âmbito 

do REAI – tipo 3 – unidades produtivas locais. 

- Desenvolvimento de acções inspectivas em todos os talhos existentes no Concelho, tendo por base instruções 

da Direcção Geral de Alimentação e Veterinária, no âmbito do plano de Acão “carne de cavalo”. 

 

Biblioteca Municipal (BM): 

Desde o pretérito mês de Fevereiro, a Biblioteca Municipal desenvolveu as seguintes atividades principais: 

Sector de Biblioteca 

No setor de Biblioteca realçam-se as atividades de dinamização e incentivo à leitura, sendo relevante a 

apresentação do livro “Almejado Retorno” de Aida Borges, bem como, o lançamento do livro “Os Marranos em 

Trás-os-Montes: Judeus Novos na Diáspora: o caso de Sambade ” de António Júlio Andrade e Maria Fernanda 

Guimarães, que teve lugar na Junta de Freguesia de Sambade. 

 
Sector de Audiovisuais 
Actividades Realizadas no âmbito da dinamização da Biblioteca Municipal: 

- “Informática Sénior - TIC e os Jovens de Outrora 2013” (Formação destinada a Seniores). 

- Atividades com os diversos públicos para comemoração do Dia Mundial da Poesia. 

Sector de Educação Infantil 
 

- Oficina de Histórias com a exploração da obra “ A vaca da minha vizinha é mais gorda que a minha” 

-Visita à Queijaria Artesanal Quinta da Veiguinha, Unidade de Produção de Alfândega da Fé; 

- Comemoração do Dia Mundial da Poesia com diversas atividades; 

- Comemoração do Dia Mundial do Livro Infantil, com a exploração da História “Quem dá um abraço ao Martim?” 

de David Melling; 

- Intercâmbio de Gerações “ Os idosos vão à Biblioteca”, com a exploração da história “ Avós” de Chema Heras; 

- Atividades diárias da Componente de Apoio à Família do Jardim de Infância de Alfândega da Fé e de Sambade;  

- Colaboração com o Inove; 
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ANÁLISE DA SITUAÇAO ECONOMICO FINANCEIRA DO MUNICIPIO: 

Passamos agora, a descrever a situação financeira da autarquia em diversos aspectos importantes e 

fundamentais para uma boa gestão dos recursos financeiros do município: 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 

Execução da Receita a 31 de março: 

 
RECEITAS Previsão Anual Liquidada Recebida Tx real 

Correntes 6.707.086,49 1.891.589,33 1.324.476,30 19.75 

Capital 21.686.305,64 887.787,89 647.720,76 2.99 

Outras 1.500,00 10.205,53 9.430,97 628.73 

 
TOTAL 

28.394.892,13 2.789.582,75 1.981.628,03 6.98 

 
 
Despesa 
 
DESPESA Previsão Anual Comprometida Paga Tx real 

Correntes 8.869.007,20 4.755.264,48 1.172.947,00 13.23 

Capital 19.525.884,93 3.620.608,23 814.699,47 4.17 

TOTAL 28.394.892,13 8.375.872,21 1.987.646,47 7.00 

 
 
Receita /Despesas 
 
 Receita Despesas Poupança 

Correntes 1.324.476,30 1.172.947,00 151.529.30 

Capital 647.720,76 814.699,47 166.978.71 

 
Como se pode verificar pelo quadro apresentado, em 31 de março de 2013, cumpre-se com o princípio do 

equilíbrio, ou seja, as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes, e o que se verifica 

é que as receitas correntes foram superiores em 151.529,30 euros.  

 

Evolução do equilíbrio orçamental: 

 
Data 31-12-2009 31-12-2010 

 
31-12-2011 31-12-2012 31-03-2013 

Poupança corrente -993.526,14€ -4.995.614,00€ -584.552,09€ -119.748.04 151.529.30 

 
Como se pode verificar pelo quadro anterior em 31 de março de 2013, verifica-se o cumprimento do equilíbrio 
orçamental, em que as despesas correntes são inferiores a receita corrente. 
 
 
Prazo Médio de Pagamentos (PMP): 



 

Município de Alfândega da Fé — Câmara 
Municipal 

 

   
DIVISÃO FINANCEIRA (DF) 

 

 
 

  
 

       
14 de 14 

 
 

 

 

Nos termos do n.º 20 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro, compete à 

Direcção-Geral das Autarquias Locais publicar na sua página electrónica na Internet, até ao final do mês de Abril, 

o prazo médio de pagamentos registado por cada município no final do 4.º trimestre do ano anterior, por ordem 

decrescente. 

A fórmula de cálculo do PMP consubstanciou-se no indicador definido nos termos do n.º 4 do Despacho n.º 

9870/2009 do Gabinete do Ministro das Finanças e da Administração Pública, publicado a 13 de Abril. 

Data  
30-09-
2010 

 
31-12-
2010 

 

 
31-03-
2011 

 

 
30-06-
2011 

 

 
30-09-
2011  

 
31-12-
2011 

 
31-3-
2012 

 
30-06-
2012 

 
30-09-
2012 

 
31-12-
2012 

Prazo médio de pagamento - 

evolução 

 

340 dias 

 

86 dias 

 

64 dias 

 

33 dias 

 

22 dias 

 

65 dias 

 

60 dias 

 

73 dias 

 

83 dias 

 

100 dias 

 

Os valores apresentados e no que concerne o PMP, são os validados e controlados pela DGAL. 

Como se pode verificar no quadro apresentado o prazo médio de pagamento a 31 de Dezembro de 2012 é de 

100 dias, constatando-se assim, uma ligeiro aumento em comparação com o ano anterior, fruto do pedido de 

adesão ao PAEL apresentado pelo Município que foi instruído com um plano de ajustamento financeiro que 

incorporou o plano de reequilíbrio financeiro, apenas em 26 de Março de 2013, foi publicada no DR - 2º serie nº 

60, aprovação ao pedido de adesão ao Programa I do PAEL e aceite o Plano de Ajustamento Financeiro 

apresentado pelo Município de Alfândega. 

 

Despesas com pessoal a 31 de março de 2013: 

Controlo efectuado pela DGAL: 

Despesas com pessoal Final do período do 

ano de 2012 

Final do período do 

ano de 2013 

Comparação 

Despesas com pessoal (total do 

agrupamento 01) 

598.760,39 631.328,16  32.567,77 

 

Verifica-se um aumento de 32.567,77 €, em comparação com o período homólogo do ano anterior, este aumento 

verifica-se devido ao pagamento do subsídio de natal em duodécimos. 

 

Pessoal ao Serviço – evolução 

 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-03-2013 

Pessoal ao Serviço 164 160 158 150 151 
 

 

Em comparação com o n.º de efectivos a 31 de Dezembro de 2010 (160), verifica-se a redução de 9 funcionários 

a 31 de março (151) de 2013, de acordo com a informação facultada pela Divisão Administrativa - Recursos 

Humanos. 

Entrou em 2013 João Mesquita que se encontrava de licença. 

De referir que destes 151 colaboradores ao serviço a 31 de março de 2013, 14 são afectos a área da educação. 
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Artigo 65 da LOE de 2012 - obrigatoriedade de redução dos pagamentos em atraso: 
 
O mapa seguinte demonstra o cenário atual do município, no que se refere ao valor dos pagamentos em atraso e 

encargos assumidos e não pagos: 

30-11-2012 31-01-2012 29-02-2012 31-03-2012
Variação face ao 

mês anterior

Valor dos Pagamentos 
em atraso

1.566.131,24 € 1.750.187,44 € 1.836.259,86 € 1.795.482,60 € -40.777,26 €

Valor dos encargos 
assumidos e não pagos

2.854.923,88 € 6.174.605,48 € 6.101.363,41 € 5.978.733,65 € -122.629,76 €

Calculo do Fundos 
Disponivel 363.434,25 € 349.529,89 € -551,68 € 5.230,71 € 5.782,39 €

 

Como se pode verificar pelo quadro anterior o município cumpre com este preceito legal. 

 
 

Município de Alfândega da Fé, 22 de abril de 2013 

A Presidente da Câmara Municipal 

 

Berta Ferreira Milheiro Nunes 

 


