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INFORMAÇÃO N.º 03/2014 - ACTIVIDADE MUNICIPAL e SITUAÇÂO FINANCEIRA 

 

Nos termos do o n.º 2, alínea c), do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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, 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 25 de abril de 2014 a 28 de junho de 2014. 

 

Cultura e Turismo 

 

Exposição documental “Ascensão do Santo Antão da 

Barca: rio, Santuário e festa em Alfândega da Fé”| 16 de 

Maio 

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé inaugurou no passado 

dia 16 de maio, a exposição documental “A ascensão do Santo 

Antão da Barca: rio, Santuário e festa em Alfândega da Fé”, na 

Casa da Cultura Mestre José Rodrigues. 

“A ascensão do Santo Antão da Barca: rio, Santuário e festa em 

Alfândega da Fé” resulta de um projeto expositivo etnográfico e 

documental desenvolvido no âmbito de um estudo sobre o processo de transladação do santuário de Santo 

Antão da Barca, financiado pela EDP. Deste estudo resultou numa exposição com 30 imagens fotográficas, um 

vídeo e um relatório sobre o projeto etnográfico.  

A exposição esteve patente na Casa da Cultura Mestre José Rodrigues até ao dia 2 de junho e teve 550 

visitantes. 

 

 

Workshop de Auto conhecimento através da Pintura/Arte |17 de Maio 

O Município de Alfândega da Fé promoveu, no passado dia 17 de maio, a 

inauguração da exposição “Liberdade” no Hotel & SPA que contou com pinturas e 

esculturas de Manuela Rodrigues podendo ser visitada por toda a comunidade 

gratuitamente. 

 Apoiado na exposição da artista teve também lugar em Alfândega da Fé o 

Workshop “Auto conhecimento através da Pintura/Arte” dinamizado por Manuela 

Rodrigues. O workshop teve lugar no Hotel & SPA e incluiu pintura, desenho, 

meditação e dança, com o  objetivo de fazer com que os participantes se libertassem 

e exprimissem o seu verdadeiro ser, naquelas diferentes formas artísticas. 
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Jornadas Técnicas da Amêndoa | Dia 23 de maio em Alfândega da Fé 
 
Alfândega da Fé recebeu as Jornadas Técnicas da Amêndoa. Este evento teve 

lugar na Casa da Cultura no dia 23 de maio e contou com a presença de vários 

técnicos, produtores e empresas ligadas ao setor da amêndoa, entre os quais o 

Presidente da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Manuel Sousa 

Cardoso. 

Este encontro teve como objetivo debater aspetos importantes relacionados com a 

produção, transformação e comercialização da amêndoa que é já considerado um 

produto de excelência em Alfândega da Fé. Em destaque estiveram os seguintes 

painéis: Sistemas e Técnicas de Produção, Variedades, Rega e Sanidade e 

Organização e Mercados. 

Estas Jornadas Técnicas da Amêndoa foram uma iniciativa da Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Norte, do CIMO (Centro de Investigação de Montanha), do IPB (Instituto Politécnico de Bragança, do CITAB 

(Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas) e da UTAD (Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro) em estreita colaboração da Câmara Municipal de Alfândega da Fé. 

O Município tem revelado um forte interesse na promoção e apoio à agricultura local e pretende continuar a 

impulsionar o setor, apostando em projetos e iniciativas de desenvolvimento da amêndoa. De relembrar que o 

trabalho e empenho do município valeu-lhe recentemente a atribuição da “Almendra de Oro” 2014. 

 

 

 

Workshop de Bicicletas “ Tudo sobre Rodas” | 24 de Maio 

O workshop decorreu na Casa da Cultura, onde foram abordados os temas 

ergonomia da bicicleta, princípios gerais de mecânica, o equipamento, 

georreferenciação e realizado um passeio de BTT e contou com a participação de 

15 inscrições, oriundos do concelho mas também de outras localidades. 

 

 

 

 

Alfândega da Fé recebe atletas consagrados | Ação de Sensibilização para o 
Desporto | 5 de Junho 
No dia 5 de junho, decorreu em Alfândega da Fé, no Parque Verde, uma ação de 

sensibilização para a importância da prática de exercício físico e da promoção de 

um estilo de vida mais saudável. A ação teve como principais destinatários os 

jovens do concelho e contou com a presença de atletas consagrados. Figuras como 

Cândido Costa (ex-jogador do FC Porto e vencedor da Taça UEFA com José 

Mourinho), Tony (atleta do FC Paços de Ferreira, Campeão Romeno com o CFR 

CLUJ e vencedor da Taça Romena) e Edite Fernandes (Capitã da Seleção Nacional 

Feminina de Futebol e jogadora do Atlético de Madrid, Zaragoza, Xhangai e Miami) 

marcaram presença nesta iniciativa, revelando as suas experiências aos mais novos.   
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Festa da Cereja 2014 6 a 8 de Junho 

Abriu portas a 6 de Junho mais uma edição da Festa da Cereja de Alfândega da 

Fé. O evento foi inaugurado oficialmente às 18.00h. Para além da cereja de 

Alfândega da Fé, reconhecida pela sua excelente qualidade, os visitantes foram 

surpreendidos com novos produtos que têm na Cereja deste concelho 

transmontano o seu principal ingrediente. O Caviar de Cereja servido com 

requeijão de leite de amêndoa, as Cerejas Confeitadas e até um Chupa Chupa 

de Cereja de Alfândega da Fé, foram algumas das novidades a provar durante 

esta edição. 

O certame anual teve como objectivo dar a conhecer o que de melhor se faz por 

terras de Alfândega nas áreas da cultura, inovação social, artesanato, turismo e 

gastronomia. A Festa reúne a grande maioria das iniciativas no Parque Municipal de Exposições, local onde se 

concentraram os diversos stands de venda de cereja, de artesanato, os produtos locais e que foi palco de várias 

iniciativas e espetáculos. Nomes como Mickael Carreira e Fernando Alvim, e claro a Banda Municipal animaram 

o recinto. Este ano em evidência esteve a recriação da lenda de Santo Antão da Barca, uma experiência de 

teatro comunitário que deu a conhecer a história deste Santo e do próprio Santuário. Recorde-se que este local 

de culto foi trasladado devido à construção da nova barragem do Baixo Sabor.,  

 

Exposição Fotográfica “Momentos Vintage” | 

Vários artistas expõem em simultâneo em Alfândega da Fé | 7 de junho 

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé inaugurou a 7 de junho, pelas 19 horas, 

a exposição de fotografia “Momentos Vintage”, na Casa da Cultura Mestre José 

Rodrigues. 

A exposição conta com obras dos artistas plásticos Afonso Pereira da Silva, 

António Campos e Matos, Thibaud Yevenine e Fernando Durão que 

apresentaram em simultâneo na galeria de exposições da Casa da Cultura em 

Alfândega da Fé. António Franchini foi responsável pela curadoria da exposição. 

Esta exposição vai estar patente na galeria de exposições da Casa da Cultura, 

poderá ser visitada até ao dia 31 de Agosto e teve até ao momento mais de 200 

voisitantes. 
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Workshop de Fotografia “Desafios da Imagem” | 7 de junho 

Para complementar a exposição, o Município promoveu o Workshop de 

fotografia “Desafios da Imagem”. Este Workshop abordou temas como 

enquadramento, focagem, luz e a melhor forma de evitar erros comuns na 

fotografia. O formador do Workshop foi o artista Fernando Durão, um dos 

autores da exposição. 

Fernando Durão é natural do Porto mas nos anos 70 mudou-se para o Brasil 

onde aprofundou os seus estudos sobre arte. Com influências do fotógrafo 

brasileiro Eduardo Salvatore, Fernando Durão cria novas perspectivas da 

fotografia, da pintura e do desenho e estabelece um percurso marcante 

enquanto artista plástico. 

Este workshop, realizado no âmbito da festa da Cereja_2014, contou com a presença de 20 inscrições. 

 

 

 

Maratona e Meia Maratona das Cerejas 

A Maratona BTT e Meia Maratona BTT da cereja, atraiu muitos praticantes amantes 

desta modalidade, com mais de 100 participantes 

 

 

 

 

A Eterna Barca | Teatro comunitário recria lenda do Santo Antão da Barca 

No dia 8 de junho Alfândega da Fé reuniu-se para assistir à “Eterna Barca”, uma 

iniciativa integrada na programação da Festa da Cereja que retratou a lenda do 

Santo Antão da Barca. 

A dramatização contou com a participação de vários elementos de associações 

culturais do concelho: Grupos de Cantares de Alfândega da Fé e Sambade, Grupos 

de Bombos e Concertinas de Sambade, Grupo de Teatro de Alfândega da Fé, Tafé, 

Universidade Sénior e as gentes da Parada. 0 foram os protagonistas desta 

recriação. Uma verdadeira experiência de teatro comunitário que deu a conhecer a 

história desta Santo e do próprio Santuário de Santo Antão da Barca, localizado na 

Freguesia de Parada.  Esta foi uma das formas encontradas de preservar a memória ligada a este local de culto, 

ao mesmo tempo que se dá a conhecer factos e histórias ligadas a Alfândega da Fé. 

Primeiramente, no anfiteatro da Fonte do Prado com a recriação da Festa/romaria, da vida dos locais, 

posteriormente no jardim do Lagar, local onde a chuva tão esperada caiu do céu, cumprindo-se assim o milagre 

associado ao Santo Antão, e por fim no Recinto da Feira onde, simbolicamente, se assistiu à trasladação da 

Capela e se representou toda a dinâmica que se espera que o novo Santuário traga para o turismo e economia 

local.  
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Festival Sete Sóis Sete Luas | 27 de Junho 

2º Seminário “ Os Judeus em Trás os Montes” 

Conferência que contou com a participação de ilustres historiadores desta 

temática como: SAMI SADAK professor da Universidade de Aix-en-Provence e co 

director do BabelMed de Marselha, António Júlio Andrade, investigador que 

abordou o caso de “Jacob (Francisco) Rodrigues Pereira – cidadão do mundo 

Sefardita e transmontano e a temática dos Judeus-Espanhóis e Marranos em 

Portugal e Antero Neto, editor que apresentou a obra “Marcas Arquitetónicas 

Judaicas e vitimas da inquisição do concelho de Mogadouro”. 

 Esta conferência foi ainda acompanhada por uma degustação dos produtos luso 

mediterrâneos vindos das cidades da Rede do Festival SSSL. 

  

 

Festival Sete Sóis Sete Luas 27 de Junho 

Este ano a edição do Festival Sete Sois Sete Luas 

conta com uma programação diversificada que incluis a 

2ª Conferencia  "Os Judeus em Trás os Montes", uma 

degustação de sabores do mediterrâneo, ainda no dia 

27 de junho, a partir das 21h00 assistimos ás atuações 

dos grupos Dona Pacheca e o grupo Mazagão.7 Luas 

Orkestra, composto por músicos de Portugal, Brasil, 

Ceuta, Itália e Marrocos,  no dia 26 de Julho atua o 

artista Akim El Sikameya da Argélia, com inicio previsto 

para as 21.30h. 

 

Visitas Guiadas 

Durante o mês de Junho realizaram-se três visitas guiadas por terras de Alfândega da Fé, que tiveram como 

participantes o Grupo de Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Foz de Sousa – Gondomar, com 52 visitantes, 

a visita do grupo de sócios do Jornal Véris – Porto, com 26 visitantes, estas realizaram-se no dia 8 de Junho de 

2014.  

Houve ainda outra visita organizada pelo um grupo de Lisboa e que teve 19 visitantes no dia 13 de Junho de 

2014. 

 

Divisão Administrativa e Financeira (DAF): 

 Através do SIIAL – Sistema de Informação Integrado das Autarquias Locais (Portal Autárquico), a autarquia 

no âmbito dos deveres de informação, através da Divisão Administrativa e Financeira prestou toda a 

informação à Direcção Geral das Autarquias Locais – DGAL; 

 No âmbito da Prestação de Contas, a Divisão Administrativa e Financeira, desenvolveu os trabalhos 

necessários para apresentação do Relatório de Gestão e Contas consolidadas para o ano de 2013, presente 

na RC realizada no dia 24 de junho, para aprovação do órgão executivo e submetido para apreciação do 
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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; 

 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 Consolidadas do ano económico de 2013; 

 No âmbito do PAEL e reequilíbrio financeiro, a Divisão Administrativa e Financeira, procedeu a elaboração 

do relatório de execução do 2º trimestre, a apresentar aos membros do Governo responsáveis pela área das 

autarquias locais, sobre o cumprimento do plano de reequilíbrio financeiro, bem como, submissão do mesmo 

a Assembleia Municipal, para monitorização e acompanhamento; 

 Ainda no âmbito o PAEL, elaboração de toda a documentação necessária a justificação da liquidação das 

faturas constantes no plano - 2º Tranche, para que seja assim transferida a 3.ª e ultima tranche. 

 Foi ainda, efetuada a divulgação junto dos trabalhadores dos documentos internos e das normas e 

procedimentos adotados pelos Serviços; 

 Preparação de todo o processo administrativo e esclarecimentos à DGAL, com a finalidade de obtenção de 

autorização para a contratação excecional de diversos colaboradores, nos termos do art.º 15.º do Decreto-

Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, visto que na vigência do contrato de reequilíbrio financeiro, o município tem 

a obrigação de comunicar previamente ao membro do Governo responsável pela área das autarquias locais 

a contratação de pessoal em qualquer situação; 

 Ainda no âmbito dos Recursos humanos foi efetuada a 1ª. Alteração aos mapas de pessoal para o ano de 

2014, de acordo a nova estrutura orgânica; 

 Assegurar todo o serviço de reprografia necessário ao bom funcionamento da Câmara Municipal, bem como, 

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

transcrição das respetivas atas. 

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

Predial e elaboração de escrituras de compra e venda e constituição do direito de superfície de imóveis. 

 

Divisão de Obras (DO) 

A Divisão de Obras, exerce funções nos domínios das obras públicas, empreitadas, manutenção e conservação 

de equipamentos, coordenação e fiscalização de trabalhos de construção civil, (quer por administração direta 

quer por empreitada, armazém), Higiene e Segurança no Trabalho, bem como na organização e de processos de 

concurso de obras públicas, informações e pareceres técnicos, incluindo a elaboração de cadernos de encargos, 

programas de concurso, abertura e análise de propostas e gestão técnica de procedimentos, bem como gestão 

da divisão. 

Destaco ainda o acompanhamento e apoio técnico dos processos do Fundo Social de Apoio à Habitação.  

Ao longo deste período foram cumpridas as competências exigidas e constantes na Estrutura Orgânica dos 

Serviços Municipais de Alfândega da Fé.   

 

Administração Direta 

Colaboração e sintonia entre Divisão de Obras e Divisão Administrativa e Financeira, na aquisição de bens e 

serviços relativos às obras por administração direta promovidas por este Município. 



 

Município de Alfândega da Fé — Câmara 
Municipal 

 

 
 
 

  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA (DAF) 

 

 

 
 

  
 

      DAF | Divisão Administrativa e Financeira 7 de 21 
 

 

 

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

Atividades.  

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

Divisão de Obras Municipais e afetação de pessoal externo às obras por administração direta. 

 Limpeza de bermas e valetas em várias estradas do concelho; 

 Limpeza e Manutenção de Caminhos Agrícolas em diversas freguesias no concelho; 

 Calcetamento de ruas em várias freguesias do concelho; 

 Reparação e manutenção de diversas estradas do concelho; 

 Reabilitação de Jardins Municipais (manutenção); 

 Reparações pontuais em diversos passeios; 

 Construção de um muro no parque verde; 

 Construção de um Heliponto junto ao Centro de Saúde de Alfândega da Fé; 

 Reabilitação de jardins do Parque Verde (reposição de relva); 

 Hortas biológicas no Bairro Social Trás de Castelo; 

 Construção de um muro no Bairro Social Trás de Castelo; 

 

FSAH (Fundo Social de Apoio à Habitação) 

Colaboração e sintonia entre Divisão de Obras e Divisão de Desenvolvimento Económico Social e Cultural, 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”;( em curso); 

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

e Paroquial de Picões – Serviços de Apoio Domiciliário”;( em curso); 

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

do Castelo”; (em curso); 

 Protocolo de Apoio técnico e mão de obra à fábrica da igreja de Valverde; (em curso); 

 Protocolo de Apoio técnico e mão de obra à Associação Leque de Alfândega da Fé; ( em curso) 

 Protocolo de apoio à “construção de muros de suporte de terras em Ferradosa e Picões”; (em curso) 

 Protocolo de apoio aos trabalhos necessários à “instalação do refeitório e todas as ligações (eléctricas, 

água e saneamento), pavimentação da área envolvente, criação de rampa de acesso e climatização do 

espaço” com a LEQUE – Associação de Pais e Amigos de Pessoas com necessidades Especiais ( em 

curso) 

 Protocolo de apoio aos trabalhos necessários à “Pavimentação da envolvente ao Centro Social e Paroquial 

de Sambade” (adenda/reforço do protocolo aprovado em Reunião de Câmara do dia 10/02/2014) ( em 

curso) 
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 Protocolo de apoio à execução dos trabalhos necessários à “Reabilitação do Cemitério de Parada” (em 

curso) 

 Protocolo de apoio à execução dos trabalhos necessários às obras de “Ampliação do Cemitério de 

Vilarchão –  Adenda ao protocolo  assinado a 11 de março de 2013. (em curso). 

 Protocolo de apoio à execução dos trabalhos necessários à “Adaptação de uma sala da Junta de 

Freguesia para instalação da Escola Pré-Primária de Sambade” (em curso) 

 Contrato interadministrativo com a União de freguesias Pombal e Vales para ampliação Cemitério de 

Pombal. (em curso) 

 Contrato interadministrativo com a junta de freguesia de Sambade para a execução de Muro de Sambade 

(revestir o muro). (em curso)  

 Contrato interadministrativo com a ARA (manutenção das piscinas). (em curso) 

 Contrato interadministrativo com a junta de freguesia de Cerejais para pavimentação em cerejais. (em 

curso) 

 Proposta Contrato interadministrativo com a junta de freguesia de Sambade para pavimentação em 

Sambade. (em curso) 

 Contrato interadministrativo com a União de freguesias Soeima e Gebelim para pavimentação em Soeima. 

(em curso) 

 Contrato interadministrativo com a União de freguesias Saldonha, Agrobom e Valpereiro para 

pavimentação em Valpereiro. (em curso) 

 Contrato interadministrativo com a União de freguesias Pombal e Vales para pavimentação em Pombal. 

(em curso) 

 

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. 

 Beneficiação do Caminho Municipal C.M 1158- Colmeais - Concurso Público – (em curso - auto de 

medição 6 final elaborado); 

 Conservação da Torre do relógio e zona envolvente (CP/01/2014) – Concurso Público – análise 

dos documentos de habilitação e elaboração da minuta do contrato) 

 

 

AJUSTES DIRETOS: 

 Pinturas da Fé – Capela de Sto. Amaro – Legoinha - ( obra em curso -  auto de medição 7 final 

elaborado); 

 SAMBADE - Aldeia Tecnológica e Turística - Obras de Reabilitação e Transformação da Escola 

Primária de Sambade em Centro de Interpretação (AJ/09/2013) - Ajuste Direto (em curso - 4 autos 

de medição elaborados); 

 SAMBADE – Aldeia Tecnológica e Turística – Obras de Reabilitação e Transformação da Casa do 

Povo em Centro de Cultural Tecnológico (AJ/18/2013) - Ajuste Direto – (análise da documentação, 

elaboração e assinatura do contrato) 
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 Ordenamento do trânsito e prevenção rodoviária no concelho – execução de sinalização 

horizontal em Alfândega da Fé (em curso – adjudicação – apresentação da documentação- 

consignação); 

 DEMOLIÇÃO DE UM EDIFÍCIO SITO NA RUA DA RUECA EM GEBELIM (AJ/01/2014) (concluído - 1 

auto de medição final elaborado, receção provisória); 

 Recuperação da casa 23 sita na rua das Eiras, legitimada pelo acordo de cooperação entre o 

Município de Alfândega da Fé e a Sta. Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé a 10 de Maio de 

2010. (concluído - 1 auto de medição final elaborado, receção provisória)  

 Intervenções de Conservação em Vários Edifícios Públicos – Execução de Cobertura nas 

Unidades de Apoio ao Recinto da Feira (em curso – abertura de procedimento – apresentação da 

proposta - projeto de decisão – adjudicação – a apresentação dos documentos de habilitação – contrato 

e consignação – 1 auto de medição elaborado) 

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

de 22 de Agosto. 

 

Divisão de Urbanismo (DU) 

[ Síntese das Atividades / Resultados dos Indicadores / Monitorização ] 

 

SOTA (Setor de 
Ordenamento do Território e 
Ambiente) + GTF (Gab. 

Técnico Florestal) 
(Gabinete Técnico Florestal): 

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

+ Virgínia Rodrigues + Ana Sofia Araújo + Simone Marques 

 

> Principais ATIVIDADES e Destaques: 

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

> “Revisão do PDM de Alfândega da Fé” — em fase final do processo: foi aprovado o aditamento/alteração 

ao processo da RAN; foram preparados e revistos todos os documentos do plano; foi convocada a 

Conferência de Serviços (03/07/2014), para parecer final da Comissão de Acompanhamento. 

> Organização e arranque do projeto “ECOXXI” (ABAE) — em curso 

> Levantamento das edificações do concelho com fibrocimento — concluído 

> Apoio ao projeto piloto dos GIP’s: “Cadastro e Fiscalização das Faixas de Gestão de Combustível” — em 

curso 

> Candidaturas no âmbito das Florestas: 

> “Sensibilização Escolar” (PRODER)” 

> “Arborização de Sobreiro e Azinheira” (Compensação do AH do Baixo Sabor e do AH do Foz 

Tua) 

> Protocolo de Colaboração entre o Município AF e o Instituto Politécnico de Bragança – colaboração com 

o Plano Orientador de Medidas Urgentes e de Impacto para a Normalização da Área Afetada pelo 

Grande Incêndio dos Picões 

> Dinamização da Caça e Pesca no concelho: Concelho Municipal de Cinegética — em curso 

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

> Divulgação na Festa da Cereja 2014 - Stand da Câmara Municipal – área “TERITÓRIO”: 

> “PDM” / “SIG” / “Ambiente” / “Florestas” / “Água e Saneamento” — concluído 

> “Sensibilização Ambiental e Florestal no concelho” 

> “Oficina de Ciências” (na Biblioteca Municipal e na Leque) — concluído 
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> “Reciclagem Resíduos” / “Compostagem” / “Ervas aromáticas” (formação ao Hotel-SPA) — 

concluído 

> “Workhop: Sabão de óleos usados” — concluído 

> “Dia Internacional da Biodiversidade (“Processo do bicho da seda” e “À descoberta dos 

aromas”) — concluído 

> “Dia Mundial do Ambiente” (“O fascínio dos corantes vegetais”) — concluído 

> “Divulgação do Período Crítico” — concluído 

> “Precauções na Realização de uma Queima” — concluído 

> “Uso Correto do Fogo + Acidentes de Trator + Vespa do Castanheiro” (campanha de 

sensibilização pelas freguesias) — em curso 

> “Não deixe o preço da água aumentar!” (campanha de sensibilização pelas freguesias) — a 

iniciar 

> “Cartas Temáticas” – Sistemas de Informação Geográfica (em articulação com a Casa da Cultura) 

> Exposição: “Reserva da Biosfera Transfronteiriça” (com o apoio da Biblioteca Municipal de Alfândega da 

Fé) 

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

> Preparação da 1.ª versão do documento: Plano de Ação Local do projeto “Cidades e Vilas de 

Excelência” 

> Implementação do projeto “RAMPA” (reuniões quinzenais para programação dos trabalhos na Vila) — em 

curso 

> “Resíduos Sólidos Urbanos” (coordenação e fiscalização) — em curso 

 

SL (Secção Licenciamento): 
Rui Martins Gonçalves (ruig) + Eusébio Cordeiro (eusebioc) + Ana Coutinho (anac) + Cátia Escaleira (catia) + Simone 

Marques 

 

> Principais ATIVIDADES e Destaques: 

> Planificação, através da metodologia de gestão por projeto (com plano de projeto, cronograma, gestão de riscos, 

diagnóstico e plano de ação), do Projeto “Desmaterialização do Serviço de Urbanismo” — visando o 

desenvolvimento de todas as ações conducentes à preparação do serviço de urbanismo para a desmaterialização 

integral, desde o atendimento até à análise e tratamento dos projetos digitais, até final de dezembro de 2014. 

> Implementação da “Ficha de Controlo de Prazos do RJUE” — em permanência 

> Implementação do “Arquivo Digital Único do RJUE” — em permanência 

> Implementação do Procedimento da Qualidade “Gestão de Processos no âmbito do RJUE” — em permanência 

 

> 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 

Até 17/04/2014 60 1 27 25 6 1 --- 

De 18/04 até 20/06/2014 36 1 9 11 11 4 43 

2.º Quadrimestre 2014        

TOTAL – ano 2014        
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> Indicador: “Quantidade de Documentos emitidos” 

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

declarações, etc.) 

Período: 

Documentos Oficiais 

A
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E
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Até 17/04/2014 0 7 0 1 2 16 1 0 

De 18/04 até 20/06/2014 0 2 0 40 0 6 5 0 

2.º Quadrimestre 2014         

TOTAL – ano 2014         

 

> 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 

Até 17/04/2014 6.563,18 5.862,33 700,85 --- 

De 18/04 até 20/06/2014 1.167,76 1.167,76 --- --- 

2.º Quadrimestre 2014     

TOTAL – ano 2014     

 (*) 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 

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 Quadrimestre 53 0 100 3 + 0 3 + 0 15 + 0 11 + 0 21 + 0 

2.º Quadrimestre         

TOTAL – 2014         

(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 Quadrimestre 463 1.289 35,9 19 24 79,2 29 30 96,7 263 535 49,2 34 330 10,3 124 378 32,8 

2.º Quadrimestre                   

TOTAL – 2014                   

(PC) Prazo Consumido 
(PL) Prazo Legal 
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SF (Setor de Fiscalização): 
Rui Martins Gonçalves (ruig) + Virgílio Jacinto (virgilio) + Telmo Herdeiro (telmo) + Ana Coutinho (anac) + Bruno 

Pousada (brunop) + Luís Azevedo (luis) + Simone Marques 

 

> Principais ATIVIDADES e Destaques: 

> Atividades de “Fiscalização de Obras com Controlo Prévio”, através da aplicação do Procedimento da 

Qualidade, da Ficha de Gestão, da Ficha de Inspeções à Obra e do Indicador de Monitorização. 

> Acompanhamento de diversos processos de “Fiscalização Preventiva / Regularizações” e medidas de tutela da 

Legalidade Urbanística. 

> “Registos de Isenção”. 

 

SOTA – 

Águas e Saneamento: 

Rui Martins Gonçalves (ruig) + Zeferino Ferreira (zeferino) + Daniela Ferradosa (daniela) + Andreia Amaro + Carlos 

Herdeiro e operários (Horácio Castilho, Francisco Vilares, João Paulo Pereira, Eduardo Joaquim Alves) + Elisabete Torres 

 

> Principais ATIVIDADES e Destaques: 

> Abastecimento de Água e Saneamento — gestão das redes (em baixa): 

> Monitorização dos valores dos caudais e volumes de água nos reservatórios, alertando para os desvios — 

andreia > Apresentação de propostas de melhoria da gestão da rede (diminuição dos desperdícios) — zeferino + 

andreia 

> Abastecimento de Água e Saneamento — operacionalização das redes (em baixa): 

> Monitorização dos pedidos/requerimentos, dos serviços e dos prazos associados — ruig + andreia 

> Atendimento aos munícipes e registo na aplicação “AGU” — mário cancela 

> Instruções de Serviço para execução pelos canalizadores (colocação/remoção/mudança de local de 

contador, ramais domiciliários, reparação de anomalias, reparações na rede, etc.) — ruig + andreia + 

(canalizadores) 

> Informação técnica sobre os pedidos de ramal domiciliário e outros pedidos — zeferino 

 > Gestão operacional dos canalizadores e distribuição do serviço — andreia + herdeiro 

> Apoio técnico aos canalizadores — zeferino 

> Cadastro das Redes de Água e Saneamento: 

> Redes em alta — zerefino + ATMAD 

> Redes em baixa — ruig + josé mário + zeferino + constâncio + (canalizadores) 

 > Abastecimento de Água — Tratamento / ERSAR: 

> Gestão e monitorização dos Reservatórios de Água (controlo da qualidade da água) — daniela 

> Plano de Controlo da Qualidade da Água / Relacionamento com a ERSAR / Relacionamento com a ULS — 

daniela 

 > Saneamento — ETAR’s: 

> Gestão e monitorização das ETAR’s compactas do município (manutenção e análises) — daniela 

> Relacionamento com a APA-ARHN / resultados das análises das águas residuais — daniela 

> Obtenção ou renovação de Licenças de Utilização/Descarga no Domínio Público Hídrico (APA) — daniela 

 

Gabinete da Qualidade: 

Nos últimos 2 meses, e com ampla relação com o Sistema de Gestão da Qualidade, foram planificados através 

da metodologia de gestão por projeto (com plano de projeto, cronograma, gestão de riscos, diagnóstico e plano 

de ação), os seguintes projetos: 
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– “Certificação das Obras Municipais” — visando o desenvolvimento de todas as ações conducentes à 

certificação do serviço de obras municipais na próxima auditoria externa, em dezembro de 2014; 

– “Desmaterialização do Serviço de Urbanismo” — visando o desenvolvimento de todas as ações 

conducentes à preparação do serviço de urbanismo para a desmaterialização integral, desde o 

atendimento até à análise e tratamento dos projetos digitais, até final de dezembro de 2014. 

– “Livro Branco da Higiene e Segurança no Trabalho” — visando a adoção de boas práticas neste 

serviço municipal; 

– “Zona Histórica: mobilidade e turismo” — visando a dinamização da Zona Histórica de Alfândega da 

Fé, em termos físicos, sociais e culturais. 

Nas últimas semanas o Gestor da qualidade tem promovido reuniões individuais com os responsáveis dos 22 

Processos do SGS, para refletir e otimizar os indicadores a adotar no ano 2014, bem como para rever as 

recomendações das auditorias anteriores e os pendentes existentes no Plano de Melhoria Contínua. 

O inquérito de satisfação dos munícipes que decorreu entre 7 de março e 7 de maio atingiu o grau de satisfação 

de 66,1%. 

Entre 19 de junho e 4 de julho decorre o inquérito de satisfação dos colaboradores. 

A AMTQT adquiriu uma nova aplicação da Medidata para apoiar a gestão dos sistemas de qualidade dos 

municípios, a qual está em fase de configurações iniciais.  

 

Biblioteca Municipal (BM): 

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

 

Sector de Biblioteca 

No setor de Biblioteca realçam-se as atividades de incentivo à leitura: 

- Encontro com a escritora Palmira Martins; 

- Comemoração do Dia Mundial da Criança: Caminhada pelos direitos da criança e ateliers de pintura de T’shirts; 

- Exposição Bibliográfica “Livros proibidos”. 

E outras atividades de dinamização da BM: 

- Dinamização de ateliês (Festa da cereja) – Pinturas faciais e decoração de balões; 

- Apoio ao Workshop autoconhecimento através da pintura e exposição “Liberdade”; 

- Apoio à Exposição fotográfica “Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica”.  
 

Sector de Audiovisuais 
 
Atividades Realizadas no âmbito da dinamização da Biblioteca Municipal: 
 
- “Informática Sénior – Formação destinada aos alunos da Universidade Sénior (Em colaboração com a Liga dos 

amigos). 

- “Informática Júnior” – Formação destinada a alunos do pré-escolar. 

 

Sector de Educação Infantil 
 
- Atividades Quinzenais com o pré-escolar: exploração das obras: “O segredo da lagarta serafina”; “O grilinho 

tenor”; “Por favor, Leonor” e “O lobo que estava farto de andar”. 
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- Oficina de leitura “Era uma vez os direitos da criança”. 

- Atividades com os alunos do 1ºciclo: “A aventura dos livros na Biblioteca Municipal”. 

- Atividades diárias: componente de apoio à família das turmas do Jardim de Infância de AF. 

 

Divisão de Desenvolvimento, Económico, Social e Cultural (DDESC): 

Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo (GAE):  

O Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo, providencia um atendimento personalizado, através do acesso quer 

a informação pertinente e atualizada quer mediante um acompanhamento e apoio constantes. Disponibiliza um 

conjunto de instrumentos e ferramentas, de natureza técnica e financeira, que dinamizem a passagem das ideias 

a projetos e de projetos a empresas. 

O Gabinete presta apoio, informa, aconselha, acompanha e incentiva a que se criem mais e melhores 

perspetivas de negócio, promovendo o auto-emprego, constituindo uma mais-valia na sociedade e economia da 

região, pretendendo, ao mesmo tempo, ter um papel importante no contributo para as políticas de fixação de 

pessoas no concelho. 

Este Gabinete reveste também a forma de mediador entre o potencial ou efetivo empreendedor com as diversas 

instituições que são atores constantes na atividade económica de uma empresa. 

No período compreendido entre Março a Junho, o Gabinete em parceria com a UTAD e a EDP, tem a decorrer a 

4.ª edição do Programa Empreender Sabor 2014, contando com 7 empreendedores a frequentar as ações. 

 

Gabinete de Apoio ao Consumidor e ao Sobreendividado: 

Surgiu de um protocolo celebrado entre a Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana e a DECO- 

Associação de Defesa do Consumidor. Este Gabinete é um espaço de informação, aconselhamento, orientação 

e resposta para questões relacionadas com o sobreendividamento e/ou direitos do consumidor. Uma valência 

que ganha importância acrescida, no período de crise que o país atravessa. O Gabinete tem neste momento 18 

processos apoiados. 

 

Conselho Municipal da Juventude – Orçamento Participativo Jovem (OPJ):  

O Orçamento Participativo Jovem pretende potenciar os valores da Democracia incentivando os jovens à 

participação na gestão pública local. O instrumento assume-se como um mecanismo de cidadania participativa 

através do qual os jovens podem dar o seu contributo para a definição das políticas municipais e pode ser 

entendido como um incentivo para a fixação desta camada da população, contribuindo para o seu bem-estar e 

qualidade de vida, envolvendo-a nas tomadas de decisão e políticas que lhe dizem diretamente respeito. 

Para efetivar a implementação do orçamento participativo jovem deram entrada na Câmara Municipal 4 proposta 

de projeto que se encontram em fase de análise técnica. 

 

Conselho Municipal Sénior – Orçamento Participativo Sénior 

O Orçamento Participativo Sénior é uma iniciativa do Conselho Municipal Sénior e do Município de Alfândega da 

Fé, que pretende dar a todos os Seniores (mais de 65 anos), a possibilidade de participarem na tomada de 

decisões e na gestão de recursos de Alfândega da Fé. 

A adoção do Orçamento Participativo Sénior pelo Município de Alfândega da Fé, visa potenciar os valores da 

Democracia incentivando os Seniores à participação na gestão pública local. 
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Essa participação tem como objetivo:  

 a) Contribuir para uma maior aproximação das políticas públicas às necessidades dos seniores;  

 b) Potenciar o exercício de uma cidadania participativa, ativa e responsável para reforçar a credibilidade das 

instituições e a qualidade da própria democracia;  

 c) Incentivar a interação entre eleitos, técnicos municipais e os Seniores na procura de soluções para melhorar a 

qualidade de vida no concelho. 

O valor a afetar ao presente processo de Orçamento Participativo é de € 10.000,00 

 

Calendário de Implementação do Orçamento Participativo Sénior 

Fases de Implementação Datas de Realização 

Divulgação e Preparação Março e Abril 

Recolha de Propostas Maio e Junho 

Análise Técnica das Propostas Junho e Julho 

Votação das Propostas Julho 

Apresentação Pública dos Resultados Agosto 

 

Acompanhamento de Comunidades Imigrantes 

No que diz respeito à Comunidade Búlgara, neste momento são cerca de 75 pessoas a viverem no nosso 

concelho. Na sua maioria trabalham na agricultura à jorna. Por outro lado, cerca de 4 famílias estarão a receber 

alimentação através da Cantina Social.  

Foram realizadas cerca de 8 visitas domiciliárias para verificar a situação habitacional, bem como dar-lhe a 

conhecer os meios que dispomos (Cantina Social, Loja Social, Encaminhamento para Segurança Social, 

Encaminhamento para o Centro de Saúde, etc.) se assim se justificar.  

Relativamente ao número de crianças a frequentarem a escola serão cerca de 26.  

 

Psicologia na Comunidade 

O Serviço de Psicologia na Comunidade iniciou a sua atividade em dezembro de 2013, visando promover o bem-

estar psicológico dos Munícipes e possibilitar o acesso à consulta psicológica individual, particularmente 

daqueles que se encontram inseridos em grupos de risco e/ou socialmente desfavorecidos e que recorram ao 

Setor de Ação Social e Saúde da Câmara Municipal. O Serviço de Psicologia na Comunidade é constituído por 

três profissionais de psicologia (Ana Azevedo, Armanda Vieira, Mariana Ferreira). Das atividades realizadas, 

destacam-se: 

- Intervenção Psicológica Individual com crianças, jovens, adultos e idosos da comunidade em geral, 

essencialmente referenciados pelos restantes profissionais daquele setor, prestando-lhes apoio psicológico 

individual, de suporte a problemas de saúde física e/ou mental, problemas financeiros, sociais, emocionais, 

cognitivos e comportamentais. Este serviço funciona no Edifício Antigo da Câmara Municipal e no Centro de 

Saúde de Alfândega da Fé;  

- Intervenção Psicológica Grupal, em colaboração com a Saúde Escolar (Agrupamento de Escolas e Centro de 

Saúde de Alfândega da Fé), dos quais se destaca o projeto de Prevenção e Intervenção no Bullying e o projeto 

de Educação para os Afetos e Sexualidade; 
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- Intervenção Psicológica com idosos a viver sozinhos nas várias freguesias do concelho, reavaliando os quadros 

de Depressão e Demência apresentados numa primeira avaliação realizada por técnicos de ação social. 

Considerando a idade avançada desta população desfavorecida torna-se premente o apoio emocional de suporte 

a eventos de vida negativos (i.e. perdas de familiares significativos, situação económica desfavorável, condições 

médicas associadas, perda de autonomia, perda de competências cognitivas, isolamento e falta de suporte 

social). Assim, numa lógica de proximidade, o Município proporciona um serviço comunitário e ao domicílio, no 

sentido de promover e assegurar a qualidade de vida desta população através do/a: apoio psicológico individual; 

promoção do envelhecimento ativo e da interação social dando a conhecer outras respostas nas proximidades; 

desafio e manutenção de funções cognitivas, de acordo com as necessidades e condições médicas 

apresentadas pelos idosos; 

- Integração na Comissão Restrita e Alargada da CPCJ de Alfândega da Fé, no sentido de criar respostas que 

garantam e promovam os direitos e a proteção de crianças e jovens que se encontrem em situação de 

perigo/risco, de forma a garantir o seu bem estar e desenvolvimento integral. Para além disso, mediante a 

avaliação realizada pelos gestores de processo, serão encaminhados para consulta individual de psicologia, 

crianças e jovens e suas famílias que apresentem necessidade de intervenção emocional e cognitivo 

comportamental. São ainda promovidas, na comunidade em geral, ações de sensibilização acerca dos direitos 

das crianças e papel da CPCJ. 

- Intervenção Individual e Grupal com idosos da Universidade Sénior, possibilitando aos alunos, não só o acesso 

à Consulta Psicológica Individual, mas também a Grupos de Desenvolvimento Pessoal ou orientados para a 

Estimulação Cognitiva. 

- Ações de Sensibilização com voluntários/técnicos do Município permitindo que estes adquiriram maior 

conhecimento de problemáticas relacionadas com a saúde mental no idoso, como é o caso da Doença de 

Alzheimer.  

 

A Câmara Municipal aceitou o desafio proposto pela Fundação EDP para implementação do HUB SOCIAL. 

O HUB SOCIAL é uma metodologia de trabalho em rede, onde se pretende que todas as instituições que 

intervêm na área social promovam intervenções articuladas, criando sinergias na efetivação de respostas sociais 

eficazes e eficientes.  

No dia 9 de Maio realizou-se a 1ª reunião que teve como objetivo elaborar um diagnóstico sobre o concelho em 

várias áreas, educação, empreendedorismo, segurança, ambiente, saúde, tendo participado os vários parceiros 

da rede social. 

No dia 25 realizou-se a 2ª reunião de trabalho que consiste numa formação sobre motivação para a inovação em 

intervenção social, com o objetivo de localmente os intervenientes terem competências para perante novos 

desafios e problemas sociais aliarem respostas inovadoras. 

Participaram nas reuniões cerca de 40 representantes das instituições locais. 

 

Gabinete Proteção Civil 

 Ao abrigo do protocolo de colaboração entre o Município de Alfândega da Fé e a Associação de 

Beneficiários e Regantes de Alfândega da Fé (ADRAFE), continuamos a prestar apoio de natureza 

técnica, designadamente, na elaboração de um cadastro que englobe todos os utilizadores de água de 

rega, incluindo os que o são a título precário e urbanos;   
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 Acompanhamento da visita ao terreno do estudo de caso do projeto “hortas biológicas” da EDP 

Solidária; 

 Preenchimento do relatório de acompanhamento e avaliação da estagiária do Gabinete de Protecção 

Civil Municipal (Virgínia Rodrigues); 

 Apoio na realização de queimadas nas freguesias de Sendim da Serra e Gebelim; 

 Apoio ao GTF na elaboração de cartazes para sensibilização no âmbito da Defesa da Floresta Contra 

Incêndios; 

 Acompanhamento na área de segurança, do recinto da feira para o evento da festa da cereja. 

 

Gabinete de Informática: 

-Com o intuito de disponibilizar diversos serviços on-line ao munícipe, através do website do Município em : 

http://www.cm-alfandegadafe.pt/, o gabinete de informática tem preparado e efetuada as configurações 

necessárias, nas aplicações informáticas, para que este serviço seja disponibilizado o mais breve possível e com 

toda a qualidade que o mesmo exige. 

Sendo que, os serviços online são mais um instrumento para a melhoria do serviço público que a Câmara 

pretende prestar aos cidadãos e às empresas. Através deste recurso procederemos a uma progressiva 

desmaterialização de totalidade dos procedimentos administrativos associados à prestação dos serviços. 

Protegemos o ambiente, reduzimos custos de contexto e, acima de tudo, é facilitada a vida a todos os que têm 

que se relacionar connosco e que, para tal, escolham este canal de comunicação, evitando deslocações às 

nossas instalações e permitindo que os nossos serviços fiquem disponíveis 24 horas por dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cm-alfandegadafe.pt/
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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: 

Receita 
 

RECEITAS Previsão Anual Liquidada Recebida Tx real 

Correntes 7.547.667,43 
 

3.252.243,66 2.983.098,92 
 

39,52 

Capital 2.511.634,70 

 

1.243.669,60 

 

1.224.621,47 48,76 

Outras 2.700.00 827,62 
 

827,62 30,65 

TOTAL 10.062.002,13 4.496.740,88 4.208.548,01 41,83 

 
Podemos verificar que o orçamento da receita apresenta um grau de execução 41,83 %, o que aponta para uma 

previsão anual de 100,44% 

 
Despesa 
 

DESPESA Previsão Anual Comprometida Paga Tx real 

Correntes 7.256.969,86 6.644.693,02 2.930.060,96 40,38 

Capital 2.805.032,27 2.214.686,97 927.148,05 33,05 

Total 10.062.002,13 8.859.379,99 3.857.209,01 38,33 

 
O orçamento da despesa apresenta um grau de execução de 38,33 %, o que aponta para uma execução anual 

de 92,04%. 

 
Receita /Despesa 
 

 Receita Despesas Poupança 

Correntes 2.983.098,92 2.930.060,96 
 

53.037,96 

Capital 1.224.621,47 927.148,05  

 
Como se pode verificar pelo quadro apresentado, em 31 de maio de 2014, cumpre-se com o princípio do 

equilíbrio orçamental, 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 53.037,96 euros. 

 

Evolução do equilíbrio orçamental: 

Data 31-12-
2009 

31-12-
2010 

 

31-12-
2011 

31-12-
2012 

31-12-
2013 

31-1-
2014 

28-2-
2014 

31-3-
2014 

30-4-
2014 

31-05-
2014 

Poupança 

corrente 

-993.526,14€ -4.995.614,00€ -584.552,09€ -119.748.04 -

425.068,94 

141.340,38 8.517,58 8.098,80 -157.368,16 53.037,96 
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Prazo médio de pagamento (PMP): 

A Formula de cálculo do PMP consubstanciou-se no indicador definido nos termos do nº 4 do Despacho nº 

9870/2009 do Gabinete do Ministério das Finanças e da Administração Publica, publicado a 13 de Abril d0 DR. 

Nº 71, 2º serie Parte C. 

 

Data 30-09-

2010 

31-12-

2010 
 

31-12-

2011 

31-3-

2012 

30-06-

2012 

30-09-

2012 

31-12-

2012 
 

31-03-

2013 

30-06-

2013 

30-09-

2013 

31-12-

2013 

31-03-

2014 

Prazo médio de 

pagamento - 

evolução 

340 

dias 
86 dias 65 dias 60 dias 73 dias 83 dias 

100 

dias 

107 

dias 
87 dias 89 dias 57 dias 44 dias 

 

Verifica-se uma ligeira redução do PMP no 1º trimestre de 2014, em comparação com o PMP apurado a 31 de 

Dezembro de 2013, redução de 13 dias. 

 

Despesas com pessoal a 31 de maio de 2014: 

Controlo efetuado pela DGAL: 

Despesas com pessoal Final do período do 

ano de 2013 

Final do período do ano 

de 2014 

Comparação 

Despesas com pessoal (total do agrupamento 01) 1.067.831,39 1.123.866,36 56.034,97 

 

Verifica-se um aumento de 56.034,97€, em comparação com o período homólogo do ano anterior, este aumento 

verifica-se devido a aplicação de disposições legais, ou seja, tem origem no pagamento do subsídio de natal em 

duodécimos, bem como, a integração dos funcionários da empresa Municipal EDEAF, pelo facto de terem sido 

celebrados em agosto de 2013, 12 acordos de cedência de interesse público com 12 trabalhadores da EDEAF, 

na sequência da deliberação da Assembleia Municipal de 23.02.2013, que aprovou a dissolução daquela 

empresa municipal, bem como a internalização da sua actividade nos serviços do Município, tudo de acordo com 

o determinado nos arts. 61º/2 e 12, 65º e 70º/3, 4 e 5, da Lei 50/2012, de 31 de agosto. 

 

Pessoal ao Serviço – evolução 

 31-
12-

2009 

31-12-
2010 

31-12-
2011 

31-12-
2012 

30-04-
2013 

30-6-
2013 

31-07-
2013 

31-08-
2013 

31-12-
2013 

31-1-
2014 

28-2-
2014 

31-3-
2014 

30-4-
2014 

31-04-
2014 

Pessoal 

Serviço 

164 160 158 150 151 150 148 161 158 158 158 158 151 151 

 

Como se pode verificar pelo quadro supra apresentado, verifica-se a redução de 7 colaboradores, face a 

31/12/2013, com origem no termo do contrato de diversos colaboradores. 
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ENDIVIDAMENTO DO MUNICIPIO 

Evolução do Endividamento líquido e de médio e longo prazo da autarquia: 
 

31-12-2013 31-03-2014 31-05-2014
variação face a 31-

12-2013

Excesso 12.726.192 12.962.468,43 13.467.844,92 741.653,05

ENDIVIDAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS

Margem

Excesso 8.726.319 8.957.881,11 8.570.406,26 -155.912,36

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

Margem
 

 
Como se pode verificar pelo quadro anterior, verifica-se o aumento do endividamento de médio e longo prazo no 

montante de € 741.653,05, fruto do encaixe das verbas provenientes dos empréstimos de RF e PAEL. 

No que concerne ao endividamento líquido, verifica-se uma redução na ordem dos € 155.912,36, o que equivale 

a uma redução de 1,79 %, a redução obrigatória é de 10% até final de 2014. 

De referir ainda, que o valo previsto do excesso de endividamento líquido no PAF é de €7.326.050, o que 

significa que o município ate 31 de Dezembro de 2014, deverá fixar-se nesses valor ou abaixo dele. 

 

Evolução da devida de médio e longo prazo: 
 

Designação Dezembro 
2012 

Dezembro 
de 2013 

Janeiro de 
2014 

Fevereiro 
2014 

Março de 
2014 

Abril de 
2014 

Maio de 
2014 

Empréstimos 
CMAF  

16.305.192,54 19.166.732,57 19.165.197,17 19.467.675,65 19.378.663,16 19.481.009,20 19.877,158,75 

Locações 
Financeiras 

00 00 00 00 00 00 00 

Total 16.305.192,54 19.166.732,57 19.165.197,17 19.467.675,65 19.378.663,16 19.481.009,20 19.877.158,75 

 
Verifica-se um ligeiro aumento do endividamento de medio e longo prazo, devido ao encaixe da receita de 

empréstimos proveniente do RF e ainda a 2º tranche do PAEL. 

 
 
Evolução das dívidas de Curto Prazo: 
 

Designação Dezembro 

2012 

Dezembro de 

2013 

Março 2014 Abril de 2014 Maio de 2014 

Fornecedores, c/c 2.227.818,96 482.064,20 396.794,85 303.519,46 
 

287.994,05 € 
 

Empréstimo de curto prazo 00,00 00,00 00 00 00 

Outros credores 815.004,28 770.110,25 € 

 

701.600,59 € 

 

718.199,99 599.267,76 € 

 

Total 3.042.823,24 1.252.174,45 1.098.395,44 1.021.719,45 
 

887.261,81 € 
 

 
Como e pode constatar pelo quadro supra apresentado, as dividas de curto prazo apresentam uma vincada 

diminuição em comparação com os valores a 31 de dezembro 2012, bem como, com os valores apurados em 

dezembro de 2013 (redução de €364.912,64) 

 



 

Município de Alfândega da Fé — Câmara 
Municipal 

 

 
 
 

  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA (DAF) 

 

 

 
 

  
 

      DAF | Divisão Administrativa e Financeira 21 de 21 
 

 

 

Mapa de encargos com Empréstimos 31 de maio 2014:  
 
Entidade Objeto Valor contratao Valor utilizado TX Amortização Juros Divida a 1/1/2014 divida 31/5/2014

BPI

1 - Const 40 fogos p/hab. social em Alf.Fé 

8819186-830-001/666 729.696,43 € 729.696,43 € 4,33 16.456,97 € 557,71 € 421.191,32 € 404.734,35 €

CGD

1 - Financiamento Diversas Obras QCII 

0042/000373/8/91 343.372,48 € 343.372,48 € 3,75 0,00 € 0,00 € 30.503,30 € 30.503,30 €

CGD

1 -Casa da Cultura de Alf.da Fé-1ºFase 

0042/000374/6/91 89.534,22 € 89.534,22 € 3,75 0,00 € 0,00 € 7.953,72 € 7.953,72 €

CGD

1 -C.M.1152 Agrobom/ Felgueiras/Gebelim 

0042/000369/9/91 44.891,81 € 44.891,81 € 3,75 0,00 € 0,00 € 3.987,95 € 3.987,95 €

BCP

N - Aq.de terr p/ o empr. "FUNZONE 

VILLAGE DOURO -122320891 209.943,00 € 209.943,00 € 3,75 8.169,34 € 234,27 € 136.630,83 € 128.461,49 €

BCP

1 -Fin complementar do proj. fin.FC- Escola 

EB1 - 122338351 354.375,00 € 354.375,00 € 3,75 13.769,90 € 394,85 € 230.299,07 € 216.529,17 €

CGD

N - PREDE - PROGRAMA DE 

REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINARIO DE 

DIVIDAS DO ESTADO 9015006538791 1.800.000,00 € 1.800.000,00 € 2,24 182.727,28 € 1.962,18 € 328.909,10 € 146.181,82 €

DGFT

N - PREDE - PROGRAMA DE 

REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINARIO DE 

DIVIDAS DO ESTADO 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 0 0,00 € 0,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 €

CGD N - REEQUILIBRIO FINANCEIRO CGD 11.500.000,00 € 11.207.636,03 € 7,1086 0,00 € 316.320,35 € 10.749.999,67 11.207.636,03 €

CA N - REEQUILIBRIO FINANCEIRO CA 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 6,842 0,00 € 159.487,79 € 5.650.000,00 € 6.000.000,00 €

DGFT

N - PAEL PROGRAMA DE APOIO A 

ECONOMIA LOCAL 694.457,45 € 555.565,96 € 2,95 13.978,18 € 7.371,36 € 406.257,61 € 531.170,92 €

235.101,67 € 486.328,51 € 19.165.732,57 € 19.877.158,75 €

30.226,87 € 952,56 € 693.935,36 € 663.708,49 €

204.874,80 € 485.375,95 € 18.471.797,21 € 19.213.450,26 €

TOTAL

Emprestimos excecionados

Emprestimos não excecionados  

Como se pode verificar pelo quadro apresentado, os encargos totais com empréstimos no momento foram de 

721.430,18 €, no entanto os encargos com juros é superior aos encargo com amortização da divida. 

 
 
Artigo 65 da LOE de 2012 - obrigatoriedade de redução dos pagamentos em atraso: 
 

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-01-2014 28-02-2014 31-03-2014 30-04-2014 31-05-2014 Variação

Valor dos Pagamentos 

em atraso 
1.090.657,65 € 1.566.131,24 € 423.017,94 € 429.916,00 € 388.331,13 €      370.457,88 €      305.515,00 €      270.404,75 €          -35.110,25 €

Compromissos 

assumidos e não pagos
2.854.923,88 € 1.381.168,39 € 3.317.410,98 € 5.377.245,36 € 4.844.161,90 4.835.327,71 €   4.610.408,98 €       -224.918,73 €

Fundos Disponiveis 363.434,25 € 410.323,14 1.942.747,32 694.161,22 218.990,07 €      93.509,09 €        356.219,62 €          

 
 
 
Na presente data cumpre-se a redução dos pagamentos em atraso, em 35.110,25 € em comparação com o mês 

anterior e em 152.613,19 € comparando o valor apurado com o valor registado em 31 de dezembro de 2013. 

A lei obriga a uma redução anual de 10%, excluído desse valor os pagamentos em atraso incluídos no PAEL. 

 
 

 
  Município de Alfândega da Fé, 25 de junho de 2014 

A Presidente da Câmara Municipal 

        

Berta Ferreira Milheiro Nunes 


