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INFORMAÇÃO N.º 03/2019 - 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  27 de 

abril de 2019 a 22 de junho de 2019. 

 

Cultura e Turismo: 

 

Exposição “avó maria - enfeites para ovelhas” | 16 de Março a 30 de Junho CIT 

Maria de Almeida Silva é reconhecida pelos seus enfeites para ovelhas, uma aptidão 

única que mistura lã, cor, formas geométricas e botões. 

Um ritual de fusão pagã e religioso, que era celebrado após a chegada dos pastores 

transumantes e que Inês Silva, herdeira deste património imaterial, resolveu traduzir 

numa justa mostra para a valorização de matrizes identitárias pastorícias. 

A exposição estará patente no Centro de Interpretação do Território, Sambade até 30 de 

Junho. Contou até ao presente com cerca de 282 visitantes. 

 

 

Exposição Coletiva III Bienal Internacional de Gaia | 4 de Maio CCA 

A exposição inaugurou a 4 de Maio com a presença do Diretor da Bienal de 

Gaia, Doutor Agostinho Santos e do Comissário da mesma, contando 

também alguns dos artistas que dela fazem parte. 

Foram 28 os artistas selecionados e convidados para fazer parte desta 

mostra de arte, que inclui pintura, escultura e fotografia, Estão também, 

como não podia deixar de ser os nossos artistas transmontanos, numa 

Bienal profundamente vocacionada para causas sociais. 

Esta exposição estará patente até dia 7 de julho, e já contou com 530 

visitantes. 

 

OFICINA DE MANUALIDADES “ENFEITES PARA OVELHAS” | 7; 14;21 e 

28 de Maio | CIT 

No âmbito da exposição “Enfeites para Ovelhas” de Inês de Silva, 

decorreram as “Oficinas de Manualidades” onde quem participou pode 

aprender ou ensinar a costurar adereços com base em lã de várias cores e 

diferentes formas geométricas e acessórios decorativos. 

Os adornos que resultaram desta oficina foram dados aos pastores que 

participaram no Concurso de Ovinos e Caprinos, no âmbito do V Encontro 

de Pastores, que como habitualmente teve lugar na Festa da Cereja, no dia 

8 de Junho. Estas oficinas contaram com 14 participantes cada. 
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Comemorações Feriado Municipal | 8 de Maio 

Dia da Municipalidade de Alfândega da Fé celebrado com palavras e sons da tradição 

popular. No dia 8 de maio celebrou-se o Feriado Municipal em Alfândega da Fé. Um dia que 

a autarquia reservou para dedicar às tradições orais e escritas, homenageando desta forma 

alguns poetas populares do concelho. 

As iniciativas culturais no período da tarde decorreram no auditório da Casa da Cultura, que 

teve uma lotação de cerca de 180 espetadores. 

 

 

 

 

 

 

Festa da Cereja 7 a 10 de Junho 

Em 4 dias de certame venderam-se cerca de 17 toneladas de cereja aos milhares de 

visitantes que passaram pela Festa da Cereja para provar o que de melhor se faz em 

Alfândega da Fé e na região transmontana. Para o Município, o evento superou as 

expectativas que, para este ano, já eram bastante altas. A Festa da Cereja de Alfândega da 

Fé foi novamente um sucesso e continua a destacar-se como uma das grandes montras da 

região. 

A cereja foi a rainha, sendo este um ano de excepcional qualidade na produção e na 

quantidade. Os 7 produtores de cereja presentes no certame venderam, no total, cerca de 

17 toneladas deste fruto a que ninguém ficou indiferente. 

Mas houve também espaço para cerca de 100 expositores de outros produtos locais e 

regionais, como os enchidos, o vinho, o mel, o queijo, a amêndoa, o azeite, os doces 

típicos e tantos outros produzidos em Alfândega da Fé e na região.  

O projeto gastronómico Alfândega da Fé à Mesa com pratos típicos será uma aposta da autarquia para os próximos anos, 

melhorando e dinamizando a restauração local. 

Os alojamentos turísticos também estiveram presentes, pois esta feira pretende incentivar o turismo como um dos factores de 

desenvolvimento do concelho. A autarquia vai continuar a incentivar o aumento dos alojamentos turísticos, que já são 

insuficientes para as potencialidades turísticas de Alfândega e para o aumento de visitantes que tem ocorrido. É que por estes 

dias, os alojamentos turísticos do concelho estiveram lotados. 

Também os concertos e as animações musicais foram um dos atrativos deste certame. Mais uma vez o placo principal recebeu 

grandes nomes da música nacional. Cláudia Martins e Minhotos Marotos, Per7ume, DAMA e Cuca Roseta foram aplaudidos 

por milhares de pessoas. 

As associações locais, que têm vindo a ser apoiadas pelo município, mostraram o seu dinamismo na organização do encontro 

de bombos, na demonstração de artes marciais, entre outras. Os nossos grupos de cantares de Alfândega da Fé e Sambade 

também marcaram presença. 
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A arte também esteve na Festa da Cereja!! 

No âmbito da exposição colectiva, III Bienal 

Internacional de Gaia decorreram, mais umas 

oficinas de arte onde crianças e graúdos 

puderam dar azo à sua imaginação e 

colocaram na tela tudo o que lhes veio à ideia, 

cores, movimento, frutos, palavras e traços de 

arte diferentes. Esta iniciativa contou com 

cerca de 120 artistas de todas as idades. 

 

 

 

V Encontro de Pastores | 8 de Junho 

No dia 8 de Junho a Festa da Cereja promoveu um Encontro de Pastores, que contou com 

mais de 200 pessoas. O município de Alfândega da Fé aposta na valorização do território como 

fator de dinamização sócio económica e esta iniciativa, que integrou o V Concurso de Ovinos e 

Caprinos, é exemplo disso. A iniciativa teve início às 10h00, onde foram postas a concurso a 

Cabra Serrana e a Ovelha Churra da Terra Quente. 

Este ano os animais foram embelezados pelos “enfeites” realizados pelo grupo de amigos do 

CIT (Centro de Interpretação do Território) de Sambade. 

 

 

           

 

 

                           

 

III Meia Maratona da Cereja | 10 de Junho 

No dia 10 de Junho, realizou-se a IIIª Edição da Meia Maratona da Cereja, inserida no Programa 

da Festa da Cereja 2019. Uma prova pioneira no distrito de Bragança, que se pretende afirmar 

no “mapa” do atletismo nacional. A edição deste ano contou com 250 participantes, 100 na Meia 

Maratona, 25 na corrida 10 Km, 50 na caminhada e 75 nas corridas jovens (35 de Alfândega da 

Fé) 

O projecto “Alfândega da Fé Running Place” da ARA (Associação Recreativa Alfandeguense) 

atraiu centenas de praticantes e tem vindo a crescer e a consolidar-se, trazendo novamente o 

atletismo para a Festa da Cereja como era tradição. 

 

Visitas Guiadas 

Nos meses de Maio e Junho realizaram-se 4 visitas guiadas circuito pedonal urbano, num total de cerca de 175 visitantes. 

 

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 de 2018, submissão de toda a documentação necessária para as seguintes entidades: 

Tribunal de Contas; DGAL; INE; CCDRn e DGO; 

https://www.cm-alfandegadafe.pt/frontoffice/pages/1139?event_id=277
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- Em implementação um método e procedimento aprovado e incluído na “Qualidade”, que permita efetuar um trabalho rigoroso 

no que se refere a Gestão de Stocks. O “Procedimento de Inventario Físico” tem por objetivo estabelecer as normas para a 

realização do Inventario Físico utilizado para conferir as quantidades registadas contabilisticamente e validar com os resultados 

apurados na contagem física efetuada. 

A finalidade deste procedimento é determinar os passos/ tarefas básicas para a contagem de inventário. É necessária a sua 

estrita leitura a fim de assegurar um levantamento correto e real; 

 

-Na sequência da proposta de deliberação do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (Agência, I.P.) 

de 10/12/2018, nos termos conjugados da alínea c) do ponto 2 do Despacho n.º 6200/2018, dos Ministros das Finanças, 

Planeamento e das Infraestruturas, de 15 de junho de 2018, publicado no Diário da Republica, 2.º série, n.º 121, de 26 de 

junho de 2018 e do n.º 5 do artigo 10.º do Regulamento de implementação da Linha BEI PT 2020 – Autarquias, constante do 

Despacho n.º 6323-A/2018, do Presidente do Conselho Diretivo da Agência. I.P., dos pedidos de financiamento reembolsáveis 

para financiamento das operações PT 2020, preparação e organização dos processos seguintes para envio a Visto prévio do 

Tribunal de Contas: 

 Contrato de financiamento reembolsável -ID 200 -POSEUR-02-1810-FC-000098 - Construção da base de 

acolhimento do grupo de intervenção de proteção e socorro da Região de Trás-os-Montes em Alfândega da Fé - 

151.361,43 €; 

 Contrato de financiamento reembolsável - ID 204 - POSEUR-03-2012-FC-000416 - Subsistema de AA de Sambade, 

concelho de Alfandega da Fé (2016) - 95.201,46€; 

 Contrato de financiamento reembolsável -ID 205 - POSEUR - 08-5673-FEDER-000129 - Intervenção na Escola 

básica e secundaria de Alfandega da Fé - 102.500,06€. 

 

 

- Proposta de 1ª Revisão ao orçamento e GOPs de 2019, no âmbito de candidaturas co-financiadas e aprovadas; 

 

- Apuramento do IVA dedutível, liquidado e a entregar ao Estado, preenchendo as respetivas declarações e envio mensal da 

declaração periódica de IVA cumprindo sempre com o prazo estabelecido até ao dia 10 de cada mês; 

 

- Criação e comunicação à Autoridade Tributária do ficheiro saft-t (PT) até dia 25 de cada mês, gerado nas aplicações de 

Águas e POCAL referente às faturas emitidas no mês anterior; 

 

- Envio mensal à Autoridade Tributária da Declaração Mensal de Remunerações. Esta declaração, destina-se a declarar a 

totalidade dos rendimentos do trabalho dependente (categoria A) auferidos por sujeitos passivos residentes no território 

nacional, sujeitos a imposto, incluindo os rendimentos dispensados de retenção na fonte, bem como os rendimentos isentos e 

ainda os excluídos nos termos do art. 2.º e 12.º do Código do IRS. Devem ainda ser declaradas as retenções na fonte de IRS e 

de sobretaxa, as deduções de contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde com 

identificação fiscal das entidades destinatárias das mesmas, bem como as deduções de quotizações sindicais; 

 

- Envio da declaração anual Modelo 10 – Esta declaração destina-se a declarar os rendimentos sujeitos a imposto, isentos e 

não sujeitos, que não foram declarados na declaração mensal de remunerações (DMR), auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes no território nacional, bem como as respetivas retenções na fonte; 

 

- Preenchimento e envio da declaração anual (IES – Informação Empresarial Simplificada) do município. A Informação 

Empresarial Simplificada (IES), é um meio das empresas, por via eletrónica no Portal das Finanças, entregarem o relatório de 
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contas anual, para efeitos de registo contabilístico, fiscal e estatístico, numa única declaração. Os formulários para entrega da 

IES encontram-se disponíveis no Portal das Finanças; 

 

- Preparação e preenchimento da informação sobre as participações Societárias e Não Societárias detidas pelo Município de 

Alfândega da Fé no sítio da internet: http://www.igf.min-financas.pt/sipart/; 

 

-Recolha da legislação relacionada com cada processo, no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade do Município de 

Alfândega da Fé, pesquisando no Diário da República Eletrónico, quer a existente, quer a nova legislação que entretanto 

entrou em vigor. Atualização da legislação na pasta de partilha EOQ; na sua Base de Dados da Legislação e na “Lista dos 

Requisitos Legais e Regulamentares”, processo a processo, de acordo com as recolhas que forem ocorrendo; 

-Disponibilização, para efeitos de incorporar na PDQ - Plataforma Digital da Plataforma os PDF's da legislação, organizando-os 

de acordo com os mesmos critérios de organização que já vigoram e sempre em concordância com o que estiver na “Lista dos 

Requisitos Legais e Regulamentares”. 

 

- Introduzir/atualização em cada processo na estrutura que compõe a Base de Dados da Legislação e na “Lista dos Requisitos 

Legais e Regulamentares, novos temas segundo a nova legislação publicada no Diário da República, enriquecendo assim todo 

este trabalho, que se assume como uma das peças fundamentais para um bom desenvolvimento das funções dos serviços 

municipais, como um todo e em particular contribui para o adequado e devido cumprimento legal na instrução dos processos 

municipais; 

 

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

pelos Serviços; 

-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; 

-No âmbito do Índice de Transparência Municipal (ITM) mede o grau de transparência das Câmaras Municipais através de uma 

análise da informação disponibilizada aos cidadãos nos seus web sites, a Divisão Administrativa e Financeira, recolheu e 

disponibilizou toda a informação necessária e obrigatória, para manter o site do Município devidamente actualizado. Toda a 

informação é enviada à responsável pela actualização regular do site; 

-No âmbito da contratação pública relativa à locação ou aquisição de bens móveis e à aquisição de serviços, tal como 

aprovado pelo Código dos Contratos Públicos, a Divisão Administrativa e Financeira prepara e acompanha o procedimento em 

todas as fases do processo, até a sua execução; 

-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; 

-À monitorização dos indicadores dos processos da Qualidade da Divisão Administrativa e Financeira; 

 

-Apoio direto através dos serviços informáticos às Juntas de Freguesia e Escolas do concelho; 

 

- No âmbito do recrutamento vários colaboradores da DAF fazem parte do Júri de vários procedimentos concursal comuns para 

a constituição jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, a decorrer neste município. 

 

-Apoio ao Gabinete de Candidaturas na preparação de processos para apresentação de projectos co-financiados e 

disponibilização de documentos para efeitos de organizar os pedidos de pagamento das candidaturas aprovadas e em 

execução. 
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No âmbito do SIADAP – (Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública) 

- Comunicação das validação/Não validação da proposta de avaliação para o biénio 2017-2018, conforme fixada pelo CCA em 

reuniões realizadas nos dias 28/01/2019; 04/02/2019 e 15/05/2019. Para posterior Homologação pela Sr.ª Presidente. 

 

No âmbito da QUALIDADE SEGURANÇA E AMBIENTE: 

- Reporte dos Indicadores do SGQSA - 1.º quadrimestre 2019; 

- Apresentação de várias sugestões de melhora, a implementar as áreas de abrangência e da competência da DAF. 

 

Divisão de Obras (DO): 

Obras Realizadas e assuntos mais relevantes desde abril até junho de 2019 pela Divisão de Obras 

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 até à receção definitiva, bem como gestão da divisão. 

 

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. 

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

- Elaboração de informações; fichas de controlo de qualidade da obra; controlo dos materiais e preenchimento de férias faltas e 

licenças dos funcionários. 

 Limpeza de bermas e valetas, bem como manutenção de caminhos agrícolas em diversas freguesias no concelho;  

 Calcetamento de ruas na sede do concelho e em várias freguesias; 

 Limpeza urbana (manutenção); 

 Reparações pontuais em betuminoso na sede do concelho e em várias freguesias; 

 Reparações em diversos Edifícios Públicos (manutenção); 

 

 A DIVISÃO DE OBRAS REÚNE PERIODICAMENTE, COM REPORTE DOS CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA. 

FSAH (Fundo Social de Apoio à Habitação) 

 

Colaboração e sintonia entre Divisão de Obras - DO e Divisão Económica Social e Educação - DESE, 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.   

 

OBRAS POR EMPREITADA: 

Na gestão dos empreendimentos a seguir enumerados foram seguidos pela Divisão de Obras os procedimentos constantes na 

legislação em vigor, do Código dos Contratos Públicos, na sua actual redacção. 
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CONCURSOS PÚBLICOS: 

 Centro de meios aéreos de Alfândega da Fé – Base de acolhimento do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro  

– obra em curso. 

 Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação e Requalificação – 1ª Fase – em curso – envio  

para visto do Tribunal de Contas e resposta a esclarecimentos; 

 Reabilitação e Reconstrução – Casa Arcebispo D. José de Moura – Relatório final – concurso sem propostas 

admitidas.  

 

AJUSTES DIRETOS: 

 FELGUEIRAS – ALDEIA DA BIOSFERA PROJETO DE REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO MOBILIDADE E 

ACESSIBILIDADE PARA TODOS – Fase 2, Reabilitação de pavimentos e infraestruturas –  receção provisória. 

 

CONSULTA PRÉVIA: 

 

 Ampliação da Rede de Saneamento em Vilarelhos – SAR de Vilarelhos,– adjudicação 

 Implementação de um lago natural – no âmbito do projecto Life Climate Change Adaptation,–  em fase de contrato 

 

RECEÇÕES DEFINITIVAS 

Receções definitivas de diversas empreitadas ao abrigo do DL 59/99 de 02 de março, CCP e 190/2012 de 22 de 

Agosto: elaboração de informações, convocatória para vistorias e documentação adicional de suporte. 

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ASSUNTOS COM EDP COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO 

Elaboração de novos contratos com a EDP, diversas solicitações à EDP para ampliação da rede pública, comunicação de 

avarias na iluminação pública, recolha e comunicação de leituras, vários contactos telefónicos com EDP Distribuição e 

Comercial e para o nosso Gestor na EDP Comercial para resolução de alguns problemas detetados, vários emails trocados 

com EDP Distribuição e Comercial e para o nosso Gestor na EDP Comercial para resolução de alguns problemas detetados, 

comunicação de leituras. Pedidos de vistoria para certificação de diversos locais para posterior pedido à EDP Comercial da 

passagem de contratos provisórios de obra para definitivos.  

 

SETOR DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO 

 Apoio técnico, na disponibilização da documentação e projetos, às candidaturas em curso, referentes a empreitadas. 

SETOR DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 Ações de indução com os trabalhadores externos;  

 Atualização das medidas de auto proteção;  

 Atualização do mapa de riscos do Edifício dos Paços do Concelho;  

 Colaboração na conceção de locais, métodos e organização do trabalho, bem como na escolha e manutenção de 

equipamentos de trabalho; 

 Consulta dos representantes dos trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho;  

 Agendamento e acompanhamento de consultas de Medicina no Trabalho; 

 Elaboração das participações obrigatórias em caso de acidentes de trabalho e/ou doença profissional; 

 Verificação das condições de segurança em obras por administração direta e empreitadas; 

 Elaboração de PSS – Plano de Segurança e Saúde em projeto; 

 Validação técnica de PSS de empreitadas; 

 Atualização da avaliação da conformidade legal  

 Atualização de indicadores  

 Preparação da próxima auditoria interna em data a agendar/definir. 
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 QUALIDADE SEGURANÇA E AMBIENTE 

1. Concluído os Pedidos de Ação Corretiva (PAC) menores formulados, analisando as suas causas, e empreendendo 

ações de correção / ações corretivas adequadas, através do próprio Sistema de Gestão da Organização, de acordo com os 

requisitos da(s) Norma(s) de referência. 

2. Reporte dos indicadores do quadrimestre. 

3. Analisar as Observações / Oportunidades de Melhoria em sede de avaliação de riscos e oportunidades empreendida através 

do seu próprio Sistema de Gestão, de acordo com os requisitos da(s) Norma(s) de referência. 

4. Manter informação documentada adequado que documente as análises realizadas e a implementação e a eficácia das 

ações empreendidas. 

Está igualmente em curso a elaboração e revisão de novos processos, procedimentos, Impressos e Instruções de Trabalho, 

segundo as normas ISO 9001: 2015 (Qualidade), OHSAS 18001:2007 (Segurança) e ISO 14001:2012 ( Ambiente). 

5. Apoio técnico à S.ta Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé (Infantário) -  Requalificação da Cobertura do Infantário. 

 

 

SIADAP – (Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública) 

- Atribuição de avaliação para o biénio 2017-2018 e estabelecimento de objectivos e competências para o biénio 2019-2020. 

 

Divisão de Urbanismo e Ambiente (DUA): 

SOTRU (Setor de 
Ordenamento do Território e 
Reabilitação Urbana): 

Rui Martins Gonçalves (ruig) + António Constâncio (antonioc) + Fernando Antunes (fantunes) 

 

> Principais ATIVIDADES e Destaques: 

> PLANEAMENTO (ordenamento do território / planos) 

> Plano Diretor Municipal de Alfândega da Fé (procedimento para contratação de prestação de serviços 

especializada para elaboração do REOT e da revisão do PDM) — em curso 

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

> Cadastro das redes de Abastecimento de Água e de Saneamento do concelho (fase de validação / 

revisão / atualização) — a iniciar (pelo eng.º Nuno Jacinto) 

> Parametrização de Software para integração do SIG do cadastro das redes com as aplicações 

municipais (modernização da gestão e operacionalização dos sistemas públicos de água e saneamento, 

totalmente desmaterializada e monitorizada, no âmbito da candidatura POSEUR aprovada) — em curso 

> SIG: “Cartas Temáticas” (solicitações da DUA e da Casa da Cultura) 

> Ações no TERRITÓRIO (implementação de ações no terreno / monitorização / fiscalização / etc.) 

> BUPi (atendimento / registo de terrenos dos particulares / apoio à Conservatória do Registo Predial) 

> BUPi (deslocações ao terreno para identificar e georreferenciar terrenos / apoio aos particulares) 

> DESENHO URBANO e REABILITAÇÃO URBANA: 

> “Arranjo Urbanístico da Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro (setor norte)” — apoio ao projeto em curso 

> “IFRRU” (Arq. Fernando Antunes: ponto focal municipal no âmbito do Instrumento Financeiro para a 

Regeneração e Reabilitação Urbana) 

> Projeto “Cidades e Vilas de Excelência” 

  

SA (Setor de Ambiente): Rui Martins Gonçalves (ruig) + Carina Teixeira (carinat) + Margarida Fonseca (mfonseca), Ana Araújo (araujo) 

 

> Principais ATIVIDADES e Destaques: 
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> PLANEAMENTO (levantamentos / bases de dados / etc.) 

> Implementação do “Sistema de Gestão Ambiental”, nos termos da Norma ISO 14001:2015 — 

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL renovada. 

> Candidatura “ECOXXI - 2019” — concluída 

> “Plano Municipal de Educação Ambiental” — em implementação 

> LIFE Adaptate — em curso 

> Mayors' Adapt (prestação de serviços: elaboração “Plano de Adaptação às Alterações Climáticas”) — em 

curso 

> Pacto de Autarcas para o clima e a energia — em curso 

> Rede ClimAdaPT (Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas) — em curso 

> EDUCAÇÃO Ambiental no concelho (sensibilização / atividades): 

> “Dia Mundial da Energia” (29/05/2019) — comemoração através de divulgação e consciencialização 

 
> “Workshop Regional para a divulgação e promoção nacional dos Projetos de Mobilidade Sustentável: 

Semana Europeia da Mobilidade e Equipamentos de Educação Ambiental” (30/05/2019) — realizado em 

Alfândega da Fé 

> “Dia Mundial do Ambiente” (05/06/2019) — comemoração através atividades para as crianças (teatro no 

Parque Verde, sobre economia circular) 

> Ações no TERRITÓRIO / AMBIENTE (monitorização / fiscalização / regularizações / etc.): 

> “Relatório de Monitorização Mensal – Gestão Ambiental” — a enviar 

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

> Projeto-piloto para “Recolha seletiva de resíduos porta-a-porta – estabelecimentos comerciais e 

IPSS’s”— em curso 

> Reformulação do Estaleiro Municipal, criando o “Centro Municipal de Depósito de Resíduos”, no 

âmbito da Norma ISO 14001 — suspenso (falta: contratação do serviço de recolha de RCD’s e outros 

operadores licenciados) 

> Projeto-piloto para recolha de “Resíduos de Construção e Demolição” no concelho — suspenso 

 

SGU (Setor de Gestão 

Urbanística): 
Rui Martins Gonçalves (ruig) + Eusébio Cordeiro (eusebioc) + Cátia Escaleira (catia) + Mário Oliveira (moliveir) 

 

> Principais ATIVIDADES e Destaques: 

> 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 

> Balcão do Empreendedor (BdE): Frontoffice (atendimento mediado) do SIR e RJACSR + backoffice do SIR e 

RJACSR 

> “Serviços on-line do Urbanismo” — serviço disponibilizado no site do município (1.º serviço municipal que permite a 

entrega de pedidos on-line) 

> “Plano de Ação para a Desmaterialização do Serviço de Urbanismo” — suspenso 

> Atualização de impressos (fichas de instrução) — suspenso 

> Preparação do Relatório-Base para “Monitorização Periódica do Serviço de Urbanismo” — suspenso 

 

SFM (Setor de Fiscalização 

Municipal): 
Rui Martins Gonçalves (ruig) + Telmo Herdeiro (telmo) + Bruno Pousada (brunop) + Mário Oliveira (moliveir) 

 



 

Município de Alfândega da Fé — Câmara 
Municipal 

 

 
 
 

  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA (DAF) 

 

 

 
 

  
 

      DAF | Divisão Administrativa e Financeira 10 de 24 
 

 

 

> Principais ATIVIDADES e Destaques: 

> Fiscalização regular do Concelho (2 zonas de fiscalização): norte/poente (telmo) e sul/nascente (brunop) 

> “Plano de Ação do Serviço de Fiscalização Urbanística” — suspenso 

> “Planeamento Mensal do Serviço de Fiscalização Urbanística” — suspenso 

> Reporte periódico (mensal) dos Relatórios de Atividades da Fiscalização — suspenso 

> Reporte do “Relatório de Monitorização Mensal do Serviço de Fiscalização Urbanística” — suspenso 

 

SAS (Setor de Águas e 

Saneamento): 

Rui Martins Gonçalves (ruig) + Nuno Jacinto (nunojac) + Daniela Ferradosa (daniela) + João Mesquita (joaom) + Neusa 

Macedo + Mário Cancela + Cristina Aires + Andreia Amaro + operários (Luís Rodrigues, Horácio Castilho, Francisco 

Vilares, João Paulo Pereira, Eduardo Joaquim Alves, Norberto Pousada, Jorge Correia, José Luciano Fernandes) + 

cobradores (Rui Araújo, Sandro Macedo, João Pedro Morais) + Zeferino Ferreira (zeferino) 

 

> Principais ATIVIDADES e Destaques: 

> “Contabilidade de custos no SAS” (adoção de um conjunto de medidas internas para operacionalizar a 

contabilidade analítica, alterando impressos, designando responsáveis pela gestão e contagens de stocks, 

designando responsável pela operacionalização administrativa nas aplicação medidata, reunindo e 

proporcionando formação aos operários externos) — em curso 

 

> “Balcão Móvel” (disponibilização de serviços de proximidade: serviços da AMA + serviços municipais) — 

organização / formação dos recursos humanos, definição dos roteiros, aquisição de hardware para 

operacionalizar software para leituras eletrónicas, integrando com Medidata, etc.) — em curso 

 

> “Modernização do Atendimento das Águas” (definição do Programa de Ação com objetivos, tarefas, 

responsáveis, prazos): pagamentos por referência multibanco; eliminação das cobranças ao domicílio; 

emissão de faturas eletrónicas e envio por e-mail; apuramento de consumos por estimativa (bimensalmente), 

intercalados por leituras reais; disponibilização de serviços de proximidade, através do “Balcão Móvel”) — 

reinício 

 

> Seccionamento da Rede de Abastecimento de Água da Vila — em curso 

> “Plano de Ação do Serviço de Águas e Saneamento” — em implementação 

> “Plano de Combate ao Desperdício nos Sistemas de AA” — em implementação 

 

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

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

desvios 

> Monitorização dos pedidos/requerimentos, dos serviços e dos prazos associados — Relatório Semanal 

 

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

> Atendimento aos munícipes e registo na aplicação “AGU” 

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

contador, ramais domiciliários, reparação de anomalias, reparações na rede, etc.) 

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

 > Gestão operacional dos canalizadores e distribuição do serviço — Planeamento Semanal 

> Apoio técnico aos canalizadores 
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> Abastecimento de Água — Tratamento / ERSAR: 

> Gestão e manutenção dos Reservatórios de Água (controlo da qualidade da água) — Planeamento 

Mensal 

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

> Indicadores de Qualidade do Serviço (AA) – reporte à ERSAR 

 

> Abastecimento de Água (Reservatórios) + Saneamento (ETAR’s): 

> Gestão e manutenção das ETAR’s compactas do município (controlo operacional) — Planeamento Mensal 

> Indicadores de Qualidade do Serviço (AR) – reporte à ERSAR 

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

 

> Rede de Rega da Estevaínha: 

> Apoio (através de protocolo) à Associação de Regantes de Alfândega da Fé: serviço de canalizadores 

 

Divisão Económico, Social e Educação (DESE): 
  
Espaço de incubação da BLC3 no Pólo de Alfândega da Fé ajudou 3 jovens empreendedores a criarem a sua própria 

empresa 

No espaço de incubação da BLC3 no Pólo de Alfândega da Fé Tiago Teixeira, Pedro Tavares e Diogo Oliveira, criaram as suas 

empresas. Através do projeto TranferEmpreende, dinamizado pela empresa BLC3 em Alfândega da Fé, desde 2017, estes 3 

jovens criaram projetos de empreendedorismo, desenvolveram ideias de negócio e conseguiram estabelecer-se em Alfândega 

da Fé criando o seu próprio emprego. 

Tiago Teixeira e Pedro Tavares registaram a empresa Columbu’s Egg no dia 9 de abril. Uma empresa de Marketing, Branding 

e Desig. Já possui carteira de clientes e estão empenhados em expandir-se na região. Já Diogo Oliveira lançou-se por conta 

própria e está a prestar serviços especializados na área dos soutos, prestando apoio aos produtores de castanha do concelho. 

O projeto TransferEmpreende, co-financiado pelo Norte 2020, terminou recentemente e permitiu que estes jovens criassem os 

seus negócios e se fixassem em Alfândega da Fé. Para Berta Nunes, Presidente da Câmara Municipal, “esta incubadora foi 

muito importante pois permitiu fixar jovens qualificados e criar emprego qualificado no interior. O município tem tido várias 

iniciativas para fixar os jovens no concelho e vai continuar a trabalhar nesse sentido.” É o caso da Fábrica do Empreendedor e 

StartLab, instalada recentemente em Alfândega da Fé e que pretende continuar a promover o empreendedorismo local. 

 

Fábrica do Empreendedor e StartLab instalados em Alfândega da Fé 

Em Alfândega da Fé foram recentemente instalados a Fábrica do Empreendedor e a StartLab, uma iniciativa do Município em 

parceria com a SEA – Agência de Empreendedores Sociais, cujo objectivo é dar resposta à problemática do desemprego, 

apoiando a criação de iniciativas empreendedoras. 

Esta resposta surge da necessidade de fazer face ao problema do desemprego local, sendo prioritário investir na capacidade 

de inovação das pessoas e das comunidades. O projeto está ligado à promoção do empreendedorismo e é dirigido a todos os 

desempregados locais, independentemente da idade ou escolaridade. Através da Fábrica do Empreendedor e da Startlab, os 

participantes vão poder adquirir competências que lhes permitam elevar o grau de empregabilidade ou formar a sua 

microempresa. 

A SEA é uma cooperativa multissectorial com experiência e conhecimento nesta área e está a desenvolver iniciativas similares 

em vários pontos do país. Em Alfândega da Fé a Fábrica do Empreendedor e StratLab funciona no edifício de Ação Social e 

vai trabalhar em cooperação com outras entidades, nomeadamente com o Gabinete de Inserção Profissional do IEFP e o 

Gabinete de Apoio ao Empreendedor da autarquia. 
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A Fábrica do Empreendedor é um espaço de apoio nas áreas do emprego, formação/qualificação, criação de negócios, 

promoção de competências empreendedoras, dinamização de projetos de intervenção comunitária e animação territorial que 

visam a promoção de comunidades sustentáveis. 

Dia da Criança comemorado em Alfândega da Fé 

Decorreu no dia 5 de junho, em Alfândega da Fé no Parque Verde e no Jardim Municipal, a comemoração do Dia Mundial da 

Criança. 

Durante toda a manhã, o Município proporcionou a todas as crianças do concelho várias atividades. Enquanto que no Parque 

Verde decorreu um circuito de várias atividades que inclui pinturas faciais, o Hospital de Bonecos e atividades desportivas, no 

Jardim Municipal comemorou-se também o Dia Mundial do Ambiente com uma peça de teatro de rua “Separação Seletiva”. 

Trata-se de uma ação de sensibilização no âmbito da campanha “Educar para uma Economia Circular”, promovida pela 

Resíduos do Nordeste. 

Esta atividade contou com a parceria do Município de Alfândega da Fé, Resíduos do Nordeste, CPCJ, Agrupamento de 

Escolas de Alfândega da Fé e outras entidades envolvidas. 

Laço Azul | Alfândega da Fé assinalou o mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude 

Durante o mês de abril, a CPCJ de Alfândega da Fé realizou um conjunto de iniciativas junto da comunidade para alertar para 

os maus tratos na infância e juventude. Num mês dedicado à prevenção, também Alfândega da Fé quis passar a mensagem: 

“Serei o que me deres… que seja Amor!”. 

As ações iniciaram no dia 7 de abril, com a peça “O Silêncio das Realidades” levada a palco pelo grupo local de teatro Em 

Cena, que abordou os vários tipos de violência que afetam as crianças e jovens. Uma sessão aberta a toda a comunidade que 

contou com casa cheia. 

Durante todo o mês de abril foi explicado às crianças o que é a CPCJ e a história do Laço Azul, símbolo da luta contra os 

abusos infantis, que surgiu nos Estado Unidos após a morte de uma criança vítima de maus tratos severos por parte da sua 

progenitora. 

As iniciativas alusivas ao mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude culminaram no dia 30 de abril, com a 

reprodução humana do Laço Azul, levada a cabo pelas crianças do pré-escolar e 1º ciclo do concelho. 

Caminhada Solidário “Luta contra o cancro”O Municipio por mais um ano aderiu a Luta contra o cancro e juntou mais de 

100 pessoas numa caminhada desde Alfândega da Fé até aao santuario mariano dosCerejais. 

Cada inscrição tinha o valor de 3€ que reverteram, na totalidade,  para a Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional 

do Norte, com direita a uma tshirt e uma garrafa de agua.     

Visita a uma Escola com Metodologia Diversificada - Escola da Ponte 

Visita de estudo à Escola da Ponte, Santo Tirso 

No passado dia vinte de maio, as turmas do sétimo ano, do Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé, acompanhadas pelo 

Diretor da Escola, pelas respetivas Diretoras de Turma e cinco elementos da Equipa Multidisciplinar PIICIE, responsável pela 

organização, deslocaram-se a Negrelos, Santo Tirso, mais precisamente à Escola da Ponte, com o objetivo de sensibilizar para 

a existência de métodos de ensino/aprendizagem alternativos aos tradicionais, dando a conhecer novas realidades. 

É uma escola pública, cujo projeto foi implementado há alguns anos e que integra dinâmicas de trabalho variadas e diferentes 

de outras escolas. A ansiedade, a preocupação, a excitação, o controle, o relaxe, são algumas das palavras-chave para o 

deixar fluir o processo ensino/aprendizagem para uma sensação de prazer, imersão, foco, energia e envolvimento total, 

associada ao processo de resolução de um desafio. 
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DECO presta atendimento nas instalações da Câmara Municipal de Alfândega da Fé 

Dia 30 de Maio, a Deco – Associação de Defesa do Consumidor nas instalações do antigo edifício do município prestou 

atendimento presencial a todos os consumidores. 

Os consumidores interessados puderam colocar questões, dúvidas ou reclamações sobre as várias áreas de intervenção da 

DECO como água, saúde, telecomunicações, seguros, créditos ou outras. 

Biblioteca Municipal (BM): 

 

No setor de Biblioteca realçam-se as atividades de dinamização da leitura e do livro: 

- Feira do Livro - 30 e 31 de maio 

A Biblioteca Municipal, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé realizou, nos 

dias 30 e 31 de maio, uma feira do livro junto ao parque verde.  

O objetivo deste evento foi aproximar os alunos e a comunidade, dos livros e, criar motivação para 

a leitura de autores lusófonos e de obras internacionais de referência. 

 

 

 

- Clube de Leitores de Alfândega da Fé 

O Clube de Leitores é uma iniciativa da Biblioteca Municipal de 

Alfândega da Fé (BMAF), dirigida aos seus leitores e munícipes, que 

pretende promover o enriquecimento pessoal dos seus membros 

através do contacto sistemático com livros. O clube de leitores 

destina-se a todos os munícipes de Alfândega da Fé que gostam de 

ler e partilhar ideias e queiram participar nas atividades do clube. 

Pretende-se promover a troca de experiências de leitura e também o 

empréstimo de livros entre os seus membros, e a requisição de obras 

da Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé, de acordo com o Regulamento da BMAF. Estes 

encontros decorrem mensalmente na Biblioteca Municipal.  

Na sessão de 11 de Maio: Debate e análise da obra “Gentes e Lugares: contos e contas de autores transmontanos”.  

Na sessão de 15 de Junho: Debate e análise da obra “A queda de um anjo” de Camilo Castelo Branco. 

                

   Setor de Audiovisuais 

 

Atividades Realizadas no âmbito da dinamização da Biblioteca Municipal: 

 

- “Informática Júnior” - crescer com a Internet” – Atividade destinada a alunos do pré - escolar 

Atividade que visa introduzir conceitos ligados às novas tecnologias aos mais novos. Oferece às crianças, entre os 3 e os 6 

anos de idade, jogos e diversão, ajudando-as também a enriquecer as suas competências básicas ao nível da motricidade (ex. 

manuseamento do rato), da iniciação à escrita (ex. utilização e exploração do teclado). 

 

Setor de Educação Infantil 

 

Atividades diárias: Componente de Apoio à Família (serviço de almoço do12h-13.30h das turmas do Jardim de Infância de AF 

e Prolongamento de Horário- 15:30h-18:00h) 

 

- “A aventura dos livros na Biblioteca Municipal”. 

Atividade que se destina à divulgação do livro e incentivo à leitura aos alunos do 1º Ciclo do ensino básico através da 

exploração de obras que fazem parte do Plano Nacional de Leitura. Exploração da obra “ Vamos contar um segredo e outra 

História” de António Torrado para os alunos do 1ºano da EB1 de AF. 
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Objetivos gerais da ação: 

 - Desenvolver nas crianças o gosto pela leitura;  

 - Estimular a imaginação e a criatividade; 

 - Manifestar sentimentos e ideias suscitadas pela escrita do autor; 

 - Distinguir as texturas e possibilidades plásticas dos diferentes materiais; 

 

                    

- “Hora do conto – Dinamização do livro e da leitura - Quinzenal” 

Esta atividade destina-se às crianças do pré-escolar para incentivo precoce ao interesse pelo livro, através de atividades 

lúdicas e divertidas. 

 -Comemoração do dia do trabalhador;  
                                                                                                                                              
Visitar diferentes profissões da nossa localidade, com o intuito de valorizar cada uma delas, conhecendo os diferentes 
utensílios utilizados pelas diferentes profissões – de 30 de abril a 03 de maio; 

 

- Comemoração do dia Internacional da família; 

Destacar a importância da família na estrutura do núcleo familiar e o seu relevo na base da Educação Infantil - de 14 a 17 de 

maio; 

 

- Ensaio geral para a Festa final de ano; 

Preparar as crianças para a atuação na festa de fim de ano letivo danças ritmadas e canções - de 28 a 31 de maio; 

 

- Ateliers ao ar livre- de 11 a 14 de junho; 

 

- Atividades de Ocupação de Tempos Livres para o 1º ciclo e pré- escolar- de 24 de junho a 9 de agosto destina- se a todas as 

crianças do pré-escolar e 1º ciclo no período de férias de verão. 

 

Gabinete da Qualidade, Segurança e Ambiente: 

De acordo com o Programa de Auditorias, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro decorreu a Auditoria Externa ao SGQSA - para a 

NP EN ISO 9001:2015, NP EN ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007, através de auditores externos contratados pela SGS 

(empresa certificadora), tendo resultado a identificação de 4 “Pedidos de Ação Corretiva” e 14 “Observações”. 

Atualmente, o âmbito da Certificação da Qualidade, Segurança e Ambiente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, pela NP 

EN ISO 9001: 2015, OHSAS 18001:2007 e NP EN ISO 14001:2015 é a prestação de serviços de: 

 

 NP EN ISO 9001: 2015: Prestação de Serviços de: Licenças Administrativas, Urbanismo (Controlo 

Prévio/Fiscalização), Biblioteca Municipal, Ação Social e Educação e Desporto, Cultura e Turismo, Proteção Civil, 

Florestas, Ambiente e Medicina Veterinária Municipal, Obras municipais e Serviço de Água e Saneamento, Apoio ao 

Empreendedorismo. (Certificado n.º PT13/04296 (Versão 7)). 

 

 OHSAS 18001:2007: Prestação de Serviços de: Licenças Administrativas, Urbanismo (Controlo Prévio/Fiscalização), 

Proteção Civil e Florestas, nos Paços do Concelho. (Certificado n.º PT16/05789 (Versão 2)). 

 

 NP EN ISO 14001:2015: As Componentes Administrativas dos Serviços de Licenças Administrativas, Urbanismo, 

Obras Municipais, Ambiente, Proteção Civil e Florestas e Educação e Desporto. Prestação de Serviços de Águas e 

Saneamento Público, Apoio ao Empreendedorismo, Ação Social, Cultura e Turismo, Biblioteca Municipal e Educação 

Ambiental. (Certificado n.º PT16/05790 (Versão 4)). 

 

O inquérito de satisfação aos munícipes, que decorreu entre o mês de março e abril atingiu um grau de satisfação de 55,0 %, o 

que se conclui por isso que em média os munícipes estão satisfeitos com os serviços prestados pelo município. 
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Durante o mês de maio decorreu o reporte dos 83 indicadores de monitorização dos processos do SGQSA, relativamente ao 

1.º quadrimestre de 2019. 

 

Gabinete de Proteção Civil Municipal / Gabinete Técnico Florestal  

 Atendimento de munícipes para comunicação prévia de queimas; 

 Regularização do pedido de pagamento da candidatura N.º 2018012800066, Faixas de Interrupção de Combustíveis 

– Prevenção de Fogos Florestais (anúncio N.º 06/0128/2018); 

 Acompanhamento à recarga dos extintores dos edifícios da Câmara Municipal e viaturas;  

 Participação na Ação de Formação “O Papel dos Municípios na Defesa da Floresta Contra Incêndios”; 

 Colocação de extintores no recinto da feira para o evento da festa da cereja; 

 No âmbito do processo de atualização dos PMEPC pela empresa XZ consultores, iniciamos a fase II – Entrega da 

versão preliminar do PMEPC, sendo necessário fazer a análise e correções que se considerem pertinentes no 

PMEPC.  

 

Gabinete de Comunicação e Divulgação: 

Atendendo às competências atribuídas ao Gabinete de Comunicação e Divulgação, somos a apresentar os seguintes dados 

referentes ao período compreendido entre 18 de abril e 13 de junho de 2019: 

 

N.º de Clippings enviados: 2 

N.º Newsletters enviadas: 2 

N.º de Notas de Imprensa enviadas à Comunicação Social: 11 

N.º de Notícias que saíram na Comunicação Social: 91 

 

Notícias na Comunicação Social: 

Televisão Rádio Jornal/Revista 

(edições impressas) 

Página Web 

3 12 18 58 

 

 

Notícias na Comunicação Social relativas à Festa da Cereja: 

Televisão Rádio Jornal/Revista 

(edições impressas) 

Página Web Total 

15 7 6 34 62 

 

 

Gabinete de Informática: 

- Conceção, monitorização e acompanhamento dos indicadores do Gabinete de Informática; 

- Coordenar e definir as regras de resolução das solicitações e prestação de todo e qualquer apoio na área da informática; 

- Coordenação e acompanhamento da Instalação e reinstalação de todo o software autorizado e licenciado para o Município de 

Alfandega da Fé; 

- No âmbito da aplicação POCAL, instalação do path de actualização para a versão CTA POCAL v. 5.01; 

- No âmbito da aplicação de Faturação Diversas, instalação do Update para a Versão 2.41; 

- No âmbito da Aplicação de RU, instalação da path de actualização “PES - ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS - PATCH 3/201”; 

-No âmbito do SIGMA-GEST 2019, instalação da actualização para a v.1.42. 
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO 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 31/05/2019 

 
 
 
Podemos verificar que o orçamento da receita apresenta um grau de execução em 31 de maio de 2019 que já se cifra nos 

32,30%. A seguir este rumo a previsão da execução da receita prevê-se de 96,96% anual, prevendo-se assim se cumpra com 

os 85% de execução exigida pela lei nas finanças locais. No entanto ainda é muito prematuro efetuar este tipo de análise. 

 

Despesa 31/05/2019 

 

 

O orçamento da despesa apresenta um grau de execução de 33,11 % a 31 de maio de 2019, apresentando-se assim uma 

previsão anual de 99,36%. 

 

 
Regras orçamentais - Equilíbrio orçamental (art nº 40 da Lei nº 73/2012, de 3/9) 
 
Nos termos do artigo 40.º da Lei nº 73/2013, de 3/9, para o “Equilíbrio orçamental”: 

1 – Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa 

corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. 

3-O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido das amortizações pode registar, em determinado ano, um 

valor negativo inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é obrigatoriamente compensado no exercício seguinte. 

4-Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações medias de empréstimos de médio e longo prazos o montante 

correspondente à divisão do capital contraído pelo número de anos de contrato, independentemente do seu pagamento efetivo. 
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Orçamento Inicial: 

Receita Corrente Prevista 
Despesa Corrente 

Prevista 
Amortização Media  

Valor apurado para 
verificação do 

equilíbrio orçamental 
Variação 

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(4)-(1) 

7 777 004,81 € 6 529 877,58 € 960 939,49 7 490 817,07 € -286 187,74 € 

 

Como se pode verificar pelo quadro supra apresentado, na elaboração dos documentos previsionais para 2019, verifica-se o 

cumprimento do equilíbrio orçamental, imposto no artigo 40.º da Lei nº 73/2013, de 3/9, com o superavit de 286.187,74€ 

 

Equilíbrio a 31 de maio de 2019 Dotações Previsionais: 

Receita Corrente Prevista 
Despesa Corrente 

Prevista 
Amortização Media  

Valor apurado para 
verificação do 

equilíbrio orçamental 
Variação 

1 2 3 (4)=(2)+(3) (5)=(4)-(1) 

7 777 004,81 € 6 648 420,82 € 960 939,49 € 7 609 360,31 € -167 644,50 € 

 

Como se pode verificar pelos quadros anteriores, este preceito legal a 31 de maio de 2019, é cumprido na previsão e 

também na execução orçamental. 

 

Despesas com pessoal a 31 de maio de 2019: 

Controlo efetuado pela DGAL: 

  
Final período+ 

 
Final período 

Comparação 

Despesas com pessoal ano anterior ano corrente   

  (1) (2) (3)=(2)-(1) 

Despesas com pessoal (total do agrupamento 01) 1.077.660,39 € 1.391.504,56 € +313.844,17 € 

        

 

Como se pode verifica pelo quando anterior as despesas com pessoal apuradas a 31 de maio de 2019, apresentam um 

aumento no montante de 313.844,17 € face ao período homologo do ano anterior. 

 

Pessoal ao Serviço – evolução 

 31-12-
2009 

31-12-
2010 

31-12-
2011 

31-12-
2012 

31-12-
2013 

31-12-
2014 

31-12-
2015 

31-12-
2016 

31-12-
2017 

31-12-
2018 

31-03-
2019 

31-05-
2019 

Pessoal 

Serviço  

164 160 158 150 155 133 150 144 142 173 183 184 

 

 Referir que nos valores apresentados não está incluído os 3 membros do executivo. 

 Principais ocorrências: 

o 12 Contratos PREVPAP 

o Regresso de 1 Técnico Superior em mobilidade. 

o 2 Técnicos superiores em Mobilidade para outras entidades. 

 

Prazo médio de pagamento (PMP): 

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, no DR n.º 71, 2ª série Parte C. 

Os dados utilizados foram retirados da aplicação informática SIIAL 
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 30-
09-
2009 

31-
12-

2010 
 

31-
12-

2011 

31-
12-

2012 

31-
12-

2013 

31-
12-

2014 

31-
12-

2015 

31-
12-

2016 

31-03-
2017 

30-06-
2017 

30-09-
2017 

31-12-
2017 

31-12-
2018 

31-03-
2019 

 

Prazo médio de 

pagamento - 

evolução 

 

919 

dias 

 

86 

dias 

 

65 

dias 

 

100 

dias 

 

57 

dias 

 

11 

dias 

 

19 

dias 

 

3 

dias 

 

2 dias 

 

1 dia 

 

1 dia 

 

1 dia 

 

20 

dias 

 

18 

dias 

 

O prazo médio de pagamento em 31 de março de 2019 é de 18 dias. 

 

ENDIVIDAMENTO DO MUNICIPIO 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais 

e das Entidades Intermunicipais) o limite da dívida total para cada município em 2014, é apurado do seguinte modo: 

  

1 - "A dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º,não pode 

ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios 

anteriores". 

  

Para efeitos de apuramento da receita corrente líquida cobrada do ano dos Municípios é somada a receita corrente líquida 

cobrada pelos respetivos Serviços Municipalizados, já que os mesmos são um serviço do Município. Por forma a não se 

verificar uma duplicação da receita considerada, são expurgadas do apuramento a receita corrente líquida cobrada pelo 

Serviço Municipalizado ao Município e a receita corrente líquida cobrada pelo Município ao Serviço Municipalizado, em cada 

um dos anos. 

1. LIMITES DA DÍVIDA TOTAL 2019 -  

  

Receitas Correntes 
2016 

Receitas 
Correntes 2017 

Receitas 
Correntes 2018 

Total das Receitas 
Correntes (2016-

2018) 

Média (dos 3 
anos) 

Limite (2019) 
=1,5*media (dos 3 

anos) 

7 019 153,96 8 120 994,85 7 860 373,76 23 000 522,57 7 666 840,86 11 500 261,29 
 

       

 
 
Divida Total da Autarquia  
Apuramento da Divida Total do Município em 31/05/2019 e evolução  

Municípios  

Limite da dívida total Dívida total 

Valor em Excesso  

(RFAL) 

Excluindo dívidas não 

  

Orçamentais e FAM 

  

1 2 (3)=(2)-(1) 

01/01/2019 11 500 261,29 € 17 011 212,19 € 5 510 950,91 € 

31/03/2019 11 500 261,29 € 16 862 660,63 € 5 362 399,35 € 

30/04/2019 11 500 261,29 € 16 928 264,29 € 5 428 003,01 € 

31/05/2019 11 500 261,29 € 16 927 209,09 € 5 426 947,81 € 

 
2 Redução obrigatório 10% 551 095,09 

 
3 Redução verificada -84 003,10 

  
Variação (1-2) 467 091,99 
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A 31 de maio de 2019, verifica-se uma redução no montante de 84.003,10€. 

Como se pode verificar no quadro anterior o município para cumprir no ano de 2019 terá que efetuar uma redução do 

endividamento do Município, até ao limite previsto no nº 1 do artigo 52º da Lei nº 73/2014, de 3 de Setembro, no 

montante de 551.095,09 €. 

 

Evolução da devida de médio e longo prazo: 
 
Designação Dezembro de 

2013 
Dezembro 

2014 
Dezembro 

2015 
 Dezembro 

2016 
Dezembro 

2017 
Dezembro 

2018 
Março de 

2019 
Maio de 2019 

Empréstimos 
CMAF  

19.165.732,57 19.926.737,84 19.204.011,06  18 619 262,44  17751665,11 17 011 212,19  16 801 096,56  16645123,58  

Locações 
Financeiras 

00 00 0  0 0 0 0 0 

Total 19.166.732,57 19.926.737,84 19.204.011,06  18 619 262,44  17 751665,11 17 011 212,19  16 801 096,56  16645123,58  

 
De referir que até a presente data já foi efectuada a amortização de MLP no montante de 366.088,61€, comparando com o 

valor em divida a 31/12/2018. 

 

Valor da dívida a curto prazo e FAM 

 

 
Fundos disponíveis mês de junho 
 

ANTERIOR JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO ACUMULADO

2 762 817,44 €        507 000,00 €               507 000,00 €               507 000,00 €               507 000,00 €               507 000,00 €               507 000,00 €               5 804 817,44 €         

491 353,70 €           -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              491 353,70 €            

-  €                          -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                           

-  €                          33 684,00 €                 116 505,82 €               209 262,65 €               217 327,22 €               147 963,25 €               366 368,02 €               1 091 110,96 €         

-  €                          250 000,00 €               -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              250 000,00 €            

-  €                          -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                           

-  €                          -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                           

400 000,00 €           300 000,00 €               -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              700 000,00 €            

-  €                          -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                           

-  €                          -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                           

3 654 171,14 €        1 090 684,00 €            623 505,82 €               716 262,65 €               724 327,22 €               654 963,25 €               873 368,02 €               8 337 282,10 €         

8 068 127,21 €        -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              8 068 127,21 €         

3 335 103,42 €        -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              3 335 103,42 €         

-  €                          269 154,89 €               -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              269 154,89 €            

Previsão de ativos e outros passivos 

NATUREZA

Descrição

Transferências ou subsídios com origem 

FUNDOS DISPONIVEIS

Receita efetiva propria

Receita extraordinária (a abater)

Previsão da receita efetiva própria

Produto de empréstimos

Ativos e Outros Passivos Financeiros

Fundos Disponíveis-Início

Transferências do QREN

Correções por recebimento efetivo

Recebimentos em atraso integrados em 

Fundos Disponíveis-Subtotal - Inicio

Comp. Assum. em Reportes Anteriores

Pagamentos em reportes anteriores

 
 
 
- Pagamentos em atraso a 31 de maio de 2019 
 
-A 31 de maio de 2019, o município não tem pagamentos em atraso com mais de 90 dias, como se pode verificar no quadro, 

no entanto tem contas a pagar no montante de 249.882,32 €. 

 

Designação Dezembro 
2012 

Dezembro de 
2013 

Dezembro 
2014 

Dezembro 
2015 

Dezembro 
2016 

Dezembro 
2017 

Dezembro 
2018 

Março 2019 Maio 2019 

Fornecedores, 
c/c 

2.227.818,96 482.064,20 513.646,11 304.694,07 0 0 0 15 211,58  262 918,68  

Empréstimo de 
curto prazo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros credores 815.004,28 770.110,25  
 

213.138,91 478.650,86 427 692,31  1 187,82 46 258,82  46 352,49  19 133,66  

 
FAM e 
Operações de 
tesouraria 

      
405 193,36 

 
 242 293,44 

 
248 607,97  

 
250 762,92  

Total 3.042.823,24 1.252.174,45 726.785,02 783.344,93 427 692,31  406 381,18 288 552,26   310 172,04  532 815,26  
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Evolução Divida Total e do índice da dívida: 

Para que o município deixe de estar em dificuldades financeiras a Dívida total tem que ser igual ou inferior a 1,5* da média das 

receitas correntes dos últimos três anos. 

Cálculo a 31 de maio de 2019: 

Ano de 

2013

Ano de 

2014

Ano de 

2015

Ano de 

2016

Índice Índice Índice Índice
Media receita 

corrente (a)

Divida Total 

(b)
Índice (b/a)

Media receita 

corrente (a)
Divida Total (b) Índice (b/a)

Media receita 

corrente (a)
Divida Total (b) Índice (b/a)

4,160 3,740 3,270 2,773 6 947 086,00 17 752 853,00 2,555 7 410 088,60 17 011 212,00 2,296 7 666 840,86 16 927 175,92 2,20784

Ano de 2017 Ano de 2018 (dezembro) Ano de 2019 (maio)

 

Na evolução do índice de divida total (média da receita corrente/dívida total) mostra uma evolução muito positiva do município 

de Alfândega passando de 4,16 em 2013 para 2,208 a 31 de maio de 2019 o que significa uma diminuição sustentada da 

divida total do município. 

 

 

  Município de Alfândega da Fé, 17 de junho de 2019 

A Presidente da Câmara Municipal 

        

 Berta Ferreira Milheiro Nunes  

 


