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1. – INTRODUÇÃO 
 

O Relatório de Gestão de 2007 foi elaborado de acordo com o disposto no ponto 13 do 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro e 

pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril, que aprovou o Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).  

 

Nos termos da alínea e) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

elaborou os documentos que integram a Prestação de Contas, nomeadamente: 

 

� Relatório de Gestão;  

� Mapas de execução orçamental; 

� Demonstração de Resultados; 

� Anexos às demonstrações financeiras; e 

� Balanço 

 

O Relatório de Gestão é um documento da prestação de contas que, à semelhança 

das demonstrações financeiras, tem por objectivo disponibilizar informação de carácter 

económico, financeiro e social sobre a entidade a que respeita um conjunto alargado 

de destinatários e utilizadores dessa informação. 

 

No seu conteúdo procura-se espelhar a actividade desenvolvida pela Câmara 

Municipal, durante o ano de 2007, a qual evidencia não só a afectação de riqueza ao 

domínio público, como igualmente demonstra a crescente intervenção de acções 

desenvolvidas num leque diversificado de áreas fundamentais, para o 

desenvolvimento económico, social, cultural, patrimonial e ambiental do concelho de 

Almodôvar. 

 

No contexto de um Concelho tão vasto e com características tão peculiares, a Câmara 

Municipal, no âmbito das suas competências tem dirigido a sua actividade na 

realização de investimentos e acções essenciais à promoção da qualidade de vida das 

suas populações, nos seguintes domínios: 

 

� Acessibilidades, abastecimento domiciliário de água e esgotos e construção de 

equipamentos colectivos; 
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� Elaboração de planos e documentos de ordenamento do território, com o intuito 

de prosseguir um conjunto de investimentos que garantam o desenvolvimento 

económico concelhio; 

� Preservação, manutenção e valorização do património arquitectónico, artístico, 

cultural e natural; 

� Promoção de acções sociais e educativas 

� Promoção de actividades culturais, desportivas e recreativas 

� Dignificação e valorização profissional dos seus funcionários; 

� Rentabilização dos recursos disponíveis; 

� Melhoria na prestação de serviços aos seus Munícipes; 

� Defesa do interesse público no respeito pelos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos. 

 

Do conteúdo do Relatório de Gestão destaca-se a análise feita aos recursos humanos, 

à situação financeira, à situação patrimonial e à execução das Grandes Opções do 

Plano (GOP) de 2007, que inclui a execução do Plano Plurianual de Investimentos 

(PPI) e as Actividades mais Relevantes (AMR), onde de forma detalhada se 

evidenciam os projectos e as acções realizadas, respectivas taxas de execução, 

quadros comparativos e fontes de financiamento internas e externas. 

 

Importa salientar que, nos termos do Regulamento de Controlo Interno, 

desencadearam-se vários procedimentos técnico/contabilísticos que se 

materializaram, designadamente, na elaboração de Planos de Pagamentos mensais 

que permitiram acompanhar a evolução sistemática da dívida global do Município. 

 

Na mesma linha de orientação, periodicamente, foram elaboradas informações 

endereçadas aos órgãos municipais, nas quais se descreviam pormenorizadamente a 

situação financeira do Município, e foram, igualmente, efectuadas reconciliações 

bancárias por funcionários estranhos à Tesouraria, cujo objectivo visou o cumprimento 

do preceituado no regime jurídico do POCAL. 

 

No presente Relatório de Gestão foram elaborados quadros e gráficos, por forma a 

evidenciar a informação disponibilizada em cada capítulo, os quais permitirão um 

melhor enquadramento e comparação das variáveis mais significativas da gestão, 

sendo, igualmente apresentada informação relativa à execução dos anos transactos. 
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Assim, em cumprimento do disposto na alínea e) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a Câmara Municipal elaborou o presente Relatório de Gestão, referente ao 

ano de 2007, que depois de aprovado pelo Executivo será submetido, conjuntamente, 

com os restantes documentos que fazem parte integrante da Prestação de Contas, à 

apreciação e votação do órgão deliberativo, conforme disposto na alínea c) do n.º 2 do 

art.º 53º do diploma antes citado e remetido para o Tribunal de Contas, conforme 

disposto no Anexo I da Resolução n.º 04/2001 – 2.ª Secção, do Tribunal de Contas, 

publicada na II Série do Diário da República, de 18 de Agosto de 2001. 

 
2. ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 

 

Nos termos do n.º 1 do art.º 235º da CRP a organização democrática do Estado 

compreende a existência de autarquias locais, cuja organização compreende a 

Assembleia Municipal e a Câmara Municipal. 

 

A organização do Município de Almodôvar integra a existência de duas estruturas 

fundamentais, a saber: 

� Política; 

� Administrativa 

 

2.1 Estrutura Política  – assenta em dois órgãos: a Assembleia Municipal e a Câmara 

Municipal. 

 

2.1.1 Assembleia Municipal  

É o órgão deliberativo do Município a quem compete exercer funções de natureza 

deliberativa e fiscalizadora da actividade da Câmara Municipal (cfr art.º 53º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro). 

 

A Assembleia Municipal é constituída por 23 membros, dos quais 15 são eleitos 

directamente como membros do órgão e 8 por inerência de funções, na qualidade de 

Presidentes das Juntas de Freguesia. 
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A estrutura da Assembleia Municipal em 31.DEZ.2007 era:  

 

DEPUTADOS MUNICIPAIS ELEITOS DIRECTAMENTE PRESIDENT ES DAS JUNTAS DE FREGUESIA 

PPD/PSD – 9 MEMBROS PPD/PSD – 7 MEMBROS 

Francisco Lourenço Teixeira Almodôvar : Ricardo António M. Colaço 

Fernando da Silva Guerreiro da Palma Santa Cruz : João Carlos Rodrigues 

Maria Filomena Moreira Mestre Guerreiro Santa Clara-a-Nova: João Manuel P. G. Paleta 

Luís António Gil Martins Aldeia dos Fernandes: António José M. Francisco  

Duarte Manuel da Palma Rodrigues Rosário:  Francisco Manuel Gonçalves da Luz 

Celeste Colaço do Rosário Sebastião S. Barnabé: Sérgio Manuel Afonso Palma 

Vítor Manuel Libânio Afonso Graça de Padrões: Rui Manuel Guerreiro da Palma 

Dina Guerreiro Cavaco PS – 1 MEMBRO 

Manuel Afonso dos Santos Gomes Aires: José Germano Silvestre 

PS – 6 MEMBROS  

Henrique Leonel Alvarez Gama  

António Manuel do Carmo Saleiro  

Pedro Artur Nogueira de Carvalho  

Célia Maria Coelho Guerreiro  

Francisco Manuel Valadas Abreu  

Maria de Fátima Guerreiro da Conceição Gonçalves Coelho  

 TOTAL DE MEMBROS: 23 
 

 

2.1.2 A Câmara Municipal , é o órgão a quem compete o exercício de 

funções executivas 

 

A Câmara Municipal de Almodôvar é constituída por um presidente e quatro 

vereadores, a quem compete, nos termos da Lei e no quadro de delegações e 

subdelegações de competências, aprovado nas reuniões do Executivo de 2 e 9 de 

Novembro de 2005, a definição de estratégias e políticas municipais, bem como todas 

as decisões mais relevantes da actividade municipal. 
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Em 31.DEZ.07 o Executivo era composto pelos seguint es membros: 

 

 

 

Presidente da Câmara : António José Messias do Rosário Sebastião 
Funções específicas, nomeadamente: Protecção Civil; Desporto e 
Tempos Livres; Promoção do Desenvolvimento Económico e Social, 
Administração, Pessoal, Informática, Jurídico, Gestão Urbanística e Obras 
Particulares, Obras Municipais e Ambiente;  

 

 
Vice-presidente : Manuel Guerreiro da Palma 
Funções específicas, nomeadamente:  Obras Municipais, Rede 
Viária, Serviços Urbanos, Higiene e Limpeza, Mercados e Feiras, 
Cemitérios, Rede de Águas e Esgotos, Manutenção do Trânsito e 
Parque de Máquinas, Viaturas e Oficina Auto 

 

 
Vereadora (em regime de permanência): Sílvia Felícia Baptista 
Funções específicas, nomeadamente: Acção Social, Cultura e 
Educação, Património Histórico e Museus, Biblioteca e 
Documentação, Promoção e Preservação Ambiental e Promoção 
Turística. 

 

 

Vereador: Duarte Freitas de Sousa 

(sem funções específicas atribuídas) 

 

 

Vereador: José Manuel Rodrigues Guerreiro  

(sem funções específicas atribuídas)  

 

A Câmara Municipal de Almodôvar tem um acordo de geminação  com o Município do 

Paul, Cabo Verde, cujo Protocolo foi celebrado em 16 de Novembro de 1990. 

 

Serviços de staff do Gabinete de Apoio ao Executivo  
Nos termos do art.º 73º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, por despacho do Presidente, exarado em 

28.NOV.2005, foi constituído o seu gabinete de apoio pessoal, que integra um chefe 

de gabinete, um adjunto e uma secretária.  

Igualmente, sob proposta da Vereadora Sílvia Felícia Baptista, o Presidente por 

despacho de 2.NOV.2005, nomeou o respectivo secretário. 
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2.2 Estrutura Orgânica 
 

No que se refere aos serviços, a sua estrutura asse nta na seguinte classificação: 
 

� Serviços operativos, responsabilizados pela concretização dos objectivos 

atribuídos à autarquia. Asseguram actividades relacionadas ou identificadas 

com as atribuições e de acordo com a repartição de responsabilidades que a 

própria estrutura orgânica delimita. 

 

� Serviços instrumentais, não se ocupando da concretização directa das 

atribuições da Câmara Municipal, desenvolvem, no entanto, actividades de 

apoio à actividade dos demais serviços, em especial dos serviços operativos. 

Garantem os meios administrativos, humanos, materiais, no momento 

adequado para potenciar os resultados da acção dos outros serviços – 

Tratamento e difusão da informação, gestão de pessoal, gestão financeira e 

patrimonial, o aprovisionamento, a consulta jurídica, etc. 
 

No ano de 2007, a Câmara Municipal de Almodôvar funcionou no âmbito da estrutura 

orgânica aprovada pelos órgãos em 2006, a qual faz parte integrante do Regulamento 

de Organização dos Serviços Municipais, publicado na II Série do Diário da República 

n.º 161, de 22 de Agosto de 2006, com a seguinte configuração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. – RECURSOS HUMANOS 
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A qualidade nos Serviços Municipais, consubstanciada na prestação de serviços aos 

cidadãos pressupõe a existência de recursos humanos motivados no seu trabalho, 

capazes, não só, de dar respostas efectivas e responsáveis às políticas superiormente 

definidas, como igualmente, gerar dinâmicas de desenvolvimento da instituição, 

contribuindo decisivamente para o êxito dos objectivos do Município. 

 

3. RECURSOS HUMANOS 
 
3. 1 CONTAGEM DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL  DE 

ALMODÔVAR 
 

Para a concretização das acções/projectos e objectivos previamente estabelecidos, 

durante o ano de 2007, o Município dispôs dos seguintes recursos humanos : 

 

3.1.1 - Distribuição dos efectivos* da Câmara Munic ipal de Almodôvar 

2005/2007 

PESSOAL 2005** 2006** 2007** 

Quadro 170 167 190 
Contrato Administrativo de Provimento 0 1 4 

Contrato a Termo Certo 12 6 7 
Outras Situações*** 60 52 24 

TOTAL 242 226 225 

 

*Contagem de efectivos segundo o grupo profissional, sexo e relação jurídica de emprego 
** Dados reportados a 31.DEZ 
***Este item integra eleitos, pessoal contratado ao abrigo do DL 781/76, de 28 de Outubro; e os contratos 
de prestação de serviços.  
 

3.1.2 - Efectivos segundo a relação jurídica de emp rego  

2005/2007 

 
2005 2006 2007 

 N.º % N.º % N.º % 
Nomeação 170 70,25% 167 73,89% 190 84,44% 
Contrato Administrativo de 
Provimento 0 0,00% 1 0,44% 4 1,78% 
Prestação de Serviços 9 3,72% 19 8,41% 16 7,11% 
Requisição ou Destacamento 1 0,41% 1 0,44% 0 0,00% 
Outras Situações* 50 20,66% 32 14,16% 8 3,56% 
Trabalho por Tempo 
Indeterminado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Contrato de Trabalho a Termo 
Resolutivo 12 4,96% 6 2,65% 7 3,11% 
Contrato de Trabalho a Termo 
Incerto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
TOTAL 242 100,00% 226 100,00% 225 100,00% 

 
*Este item integra os eleitos e os contratados no âmbito do DL 781/76, de 28 de Outubro 
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3.1.3 - Efectivos segundo o grupo profissional* 

2005 2006 2007** 
PESSOAL 

N.º % N.º % N.º % 

Dirigente**  5 2,07 5 2,21 6 2,67 

Técnico Superior  16 6,61 23 10,18 23 10,22 

Informática***  5 2,07 5 2,21 6 2,67 

Técnico  1 0,41 1 0,44 2 0,89 

Técnico Profissional  15 6,20 16 7,08 19 8,44 

Administrativo  22 9,09 22 9,73 22 9,78 

Operário  89 36,78 73 32,30 57 25,33 

Auxiliar  85 35,12 80 35,40 88 39,11 

Outros Grupos****  2 1,65 2 0,44 2 0,89 

TOTAL 242 100,00 226 100,00 225 100,00 

*Conforme consta no Balanço Social, reportados a 31.DEZ 
** Inclui Presidente da Câmara, Vereadores em regime de permanência e Chefes de Divisão 
*** Inclui 2 efectivos; 3 prestação de serviços (espaço internet) e uma prestação de serviço 
para manutenção do site da Câmara Municipal 
****Contrato de Prestação de Serviço – Actividade musical do Grupo Coral e Instrumental da 
Câmara Municipal de Almodôvar e UNIVA. 
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3.1.4 - Efectivos segundo o Sexo 

Relativamente à distribuição dos trabalhadores por sexo verifica-se uma progressiva 

presença do sexo feminino no universo dos efectivos da Câmara Municipal, contudo 

ainda está longe de atingir um peso significativo na estrutura da autarquia conforme se 

discrimina no seguinte quadro e gráfico: 

 
Masculino Feminino 

 
N.º % N.º % 

TOTAL 

2005 177 73,14 65 26,86 242 

2006 161 71,24 65 28,76 226 

2007 158 70,22 67 29,78 225 

 

Efectivos segundo o sexo

71,24% 70,22%73,14%

29,78%28,76%26,86%

2005                              2006                            2007

Masculino

Feminino
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3.1.5 - Distribuição dos efectivos segundo a Estrut ura Etária e por Género 

(2006/2007) 

Anos/ Faixas Etárias Sexo 18 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 a 59 
anos 

60 a 70 
anos 

Total 

M 26 25 40 45 25 161 

% 17,93 17,24 27,59 31,03 6,21 100,00 

F 10 32 19 4 0 65 

% 12,35 39,51 23,46 4,94 19,75 100,00 

Total 36 57 59 49 25 226 

2006 

% 15,93 25,22 26,11 21,68 11,06 100,00 
        

M 15 39 41 37 26 158 

% 9,49 24,68 25,95 23,42 16,46 100,00 

F 6 39 17 5 0 67 

% 8,96 58,21 25,37 7,46 0,00 100,00 

Total 21 78 58 42 26 225 

2007 

% 9,33 34,67 25,78 18,67 11,56 100,00 

Variação 2006/2007  15 -21 1 7 -1 1 
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Resulta da análise do quadro e gráfico supra, que a distribuição dos efectivos por faixa 

etária revela uma estrutura de meios humanos com idade maioritariamente 

compreendida entre os 30 e 39 anos (34,67%). 

Entre os 40 e 49 anos de idade encontra-se, igualmente, um número elevado de 

efectivos (25,78%) seguido da faixa etária compreendida entre 50 a 59 anos (11,56%). 



MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR  

Relatório de Gestão de 2007                                                                                                  Página 12 de 90 

 

3.1.6. - Constituição e alteração da relação Jurídi ca de Emprego 

Ano  Admissões Promoções Reclassificações 

2006 8 5 0 

2007 34 40 8 
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Da análise do quadro e gráfico supra merece especial destaque o número de 

procedimentos concursais desencadeados, pela Câmara Municipal, no ano de 2007, 

para admissão, no quadro de pessoal, de 34 trabalhadores. 

Assim, regista-se que das 34 admissões, 21 procedimentos concursais visaram 

regularizar a relação jurídica de trabalhadores da autarquia, cujo vínculo contratual foi 

celebrado, na década de 1980, no âmbito do Decreto-Lei n.º 781/76, de 28 de 

Outubro, e os restantes 13 procedimentos concursais, visaram suprir o deficit de 

pessoal, decorrente das seguintes aposentações verificadas em 2006: 

� 16 Operários e 

� 5 Auxiliares 
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3.1.7 - Distribuição das Saídas Definitivas por Gru po de Pessoal - 2007 

 

Saídas/Grupo 
Profissional Dirigente  Técnico 

Superior  Informática  Técnico  Técnico 
Prof. Adm.  Operário  Auxiliar  Outros 

Grupos  Total  

Falecimento 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Exoneração 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 

Aposentação             
(tempo de 
serviço) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aposentação          
(limite idade) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Aposentação 
compulsiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aposentação 
antecipada 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Aposentação 
incapacidade 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 

Demissão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Outros motivos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 1 0 0 0 0 0 6 4 0 11 

 
3.1.8 - Estrutura Habilitacional 

 

Relativamente às habilitações literárias dos trabalhadores da autarquia verifica-se que 

a maior percentagem de efectivos possui a 4.ª classe (25,33%), o que poderá, 

eventualmente, justificar-se pelo facto de uma parte substancial dos efectivos se situar 

na faixa etária compreendida entre os 50 e os 70 anos. 

Importa, igualmente, assinalar que a percentagem dos efectivos com o 12.º ano 

(19,56%), situa-se na faixa etária compreendida entre os 30 e os 39 anos. 

De registar, ainda, que 14 efectivos não possuem a 4.ª classe. 

 
Estrutura Habilitacional (2005/2007)  

2005 2006 2007 
 

N.º % N.º % N.º % 

< 4 anos de escolaridade 28 11,57 19 8,41 14 6,22 
4 anos 81 33,47 64 28,32 57 25,33 
6 anos 23 9,50 21 9,29 25 11,11 
9 anos 32 13,22 37 16,37 40 17,78 
11 anos 8 3,31 10 4,42 15 6,67 
12 anos 45 18,60 42 18,58 44 19,56 
Curso médio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Bacharelato 2 0,83 2 0,88 2 0,89 
Licenciatura 23 9,50 31 13,72 28 12,44 
Mestrado 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Doutoramento 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 242 100,00 226 100,00 225 100,00 
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3.1.9 – Absentismo 

2005 2006 2007 Tipos de Falta 
N.º % N.º % N.º % 

Casamento 55 1,39% 55 1,19% 55 1,76% 

Maternidade Paternidade 424 10,74% 733 15,92% 380 12,18% 

Nascimento 4 0,10% 7 0,15% 8 0,26% 

Falecimento Familiar 118 2,99% 149 3,24% 99 3,17% 

Doença 1371 34,73% 1408 30,58% 1031 33,04% 

Doença prolongada 670 16,97% 1092 23,72% 408 13,08% 

Assistência a familiares 273 6,91% 199 4,32% 135 4,33% 

Trabalhador Estudante 61 1,55% 115 2,50% 71 2,28% 
Por conta do período de 
férias 187 4,74% 155 3,37% 164 5,26% 

Com perda de vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Outras* 750 19,00% 641 13,92% 708 22,69% 

Acidente de serviço 35 0,89% 50 1,09% 61 1,96% 
Total 3948 100,00% 4604 100,00% 3120 100,00% 
* Este item integra, nomeadamente as faltas para consultas e exames médicos, obrigações legais, greve, doação de 
sangue e socorrismo, participação nas mesas eleitorais, licenças sem vencimento e prestação de provas de concurso. 
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Tipos de Faltas por Doença 
 

2007 

Por doença 1031 

Por internamento 40 

Por doença prolongada 408 

Baixa (Segurança Social) 17 

 

Tipos de Faltas por Doença

Por doença

Por internamento

Por doença prolongada

Baixa (Segurança Social)
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Acidentes ocorridos em Serviço e número de dias per didos com baixa 

 

Acidentes Ocorridos 2005 2006 2007 

Com baixa 3 5 3 

N.os dias perdidos com baixa 35 50 74 

Incapacidade temporária absoluta 3 5 3 

Incapacidade temporária parcial 1 0 0 

 

 

2005 2006 2007 
Taxa Absentismo  

6,53% 8,08% 5,50% 
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3.1.10 – Formação Profissional 

Conscientes de que na Câmara Municipal os recursos mais importantes e 

insubstituíveis são as pessoas que nela desempenham as suas funções apoiaram-se 

acções de formação com vista à sua valorização profissional.  

 

Para o efeito, privilegiou-se a formação dos funcionários ministrada no âmbito do 

programa FORAL, sem prejuízo de lhes ter sido proporcionada a frequência de acções 

de formação promovidas por outras entidades devidamente credenciadas, 
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nomeadamente o INA, o CEFA, a ATAM e a AMBAAL, expressando-se, assim, o 

esforço da Autarquia no sentido de melhorar a qualificação dos seus Recursos 

Humanos e, desta forma, potenciar a eficácia dos Serviços, na perspectiva do 

desenvolvimento de uma atitude orientada para o Munícipe.  

 

2005 2006 2007 Formação - Horas 
N.º % N.º % N.º % 

Dirigente 70 12,57% 126 3,90% 42 1,21% 

Técnico Superior 316 56,73% 259 8,01% 1582 45,64% 

Informática 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Técnico 42 7,54% 0 0,00% 0 0,00% 

Técnico Profissional 35 6,28% 49 1,52% 42 1,21% 

Administrativo 64 11,49% 364 11,26% 1191 34,36% 

Operário 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Auxiliar 30 5,39% 2338 72,29% 609 17,57% 

Outros Grupos 0 0,00% 98 3,03% 0 0,00% 
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2005 2006 2007 Formação - Número 
N.º % N.º % N.º % 

Dirigente 2 8,70% 6 10,00% 4 7,41% 

Técnico Superior 14 60,87% 19 31,67% 11 20,37% 

Informática 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Técnico 2 8,70% 0 0,00% 0 0,00% 

Técnico Profissional 1 4,35% 0 0,00% 2 3,70% 

Administrativo 3 13,04% 16 26,67% 19 35,19% 

Operário 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Auxiliar 1 4,35% 15 25,00% 18 33,33% 

Outros Grupos 0 0,00% 4 6,67% 0 0,00% 
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Formação – Duração > 30 H 30 H - 59 H 60 - 119 H > 120 H* 
2005 10 4 1 0 
2006 31 1 0 1 
2007 13 2 0 2 

*Formação no âmbito CEFADAL e curso dos chefes de secção 
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4. SITUAÇÃO ECONÓMICA, FINANCEIRA E ORÇAMENTAL 
 

4.1 NTRODUÇÃO 

 

Nos termos do Ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, o presente 

capítulo disponibiliza elementos relativos à actividade financeira e patrimonial da 

autarquia, incidindo, em especial, a sua análise sobre o seguinte: 

 

� Execução orçamental das receitas e das despesas; 

� Investimento realizado; 

� Endividamento da Autarquia; 

� Resultados obtidos no exercício; e  

� Proposta de aplicação de resultados. 

 

No presente capítulo procede-se, igualmente, à análise da situação económica, 

relativa ao ano de 2007, nas seguintes vertentes: 

 

� Os indicadores de gestão financeira adequados à análise do balanço e da 

demonstração de resultados; 
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� Evolução do serviço da dívida; 

� Proposta fundamentada da aplicação do Resultado Líquido do Exercício. 

 

A análise desenvolvida neste capítulo é suportada nos elementos constantes dos 

diversos documentos que integram a prestação de contas, devidamente espelhados 

nos quadros e gráficos que infra se discriminam, através dos quais se pretende 

evidenciar o modo como se operou a execução do orçamento e a posição financeira 

da autarquia, permitindo uma avaliação global e sucinta do desempenho económico e 

da situação patrimonial reportada ao ano de 2007. 

  

4.2 PROCESSO ORÇAMENTAL 
 

Na reunião ordinária de 04.DEZ.06, a Câmara Municipal aprovou a proposta das 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2007, que foi, igualmente, aprovada pela 

Assembleia Municipal na sessão ordinária de 18.DEZ.06. 

 

No decorrer do ano de 2007, as Grandes Opções do Plano e Orçamento foram objecto 

de seis alterações , aprovadas pela Câmara Municipal, e duas revisões orçamentais, 

aprovadas pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, conforme se 

descreve na página seguinte: 

 

Modificações às Grandes Opções do Plano e Orçamento , no decurso do 

Ano Económico de 2007 
 

Alteração/Revisão Data do 
Despacho do 
Presidente da 

Câmara 

Data da 
Reunião de 

Câmara 

Data da Sessão 
da Assembleia 

Municipal 

Data da 
comunicação às 

entidades 
competentes 

1.ª Alteração 24.JAN.07 24.JAN.07 ------ 30.JAN.07 

2.ª Alteração 14.FEV.07  ------ 16.FEV.07 

1.ª Revisão  11.ABR.07 20.ABR.07 24.ABR.07 

2.ª Revisão  13.JUN.07 29.JUN.07 10.JUL.07 

3.ª Alteração 08.AGO.07  ------ 10.AGO.07 

4.ª Alteração 24.OUT.07  ------ 25.OUT.07 

5.ª Alteração 28.NOV.07  ------ 29.NOV.07 

6.ª Alteração 26.DEZ.07  ------ 27.DEZ.07 

 

 

Com as seis alterações orçamentais reajustou-se as dotações, de forma a permitir a 

execução de novos investimentos que fomentassem o desenvolvimento do concelho 
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de Almodôvar, nomeadamente, a execução de infraestruturas nas seguintes áreas: 

electrificação rural, rede de saneamento básico e abastecimento de água, 

acessibilidades, pavimentação de arruamentos, recuperação do património edificado, 

requalificação urbana e construção de equipamentos. 

Nas revisões às Grandes Opções do Plano e Orçamento introduziram-se novas 

rubricas e projectos no orçamento, de receita e despesa, inicialmente, não previstas e 

procedeu-se à anulação de verbas quer na parte do orçamento de receita como 

igualmente no orçamento da despesa. 

 

4.2.1 – RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

O Orçamento de 2007 cifrou-se no montante previsional global de €15.170.032,00, dos 

quais €6.964.921,00 reportavam-se a receita e despesa corrente e €8.205.111,00 

respeitavam a receita e despesa de capital. 
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Relativamente à execução orçamental constata-se que a Câmara Municipal arrecadou 

€6.762.459,01 de receita corrente e €4.060.635,01 de receita de capital, cifrando-se o 

montante global da receita em €10.823.094,02, no que respeita às despesas 

efectuadas pela Autarquia no montante global de €10.549.343,16, o valor de 

€6.741.990,69, corresponderam a despesa corrente e €3.807.352,47, respeitaram a 

despesa de capital. 
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Os gráficos que a seguir se discriminam demonstram a situação supra descrita. 
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Importa, salientar que o Saldo da Gerência de 2007  foi de €790.881,05, sendo que o 

montante de €273.750,86 é referente à Execução Orçamental e €517.130,19 a 

Operações de Tesouraria,  como se demonstra no quadro da página seguinte, o qual 

consta no Fluxo de Caixa e no Resumo Diário da Tesouraria de 28 de Dezembro de 

2007. 
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SÍNTESE DO SALDO DE GERÊNCIA DE 2007 
(unidade: euros) 

Saldo da Gerência Anterior (2006) 

Execução Orçamental           0,00 

Operações de Tesouraria            532.664,70 

Receita 

Total das Receitas Orçamentais     10.823.094,02 

Operações de Tesouraria           605.966,88 

Despesa 

Total das Despesas Orçamentais     10.549.343,16 

Operações de Tesouraria           621.501,39 

Saldo para a Gerência Seguinte (2008) 

Execução Orçamental           273.750,86 

Operações de Tesouraria           517.130,19 

 

O Orçamento teve como principais fontes de financiamento: 

 

� Os duodécimos de Janeiro referentes ao Fundo Geral Municipal, Fundo de 

Base Municipal e do Fundo de Coesão Municipal, quer de natureza corrente 

quer de natureza de capital e a transferência do Orçamento do Estado, cuja 

expressão é o somatório do Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social 

Municipal, Participação Fixa no IRS; 

� As provenientes dos Impostos Directos, designadamente, Imposto Municipal 

sobre Imóveis, Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, 

Derrama, Imposto Municipal sobre Veículos; 

� As receitas próprias da Autarquia relativas à cobrança das taxas e licenças; 

� As comparticipações provenientes do QCA III; 

� As resultantes da celebração de contratos-programa com a Administração 

Central; 

� Outras receitas da Administração Central. 
 

4.2.2 – ANÁLISE COMPARATIVA DOS ELEMENTOS CONSTANTE S 

NOS DOCUMENTOS - ORÇAMENTO 

 

Por forma a permitir a análise comparativa dos documentos em apreço apresenta-se 

de seguida um quadro que sintetiza a evolução da execução orçamental nos últimos 

três anos:  
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Execução 

Orçamental 

2005 2006 2007 

Receitas Correntes 6.195.387,14 6.389.535,12 6.762.459,01 

Despesas Correntes 6.070.176,16 6.339.123,00 6.741.990,69 

Saldo Corrente(1) 125.210,98 50.412,12 20.468,32 

Receitas de Capital 5.103.503,15 4.531.305,44 4.060.635,01 

Despesas de Capital 5.228.714,13 4.581.717,56 3.807.352,47 

Saldo de Capital(2) -125.210,98 -50.412,12 253.282,54 

Outras Receitas*(3) 0,00 0,00 0,00 

Saldo do Exercício 
(4)=(1)+(2)+(3) 

0,00 0,00 273.750,86 

* Esta rubrica compreende aos valores relativos ao saldo da gerência anterior 

 

Da análise do quadro anteriormente apresentado podemos salientar o seguinte: 

 

a. O saldo corrente tem decrescido sucessivamente ao longo dos três 

exercícios em análise. Verifica-se ainda que a cobrança de receita de 

natureza corrente excedeu o montante das despesas da mesma natureza, 

o que evidencia o cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental, 

consignado no regime jurídico do POCAL. 

b. A receita corrente arrecadada em 2007 voltou a apresentar um acréscimo, 

que se cifrou em €372.923,89, mais 5,84% do que a receita corrente 

cobrada em 2006. 

c. Na receita de capital verifica-se um decréscimo de 10,39% em relação ao 

montante cobrado em 2006. Este decréscimo cifrou-se nos €470.670,43. 

d. O saldo orçamental do exercício em apreço foi de €273.750,86. 

 

Em seguida é apresentada a análise individual da Receita e da Despesa do Município 

no decorrer do exercício económico de 2007. 

 

Receita 

 
O valor global do orçamento de receita inicialmente previsto foi de €15.170.032,00, 

contudo, através de uma revisão orçamental este sofreu uma redução de €503.503,00, 

fixando-se nos €14.666.529,00, dos quais €6.997.543,00 são receitas correntes e 

€7.668.986,00 são receitas de capital. 
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O valor cobrado atingiu os €6.762.459,01 (96,64%) respeitam a receitas correntes e 

€4.060.635,01 (52,95%) que se reportam a receitas de capital, fixando-se nos 

€10.823.094,02. Conclui-se, desta forma, que a percentagem de execução 

orçamental foi de 73,79%. 

De referir que, ao longo do exercício de 2007, foram efectuados reembolsos e 

restituições no valor de €7.757,05. 

O quadro infra, apresenta a comparação entre os valores iniciais da receita (e 

respectivas previsões corrigidas), e os valores executados no decurso do ano 

económico em análise. 

 

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RECEITA 

RECEITAS Valor Inicial Previsões Corrigidas Valor Final 

Receitas correntes   

         01. Impostos Directos 376.618,00 376.618,00 567.334,65 

         02. Impostos Indirectos 45.736,00 45.736,00 61.143,49 

         04. Taxas, multas e outras penalidades 150.169,00 150.169,00 162.989,49 

         05. Rendimentos da propriedade 259.488,00 259.488,00 244.765,10 

         06. Transferências correntes 5.529.251,00 5.563.373,00 5.135.467,76 

         07. Venda de bens e serviços correntes 577.923,00 577.923,00 582.453,98 

         08. Outras receitas correntes 25.736,00 24.236,00 8.304,54 

Total de Receitas correntes 6.964.921,00 6.997.543,00   6.762.459,01 

Receitas de capital   

          09. Venda de bens de investimento 510.000,00 460.000,00 0,00 

          10. Transferências de capital 6.519.611,00 6.033.486,00 3.925.950,00 

          12. Passivos Financeiros 1.160.000,00 1.160.000,00 133.251,25 

          13. Outras receitas de capital 15.500,00 15.500,00 1.433,76 

Total de receitas de capital 8.205.111,00 7.668.986,00 4.060.635,01 

TOTAL DO ORÇAMENTO DE RECEITA 15.170.032,00 14.666.529,00 10.823.094,02 

 

Receitas Correntes 

 
No que diz respeito à Receita Corrente , o montante arrecadado pelo Município 

totalizou €6.762.459,01, verificando-se um aumento de 5,84% em relação à receita 

corrente do ano anterior. Este tipo de receita distribui-se maioritariamente por 

Impostos Directos, Rendimentos de Propriedade, Transferências Correntes e Venda 

de Bens e Serviços Correntes. 

 
Impostos Directos   

 

Nesta classificação orçamental o Município arrecadou um valor total de €567.334,65, o 

que corresponde a 8,39% das receitas correntes e a 5,24% das receitas totais. 

Constata-se que o Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis - IMT  
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- registou o valor cobrado mais elevado, que totalizou €256.822,33 (45,26% do total 

das receitas arrecadadas provenientes dos Impostos Directos), seguido do Imposto 

Municipal sobre Imóveis - IMI - com um valor global de €194.095,95 (34,21% do total 

destas receitas). 
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Transferências Correntes  

 

A receita proveniente da participação dos Municípios nos Impostos do Estado - Fundo 

de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal, Participação Fixa no IRS e 

Duodécimos de Janeiro dos Fundos Geral Municipal, Fundo de Coesão Municipal e 

Fundo de Base Municipal – registam o peso mais elevado das Transferências 

Correntes, cujo valor global foi de €4.789.036,00 (93,25%). 
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Venda de Bens e Serviços Correntes  

 

É também uma componente com um elevado peso nas Receitas Correntes. O 

montante total cobrado atingiu os €582.453,98, o que corresponde a 8,63% do total da 

Receita de natureza corrente. Destacam-se nesta classificação a receita arrecadada 

com a Água e os Resíduos Sólidos, cujos valores, respectivamente, fixaram-se em  

€229.889,11 e  €108.076,26.  
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Receitas de Capital 

 

No que respeita a Receita de Capital , verifica-se um decréscimo de 10,39% em 

relação à receita de capital arrecadada no exercício anterior. O valor total arrecadado 

no ano de 2007 atingiu os €4.060.635,01 (37,52% da receita total) correspondendo na 

sua maioria a Transferências de Capital e aos Passivos Financeiros. 

 

Transferências de Capital  

 

As Transferências de Capital registaram um valor de €3.925.950,00, o que 

corresponde a 96,68% das Receitas de Capital. Os valores mais significativos referem-

se à participação do Município nos Impostos do Estado – Fundo de Equilíbrio 
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Financeiro e Duodécimos de Janeiro dos Fundos Geral Municipal, Fundo de Coesão 

Municipal e Fundo de Base Municipal – cujo valor global foi de €3.033.484,00. 
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Passivos Financeiros  

 

Os Passivos Financeiros do Município constituem 3,28% das Receitas de Capital. Em 

2007 esta rubrica apresenta um valor cobrado de €133.251,25, correspondente ao 

valor do empréstimo, contratado com a CGD – Empréstimo para Investimentos 

Diversos, até ao montante de €1.160.000,00, no ano económico de 2006. 

 

ANÀLISE PERCENTUAL DA RECEITA 

As percentagens das receitas arrecadadas pelo Município no decurso do exercício de 

2007, assumem a seguinte expressão: 

 

� Transferências Correntes  – representaram 47,45% do total da receita 

arrecadada com a seguinte configuração: 

 

� Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal, Participação 

Fixa no IRS e Duodécimos de Janeiro (FGM, FCM FBM) de natureza 

corrente representaram 44,25% da receita arrecadada; 
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� Participações comunitárias em projectos co-financiados de natureza 

corrente representaram 0,733% do total da receita realizada; 

 

� Outras Transferências correntes realizadas pelo Estado representaram 

2,346% da receita total realizada pelo Município. 

 

� Outras Transferências correntes realizadas durante o ano de 2007 

representaram 0,121% da receita total realizada pelo Município. 

 

� Transferências de Capital  – representaram 36,273% do total da receita 

arrecadada das quais: 

 

� Fundo de Equilíbrio Financeiro e Duodécimos de Janeiro (FGM, FCM, 

FBM) de natureza capital representaram 28,028% do total das receitas 

arrecadadas;  

 

� Contratos programa representaram 1,625% do valor total realizado da 

receita; 

 

� Participações comunitárias em projectos co-financiados de natureza 

capital (receita proveniente do QCA III) representaram 6,495% do total 

da receita realizada; 

 

� Outras transferências de capital provenientes do Estado representaram 

0,122% do total da receita realizada; 

 

� Outras Transferências de Capital realizadas durante o ano de 2007 

representaram 0,004% da receita total realizada pelo Município. 

 

Passivos Financeiros  – representaram 1,23% do total de receita arrecadada pelo 

Município em 2007, que correspondem na sua totalidade a receitas provenientes 

da contratação de empréstimos de médio e longo prazos. 

 

Receitas próprias da Autarquia  – compreende todos os recursos financeiros que 

é permitido aos municípios arrecadarem, à excepção dos que respeitem a 

transferências ou resultem da contracção de empréstimos. Estas receitas 

representaram 15,047% das receitas totais arrecadadas, dos quais: 
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Impostos directos representaram 5,242% do total de receita arrecadada; 

 

Impostos indirectos representaram 0,565% da receita total arrecadada; 

 

Taxas, multas e outras penalidades representaram 1,506% do total arrecadado 

pelo Município; 

 

Venda de bens e serviços correntes representou 5,382% do total da receita do 

Município; 

 

Outras receitas correntes representaram 0,077% do total da receita do 

Município; 

 

Rendimentos da propriedade representaram 2,262% do valor total da receita 

arrecadada; 

 

Outras receitas de capital representaram os restantes 0,013%. 

 

 

Despesa 

 

O valor global do orçamento de despesa inicialmente previsto foi de €15.170.032,00, 

no entanto e através de uma revisão orçamental este sofreu uma redução de 

€503.503,00, fixando-se nos €14.666.529,00, dos quais €6.997.543,00 são despesas 

correntes e €7.668.986,00 são despesas de capital. 

O montante executado foi de €10.549.343,16, dos quais €6.741.990,69 (63,91%) 

respeitam a despesas correntes e €3.807.352,47 (36,09%) reportam-se a despesas de 

capital. Conclui-se, desta forma, que a percentagem de execução orçamental foi de 

71,93%. 

De referir que, ao longo do exercício de 2007, foram efectuados reembolsos e 

restituições no valor de €7.757,05. 

 

O quadro que de seguida se apresenta evidencia a comparação entre os valores 

iniciais da despesa (e respectivas dotações corrigidas) e os valores executados no 

decurso do ano económico de 2007. 
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MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - DESPESA 

DESPESAS Valor Inicial Dotações Corrigidas Valor Final 

Despesas correntes   

          01. Despesas com o Pessoal 3.754.545,00 3.624.377,16 3.604.944,09 

          02. Aquisição de bens e serviços 2.426.771,00 2.504.564,34 2.292.297,97 

          03. Juros e outros encargos 207.000,00 204.287,92 201.148,86 

          04. Transferências correntes 308.605,00 305.891,08 304.586,09 

          05. Subsídios 41.400,00 63.350,00 63.150,13 

          06. Outras despesas correntes 226.600,00 295.072,50 275.863,55 

Total das Despesas correntes 6.964.921,00 6.997.543,00   6.741.990,69 

Despesas de capital   

          07. Aquisição de bens de capital 6.956.511,00 6.194.749,44 2.629.938,02 

          08. Transferências de capital 627.900,00 983.003,34 758.091,39 

          09. Activos Financeiros 70.000,00 70.000,00 0,00 

          10. Passivos Financeiros 550.700,00 421.233,22 419.323,06 

Total das Despesas de capital 8.205.111,00 7.668.986,00 3.807.352,47 

TOTAL DO ORÇAMENTO DE DESPESA 15.170.032,00 14.666.529,00 10.549.343,16 

 

Despesas Correntes 
 

A Despesa Corrente  suportada pelo Município durante o ano de 2007 atingiu os 

€6.741.990,69, verificando-se um acréscimo de 6,35% comparativamente ao montante 

executado no ano económico anterior. Este tipo de despesa é composto 

principalmente pelas despesas com Pessoal e pela Aquisição de Bens e Serviços 

(que, em conjunto, correspondem a 55,90% do total geral da Despesa e a 87,47% do 

total da Despesa Corrente) que assumem um comportamento pouco flexível, face às 

pressões que sobre elas possam ser praticadas, uma vez que se tratam de despesas 

fixas de funcionamento. 

 

 

Despesas com Pessoal  

 

Ao longo do exercício em análise as despesas com pessoal atingiram os 

€3.604.944,09, o que denota um acréscimo de €23.409,23 (0,65%) comparativamente 

ao ano económico anterior.  

As despesas com Pessoal em 2007, reflectem um peso de 34,17% do total das 

despesas, sendo 1,37% acima do peso verificado no ano anterior. 
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Limite de Encargos com o Pessoal 
 

As despesas com o pessoal englobam as remunerações certas e permanentes 

membros dos órgãos autárquicos, do pessoal do quadro ou em qualquer outra 

situação e os encargos inerentes à Segurança Social. 

Compreendem, igualmente, outras despesas correlacionadas com o pessoal, como 

sejam as deslocações, ajudas de custo, trabalho extraordinário, vestuário, 

alimentação, alojamento e abonos diversos. 

 

Nos termos do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, com as alterações 

que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro, as despesas com o 

pessoal do quadro não podem exceder 60% das receitas correntes do ano anterior ao 

respectivo exercício e as despesas com pessoal em qualquer outra situação não 

podem exceder 25% do limite daquele encargo. 

 

A receita corrente cobrada em 2006 foi de €6.389.535,12, assim, os limites de  

despesa com o pessoal  são os que a seguir se discriminam: 

 

� Pessoal do Quadro - €3.833.721,07; 

 

� Pessoal em qualquer outra situação - €958.430,27. 

 

O quadro que a seguir se descreve resume as rubricas que expressam a despesa 

com pessoal , no decurso do ano de 2007 : 
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Receitas Correntes do ano de 2006  6.389.535,12 

   
Limite de encargos com Pessoal do Quadro para 2007 (60% das Receitas 
Correntes de 2006)  3.833.721,07 

   

Limite de encargos com Pessoal em Qualquer outra Si tuação para 2007 (25% do 
limite dos encargos com Pessoal do Quadro)  958.430,27 

   
     

1. Despesas com Pessoal do Quadro em 2007  2.027.417,25 
010103 - Pessoal dos Quadros - regime da Função Pública  1.573.530,79 
010108 - Pessoal Aguardando Aposentação  2.510,97 
01011301 - Subsidio de refeição - Pessoal dos Quadros  162.670,34 
01011401 - Subsidio de Ferias e de Natal - Pessoal dos Quadros  288.705,15 
     

2. Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação e m 2007                                           
(exclui Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos)   603.574,57 
010106 - Pessoal Contratado a Termo  71.214,53 
010107 - Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença  216.517,70 
01010902 - Estagiários  77.006,71 
01010903 - Pessoal em Qualquer Outra Situação  113.328,70 
01011302 - Subsidio de refeição - Pessoal em Qualquer Outra Situação  100.741,52 
01011402 - Subsidio de Ferias e de Natal - Pessoal em Qualquer Outra Situação  24.765,41 

 

Não relevam para o cálculo dos limites constantes no quadro supra as seguintes 

despesas com pessoal: 

 
Remunerações dos Órgãos Autárquicos em 2007   
   

     
1. Despesas com Membros dos Órgãos Autárquicos  137.406,84 
010101 - Titulares órgãos de soberania e membros dos órgãos autárquicos  90.407,85 
010111 - Representação  25.924,37 
01011303 - Subsidio de refeição - Membros dos órgãos autárquicos  2.857,51 
01011403 - Subsidio de Ferias e de Natal - Membros dos órgãos autárquicos  15.374,39 
010213 - Senhas de presença  2.842,72 
     
2. Despesas com Pessoal do Gabinete de Apoio aos Ór gãos Autárquicos  99.984,88 
01010901 - Gabinete de Apoio aos órgãos autárquicos  82.958,32 
01011302 - Subsidio de refeição - Gabinete de Apoio aos órgãos autárquicos  3.748,14 
01011402 - Subsidio de Ferias e de Natal - Gabinete de Apoio aos órgãos autárquicos  13.278,42 
     

 

Por último, impõe-se salientar as despesas de saúde comparticipadas pela Câmara 

Municipal junto da ADSE, que se fixaram em €84.519,74. 
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Aquisição de Bens e Serviços Correntes  

 

No decorrer do ano em análise, a despesa suportada com a aquisição de bens e 

serviços correntes atingiu os €2.292.297,97, denotando um acréscimo que se cifrou 

nos €241.422,61. O peso desta rubrica no total das despesas foi em 2007 de 21,72%.  

 

O gráfico que de seguida se apresenta, evidencia a evolução das despesas deste tipo 

ao longo dos últimos 5 anos. 
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Despesas de Capital 

 
No que se refere à Despesa de Capital , verificou-se que, no decorrer do ano de 2007, 

esta atingiu os €3.807.352,47, verificando-se um decréscimo de 16,91% 

comparativamente ao montante executado no ano económico anterior. Neste tipo de 

despesa destacam-se as executadas no âmbito da aquisição de bens de capital 

(representam 69,08% das despesas de capital e 36,09% do total das despesas) e das 

transferências de capital (representam 19,91% das despesas de capital e 7,19% do 

total das despesas). 
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Aquisição de Bens de Capital  

 
 O valor executado na classificação onde são contabilizadas as aquisições de bens de 

capital atingiu os €2.629.938,02 no decorrer de 2007. Em 2006, o valor executado 

nesta classificação foi superior, tendo atingido os €3.455.176,75. O peso da rubrica em 

análise no total das despesas suportadas em 2007 foi de 24,93%. 

 

Transferências de Capital  

 
O montante das transferências de capital atribuídas pelo Município no decorrer do 

exercício de 2007 cifrou-se nos €758.091,39, verificando-se um acréscimo de 

€219.977,60 comparativamente ao montante executado no exercício de 2006. Este 

acréscimo é explicado essencialmente pela assinatura do Protocolo de colaboração 

entre a AMALGA e o Município para a execução da empreitada de Construção da 

ETAR em Aldeia dos Fernandes. 
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Relativamente ao PPI – Plano Plurianual de Investimentos , salienta-se a execução 

dos seguintes investimentos: 

 
� Aquisição de viatura no âmbito do Programa AGRIS – Medida 3.4; 

� Beneficiação da Rede Viária no âmbito do Programa AGRIS – Medida 3.4; 

� Intervenção na Escola EB1 de Almodôvar; 
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� Intervenção na Escola EB1 e JI em Aldeia dos Fernandes; 

� Aquisição de Habitações; 

� Loteamento Municipal do Rosário; 

� Loteamento do Cerro das Eiras em Gomes Aires; 

� Rede de Águas e Esgotos em Curvatos; 

� Equipamento básico para a Biblioteca Municipal; 

� Polidesportivo descoberto no Rosário; 

� Instalação de dois Parques Infantis na vila; 

� Alargamento e Repavimentação do CM 1170 (Viúvas/Semblana); 

� Repavimentação do CM 1198 – 1.ª fase – Almodôvar até ao cruzamento do 

Mú; 

� Pavimentação dos acessos confinantes ao CM 1206; 

� Aquisição de Equipamento de Transporte; 

� Aquisição de Equipamento e Software informático; 

� Aquisição de Equipamento Básico e Administrativo. 

 

5. ESTRUTURA DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS – ÓPTICA 

ORÇAMENTAL 

 
A análise que se segue, complementada pelos dois quadros infra elaborados, permite 

verificar a execução orçamental das rubricas de aquisição de bens de capital. O 

primeiro dos quadros analisa a rubrica 07.01 – Investimentos; o segundo quadro faz 

uma análise da rubrica 07.03 – Bens de domínio público, comparando o valor 

executado com o valor total das despesas de natureza capital. 

 
No decorrer do exercício, os investimentos efectuados no âmbito da rubrica 07.01, 

cifram-se no valor global de €673.704,56, sendo que a rubrica com a maior expressão 

corresponde a Edifícios (21,98%), realçando-se os encargos decorrentes das 

remodelações da escolas básicas de Almodôvar e Aldeia dos Fernandes. 

 
Da análise aos investimentos efectuados no âmbito da rubrica 07.03 - €1.905.950,66, 

constata-se que 98,71% deste valor corresponde a investimentos realizados em outras 

construções e infraestruturas. 

 

A rubrica 07.01 – Investimentos apresenta um coeficiente de 17,69% do total das 

despesas de capital e a rubrica 07.03 – Bens de domínio público corresponde a um 

total de 50,06% do total das mesmas despesas. 
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Investimentos Realizados - Investimentos 
(Óptica orçamental) 

Rubricas Valor (€) % em relação ao 

valor total da 

rubrica 07.01 

07.01 – Investimentos    

07.01.01 – Terrenos 5.520,00 0,82% 
Sub-total 1 5.520,00 0,82% 

   07.01.02 – Habitações   
07.01.02.02 – Aquisição 7.500,00 1,11% 
07.01.02.03 – Reparação e beneficiação 0,00 0,00% 

Sub-total 2 7.500,00 1,11% 
   07.01.03 – Edifícios   
07.01.03.01 – Instalações de serviços 4.795,47 0,71% 
07.01.03.02 – Instalações desportivas e recreativas 0,00 0,00% 
07.01.03.03 – Mercados e instalações de fiscalização 0,00 0,00% 
07.01.03.05 – Escolas 143.276,79 21,27% 
07.01.03.07 – Outros 0,00 0,00% 

Sub-total 3 148.072,26 21,98% 
   07 01 04 – Construções diversas   
07.01.04.05 – Parques e jardins 0,00 0,00% 
07.01.04.06 – Instalações desportivas e recreativas 119.932,43 17,80% 
07.01.04.09 – Sinalização e trânsito 0,00 0,00% 

Sub-total 4 119.932,43 17,80% 
   07.01.06 – Material de transporte   
07.01.06.02 – Outro 130.307,11 19,34% 

Sub-total 5 130.307,11 19,34% 
   07.01.07 – Equipamento de informática 17.537,47 2,60% 

Sub-total 6 17.537,47 2,60% 
   07.01.08 – Software informático 46.942,84 6,97% 

Sub-total 7 46.942,84 6,97% 
   07.01.09 – Equipamento administrativo 24.462,07 3,63% 

Sub-total 8 24.462,07 3,63% 
   07.01.10 – Equipamento básico   
07.01.10.02 – Outro 133.092,91 19,76% 

Sub-total 9 133.092,91 19,76% 
   07.01.11 – Ferramentas e utensílios 26.097,03 3,88% 

Sub-total 10 26.097,03 3,88% 
   07.01.12 – Artigos e objectos de valor 0,00 0,00% 

Sub-total 11    0,00 0,00% 
   07.01.13 - Investimentos incorpóreos 0,00 0,00% 

Sub-total 12    0,00 0,00% 
   07.01.15 – Outros investimentos 14.240,48 2,11% 

Sub-total 13 14.240,48 2,11% 
07.01 Investimentos – TOTAL 673.704,56 100% 

TOTAL DAS DESPESAS DE NATUREZA CAPITAL 3.807.352,47 17,69% 
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Investimentos Realizados – Bens de Domínio Público 
(Óptica orçamental) 

Rubricas Valor (€) % em relação ao 

valor total da 

rubrica 07.03 

07.03 – Bens de domínio público    

07.03.01 – Terrenos e recursos naturais 15.232,00 0,80% 
Sub-total 1 15.232,00 0,80% 

   
07.03.03 – Outras construções e infraestruturas   
07.03.03.01 – Viadutos, arruamentos e obras complementares 763.978,34 40,08% 
07.03.03.02 – Sistemas de drenagem de águas residuais 274.845,09 14,42% 
07.03.03.03 – Estações de tratamento de águas residuais 3.630,00 0,19% 
07.03.03.04 – Iluminação pública 0,00 0,00% 
07.03.03.05 – Parques e jardins 11.293,69 0,59% 
07.03.03.07 – Captação e distribuição de água 305.316,42 16,02% 
07.03.03.08 – Viação rural 182.659,07 9,58% 
07.03.03.09 – Sinalização e trânsito 26.283,47 1,38% 
07.03.03.10 – Infraestruturas para distribuição energia eléctrica 21.970,49 1,16% 
07.03.03.12 – Cemitérios 0,00 0,00% 
07.03.03.13 – Outros 291.467,87 15,29% 

Sub-total 2 1.881.444,44 98,71% 

   
07 03 05 – Bens de património histórico, artístico e cultural 9.274,22 0,49% 

Sub-total 3 9.274,22 0,49% 

07.03. Bens de domínio público – TOTAL 1.905.950,66 100% 

TOTAL DAS DESPESAS DE NATUREZA CAPITAL 3.807.352,47 50,06% 

 

6. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLAN O (PPI 
E AMR) EM RELAÇÃO À ORÇAMENTAÇÃO FINAL  – POR FUNÇÕES 
 
Importa verificar a execução das Grandes Opções do Plano, nomeadamente, a 

execução do Plano Plurianual de Investimentos e das Actividades mais Relevantes 

definidas pelo Município.  

 
A presente análise tem por base os valores finais orçamentados e os valores 

realizados. 

 
Nos quadros seguintes é apresentada a execução, bem como os desvios, das 

Grandes Opções do Plano, do Plano Plurianual de Investimentos e das Actividades 

mais Relevantes, por objectivos e programas, reportados ao final de 2007. 
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Análise da execução e desvios das Grandes Opções do Plano  

em relação à orçamentação final (reportada a 31/12/ 2007) 
Objectivos Orçamentado € 

(1) 

Pago € 

(2) 

Valor € 

(3)=(2)-(1) 

% 

(4)=(3)/(1) 

Funções Gerais      
Segurança e ordem pública     
* Protecção civil e luta contra incêndios 496.370,91 407.235,73 -89.135,18 -17,96% 
sub-total 1 496.370,91 407.235,73 -89.135,18 -17,96% 

Total funções gerais 496.370,91 407.235,73 -89.135,18 -17,96% 
     Funções Sociais      
Educação     
* Ensino não superior 770.744,00 163.489,79 -607.254,21 -78,79% 
*Serviços auxiliares de ensino 212.794,30 206.877,07 -5.917,23 -2,87% 
sub-total 2 983.538,30 370.366,86 -613.171,44 -62,34% 
     Serviços individuais de saúde     
*Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Sub-total 3 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     Segurança e acção social     
* Acção Social 113.696,50 97.484,10 -16.212,40 -14,26% 
sub-total 4 113.696,50 97.484,10 -16.212,40 -14,26% 
     Habitação e serviços colectivos     
* Habitação 30.000,00 7.500,00 -22.500,00 -75,00% 
* Ordenamento do Território 797.230,00 364.304,90 -432.925,10 -54,30% 
* Saneamento 1.051.115,44 506.797,08 -544.318,36 -51,78% 
* Abastecimento de Água 653.956,00 305.316,42 -348.639,58 -53,31% 
* Resíduos sólidos 164.025,00 109.021,77 -55.003,23 -33,53% 
* Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 100,00 0,00 -100,00 -100,00% 
sub-total 5 2.696.426,44 1.292.940,17 -1.403.486,27 -52,05% 
     Serviços culturais, recreativos e religiosos     
* Cultura  210.234,47 168.176,32 -42.058,15 -20,01% 
* Desporto, recreio e lazer 533.484,53 379.463,12 -154.021,41 -28,87% 
* Outras actividades cívicas e religiosas 123.750,00 28.923,75 -94.826,25 -76,63% 
sub-total 6 867.469,00 576.563,19 -290.905,81 -33,54% 

Total funções sociais 4.661.130,24 2.337.354,32 -2.323.775,92 -49,85% 
     Funções Económicas      
Indústria e Energia     
* Indústria e Energia 152.150,00 21.970,49 -130.179,51 -85,56% 
sub-total 7 152.150,00 21.970,49 -130.179,51 -85,56% 
     Transportes e comunicações     
* Transportes rodoviários 1.708.311,00 790.261,81 -918.049,19 -53,74% 
sub-total 8 1.708.311,00 790.261,81 -918.049,19 -53,74% 
     Comércio e turismo     
* Mercados e feiras 6.200,00 0,00 -6.200,00 -100,00% 
sub-total 9 6.200,00 0,00 -6.200,00 -100,00% 

Total funções económicas 1.866.661,00 812.232,30 -1.054.428,70 -56,49% 
     Outras funções      
* Operações da dívida autárquica 82.500,00 50.282,80 -32.217,20 -39,05% 
sub-total 10 82.500,00 50.282,80 -32.217,20 -39,05% 
     * Transferência entre administrações 320.000,00 294.108,04 -25.891,96 -8,09% 
sub-total 11 320.000,00 294.108,04 -25.891,96 -8,09% 
     * Diversas não especificadas 831.437,26 475.743,87 -355.693,39 -42,78% 
sub-total 12 831.437,26 475.743,87 -355.693,39 -42,78% 

Total outras funções 1.233.937,26 820.134,71 -413.802,55 -33,54% 
     TOTAL GERAL  8.258.099,41 4.376.957,06 -3.881.142,35 -47,00% 

 

 

 

 

 

Desvio  
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Análise da execução e desvios do Plano Plurianual de Investimentos  

em relação à orçamentação final (reportada a 31/12/ 2007) 

Objectivos Orçamentado 

(1) 

Pago 

(2) 

Valor 

(3)=(2)-(1) 

% 

(4)=(3)/(1) 

Funções Gerais     

Segurança e ordem pública     

* Protecção civil e luta contra incêndios 306.611,00 217.489,26 -89.121,74 -29,07% 

sub-total 1 306.611,00 217.489,26 -89.121,74 -29,07% 

Total funções gerais 306.611,00 217.489,26 -89.121,74 -29,07% 

     Funções Sociais     

Educação     

* Ensino não superior 750.531,00 143.276,79 -607.254,21 -80,91% 

sub-total 2 750.531,00 143.276,79 -607.254,21 -80,91% 

     Habitação e serviços colectivos     

* Habitação 30.000,00 7.500,00 -22.500,00 -75,00% 

* Ordenamento do Território 742.230,00 312.219,87 -430.010,13 -57,93% 

* Saneamento 685.701,44 278.475,09 -407.226,35 -59,39% 

* Abastecimento de Água 633.956,00 305.316,42 -328.639,58 -51,84% 

* Resíduos Sólidos 50.000,00 0,00 -50.000,00 -100,00% 

* Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 100,00 0,00 -100,00 -100,00% 

sub-total 3 2.141.987,44 903.511,38 -1.238.476,06 -57,82% 

     Serviços culturais, recreativos e religiosos     

* Cultura  54.700,00 20.980,58 -33.719,42 -61,64% 

* Desporto, recreio e lazer 315.450,00 175.044,73 -140.405,27 -44,51% 

* Outras actividades cívicas e religiosas 103.750,00 8.923,75 -94.826,25 -91,40% 

sub-total 4 473.900,00 204.949,06 -268.950,94 56,75% 

Total funções sociais 3.366.418,44 1.251.737,23 -2.114.681,21 -62,82% 

     Funções Económicas     

Indústria e Energia     

* Indústria e Energia 152.150,00 21.970,49 -130.179,51 -85,56% 

sub-total 5 152.150,00 21.970,49 -130.179,51 -85,56% 

     Transportes e comunicações     

* Transportes rodoviários 1.708.311,00 790.261,81 -918.049,19 -53,74% 

sub-total 6 1.708.311,00 790.261,81 -918.049,19 -53,74% 

     Comércio e turismo     

* Mercados e feiras 6.100,00 0,00 -6.100,00 -100,00% 

sub-total 7 6.100,00 0,00 -6.100,00 -100,00% 

Total funções económicas 1.866.561,00 812.232,30 -1.054.328,70 -56,49% 

     Outras funções     

* Operações da dívida autárquica 52.500,00 50.282,80 -2.217,20 -4,22% 

sub-total 8 52.500,00 50.282,80 -2.217,20 -4,22% 

     * Diversas não especificadas 602.659,00 298.196,43 -304.462,57 -50,52% 

sub-total 9 602.659,00 298.196,43 -304.462,57 -50,52% 

Total outras funções 655.159,00 348.479,23 -306.679,77 -46,81% 

     TOTAL GERAL 6.194.749,44 2.629.938,02 -3.564.811,42 -57,55% 

 

 

 

 

Desvio 
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Análise da execução e desvios das Actividades mais Relevantes   

em relação à orçamentação final (reportada a 31/12/ 2007) 

Objectivos Orçamentado € 

(1) 

Pago € 

(2) 

Valor € 

(3)=(2)-(1) 

% 

(4)=(3)/(1) 

Funções Gerais      
Segurança e ordem pública     
* Protecção civil e luta contra incêndios 189.759,91 189.746,47 -13,44 -0,01% 
sub-total 1 189.759,91 189.746,47 -13,44 -0,01% 

Total funções gerais 189.759,91 189.746,47 -13,44 -0,01% 
     
Funções Sociais      
Educação     
* Ensino não superior 20.213,00 20.213,00 0,00 0,00% 
*Serviços auxiliares de ensino 212.794,30 206.877,07 -5.917,23 -2,78% 
sub-total 2 233.007,30 227.090,07 -5.917,23 -2,78% 
     
Serviços individuais de saúde     
*Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00% 
sub-total 3 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     
Segurança e acção social     
* Acção Social 113.696,50 97.484,10 -16.212,40 -14,26% 
sub-total 4 113.696,50 97.484,10 -16.212,40 -14,26% 
     
Habitação e serviços colectivos     
* Ordenamento do Território 55.000,00 52.085,03 -2.914,97 -5,30% 
* Saneamento 365.414,00 228.321,99 -137.092,01 -37,52% 
*Abastecimento de água 20.000,00 0,00 -20.000,00 -100,00% 
* Resíduos sólidos 114.025,00 109.021,77 -5.003,23 -4,39% 
sub-total 5 554.439,00 389.428,79 -165.010,21 -29,76% 
     
Serviços culturais, recreativos e religiosos     
* Cultura  155.534,47 147.195,74 -8.338,73 -5,36% 
* Desporto, recreio e lazer 218.034,53 204.418,39 -13.616,14 -6,24% 
* Outras actividades cívicas e religiosas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 
sub-total 6 393.569,00 371.614,13 -21.954,87 -5,58% 

Total funções sociais 1.294.711,80 1.085.617,09 -209.094,71 -16,15% 
     
Funções Económicas      
Comércio e Turismo     
*Mercados e Feiras 100,00 0,00 -100,00 -100,00% 
sub-total 7 100,00 0,00 -100,00 -100,00% 

Total funções económicas 100,00 0,00 -100,00 -100,00% 
     
Outras funções      
* Operações da dívida autárquica 30.000,00 0,00 -30.000,00 -100,00% 
sub-total 8 30.000,00 0,00 -30.000,00 -100,00% 
     
* Transferência entre administrações 320.000,00 294.108,04 -25.891,96 -8,09% 
sub-total 9 320.000,00 294.108,04 -25.891,96 -8,09% 
     
* Diversas não especificadas 228.778,26 177.547,44 -51.230,82 -22,39% 
sub-total 10 228.778,26 177.547,44 -51.230,82 -22,39% 

Total outras funções 578.778,26 471.655,48 -107.122,78 -18,51% 
     
TOTAL GERAL  2.063.349,97 1.747.019,04 -316.330,93 -15,33% 

 

 
 

 

 

 

 

Desvio 
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7. DÍVIDA DO MUNICÍPIO 

 
 
Como decorre dos documentos de Prestação de Contas, as dívidas a terceiros, em 1 

de Janeiro de 2007 – incluindo fornecedores de imobilizado, Estado e outros entes 

públicos, factoring, cujas facturas não se encontravam em Tesouraria – ascendiam a 

€659.302,40, e em 31 de Dezembro de 2007, valor que decresceu para €568.931,24, 

correspondendo a um decréscimo percentual de 13,71%. 

 
 
Em Dezembro de 2007, a dívida global contraída pela Autarquia junto da banca 

ascendia ao montante de €5.154.092,24, do qual €105.787,92 refere-se ao montante 

do empréstimo reportado ao Município de Almodôvar, decorrente do empréstimo 

contraído pela AMALGA, destinado à construção do Aterro Intermunicipal das 

Estações de Transferência do Sistema da RSU do Distrito de Beja. 

 
Empréstimos de Médio/Longo Prazos 

 

Designação dos Empréstimos Dívida a 
01.JAN.2007 

Dívida a 
31.DEZ.2007 

C.G.D. – Reconversão da Dívida 752.833,25 472.431,82
C.G.D. – Intempéries/97 653.495,09 599.037,17
C.G.D. – Diversas obras em curso 356.593,88 332.937,60
C.G.D. – Piscinas 149.664,82 121.495,97
C.G.D. – Aguas e Esgotos em Dogueno e Telhada 96.927,93 79.064,57
C.G.D. – Investimentos Diversos (€2.493.989,49) 2.395.664,03 2.395.664,03
C.G.D. – Plano de Acessibilidades – 1.ª fase 60.397,41 51.105,50
C.G.D. – Mte da Vinha, Viúvas, G.Padrões e Caiada 65.799,72 60.316,41
B.P.I. – Investimentos Diversos (€803.000,00) 803.000,00 803.000,00
C.G.D. – Investimentos Diversos (€1.160.000,00) 0,00 133.251,25
B.E.S – AMALGA (Aterro Intermunicipal) 113.344,20 105.787,92

Total  5.447.720,33 5.154.092,24
 
 

O quadro seguinte demonstra a evolução da estrutura da dívida de e a terceiros da 

Autarquia nos últimos 3 anos. 
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Dívida do Município  
 

Dívida do Município 2005 2006 2007 

Dívidas de terceiros – Médio e longo prazo     
    
Dívidas de terceiros ao Município – Curto prazo     
Clientes c/c 0,00 0,00 0,00 
Contribuintes c/c 14.515,69 8.925,99 9.205,24 
Utentes c/c 31.602,66 19.819,39 20.277,56 
Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 0,00 0,00 0,00 
Estado e outros entes públicos 19.374,71 26.025,57 28.474,15 

Sub-total 1 65.493,06 54.770,95 57.956,95 
Total das Dívidas de terceiros  65.493,06 54.770,95 57.956,95 
    
Dívidas a terceiros – Médio e longo prazo     
Dívidas a instituições de crédito 5.673.686,92 5.334.376,13 5.048.304,32 

Sub-total 2 5.673.686,92 5.334.376,13 5.048.304,32 
    
Dívidas do Município a terceiros – Curto prazo     
Fornecedores c/c 270,44 11.523,99 0,00 
Fornecedores de imobilizado c/c 353.385,32 88.961,08 23.796,92 
Estado e outros entes públicos 49.940,63 59.194,19 57.034,43 
Outros credores 444.468,51 499.623,14 488.099,89 

Sub-total 3 848.064,90 659.302,40 568.931,24 
Total das Dívidas a terceiros  6.521.751,82 5.993.678,53 5.617.235,56 

 

 

 

 

Da análise deste quadro resulta que as dívidas a terceiros, quer de curto quer de M/L 

prazos têm vindo a diminuir significativamente, em resultado de uma política de 

contenção de despesas de natureza corrente, sem, contudo, descurar o investimento 

municipal. 

 

No quadro que infra se apresenta demonstra-se a estrutura da capacidade de 

endividamento da Autarquia: 
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Cálculo dos Limites ao Endividamento Municipal para  o ano de 2007 

 

  Designação Montante 
(euro) Observações 

(1) IMI 2006 177.815,71 

(2) IMT 2006 115.528,14 

(3) IMV 2006 72.079,52 

(4) CA 2006 9.483,47 

(5) SISA 2006 0,00 

Receitas arrecadadas em 2006 por conta 
de impostos municipais 

(6) Derrama 2006 20.266,50 Receitas arrecadadas em 2006 a título de 
derrama sobre o IRC 

(7) SEL 2006 0,00 
Receitas arrecadas em 2006 a título de 

participação nos resultados das entidades 
do sector empresarial local (SEL) 

(8) Fundos Municipais 7.822.520,00 Fundos Municipais definidos no OE/2007 

(9) Total de receitas a considerar para efeitos de cálculo 
dos limites de endividamento 

8.217.693,34 (9) = Somatório de (1) a (8) 

(10) Limite ao endividamento de curto prazo 821.769,33 (10) = 10% x (9) 

(11) Limite ao endividamento de médio e longo prazos 8.217.693,34 (11) = 100% x (9) 

(12) Limite ao endividamento líquido 10.272.116,68 (12) = 125% x (9) 

 

Quadro 2 - Situação do Município perante os Limites  ao Endividamento 
Municipal para o ano de 2007 

(31.DEZ.07) 

 Designação Montante (euros) Observações 

(1) Capital em dívida de médio e 
longo prazos - Município 

5.048.304,32 Saldo credor da conta 2312 - Empréstimos de médio e 
longo prazos 

(2) Endividamento líquido 4.663.265,17 

O endividamento líquido corresponde à diferença entre 
passivos e activos financeiros. Para efeitos deste 

apuramento, não se consideram as contas 2745, 2749 e 
414 

(3) Capital em dívida excepcionado 
dos limites de endividamento 

850.703,21 

Capital em dívida de empréstimos de médio e longo 
prazos excepcionados dos limites de endividamento 
municipal nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do 

art.º 61.º da LFL e dos n.ºs 5 a 7 do art.º 33.º do 
OE/2007 

(4) Dívidas à EDP 1988 0,00 
Dívidas dos municípios à EDP, consolidadas até 

Dezembro de 1988 excepcionados ao abrigo da alínea 
c) do n.º 2 do art.º 61.º da LFL 

(5) Capital em dívida de médio e 
longo prazos - SM, AM, SEL 

105.787,92 

Contribuição de Serviços Municipalizados, Associações 
de Municípios e Entidades do Sector Empresarial Local 

para o endividamento de médio e longo prazos dos 
Municípios 

(6) Endividamento líquido - SM, AM, 
SEL -12.842,40 

Contribuição de Serviços Municipalizados, Associações 
de Municípios e Entidades do Sector Empresarial Local 

para o endividamento líquido dos Municípios 

(7) Capital em dívida de médio e 
longo prazos a considerar 

4.303.389,03 
Capital em dívida de médio e longo prazos, excluíndo 
montantes legalmente excepcionados (7) = (1) - (3)-

(4)+(5) 

(8) Endividamento líquido a 
considerar 

3.799.719,56 Endividamento líquido, excluíndo montantes legalmente 
excepcionados (8) = (2) - (3) - (4)+(6) 
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Nos termos do art.º 37.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, regista-se que, em 

31.DEZ.2007, o limite do endividamento líquido do município cifrou-se em 

€10.272.116,6. 

Assim, importa salientar que no exercício em apreciação o Município de Almodôvar 

não ultrapassou o limite ao endividamento de médio e longo prazo porquanto este 

fixou-se em €8.217.693,34.  

 
Importa, ainda, referir que nos termos do art.º 39º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro o 

montante da dívida do Município, referente aos empréstimos de médio e longo prazo 

em 31.DEZ.2007, não excedeu o valor global das receitas provenientes dos impostos 

municipais, das participações do município no FEF, da participação no IRS, e da 

Derrama relativa a 2006, conforme está claramente exposto nos quadros supra. 

 
 
Para efeitos de acesso a novos empréstimos de médio e longo prazo, o Município 

dispõe de uma capacidade de endividamento de €3.799.719,56, conforme resulta do 

exposto no ponto 8 do quadro 2.  

 

8. ANÁLISE PATRIMONIAL – Balanço e Demonstração de 
Resultados 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas nos termos dos princípios 

contabilísticos definidos no POCAL, em especial o princípio do custo histórico, que 

determina que os registos contabilísticos devem basear-se em custos de aquisição ou 

produção  

A presente análise económico-financeira sintetiza os resultados alcançados pela 

Câmara Municipal de Almodôvar, em 31 de Dezembro de 2007. 

 

Enquanto a execução orçamental reflecte a receita e a despesa de determinado 

exercício económico, o Balanço e a Demonstração de Resultados espelham a 

actividade do Município ao nível patrimonial, isto é, demonstram os seus direitos e 

obrigações. 
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8.1 ANÁLISE DO BALANÇO 
 

Para a construção do Balanço concorreram, entre outros, o Imobilizado Corpóreo e 

Incorpóreo, que constituem parte integrante do Activo do Município. O registo das 

contas do imobilizado pressupõe a inventariação dos bens móveis e imóveis 

propriedade do Município de Almodôvar e respectivas amortizações, de acordo com as 

regras definidas no regime jurídico do POCAL. 

 

Desde a implementação do POCAL, em meados de 2002, que os serviços da Câmara 

Municipal de Almodôvar têm desenvolvido esforços no sentido de, com os meios 

humanos existentes, actualizarem o inventário do Município.  

 

A inventariação dos bens pressupõe o seu arrolamento, classificação, reconciliação 

documental e valorização, operações que se revelam concluídas e actualizadas. 

 

Assim, no quadro infra destaca-se o seguinte: 

 

 

ACTIVO PASSIVO 

Imobilizado   Fundos Próprios   
        

      Bens do Domínio Público 33.477.642,60       Património 17.527.642,75 

      Imobilizado Incorpóreo 106.108,79       Reservas Legais 6.453.699,76 

      Imobilizações Corpóreas 6.778.778,78       Subsídios 938.598,77 

Investimentos Financeiros 284.099,92   Resultados Transitados 3.666.153,16 

        Resultado Líquido Exercício 1.370.850,61 

        
Circulante   Passivo   
        

      Existências 53.133,99       Dívidas a Terceiros M/L Prazo 5.048.304,32 

      Dívidas de Terceiros C.Prazo 57.956,95       Dívidas a Terceiros Curto Prazo 568.931,24 

      Depósitos em Inst.Financ. e Caixa 790.881,05       Acréscimos e diferimentos 6.133.178,12 

      Acréscimos e diferimentos 158.756,65    
       

 
TOTAL DO ACTIVO 

 
41.707.358,73 

TOTAL DOS FUNDOS 
PRÓPRIOS+PASSIVO 

 
41.707.358,73 

 

 

Verifica-se então que o Balanço do ano de 2007  apresenta um activo líquido no valor 

de €41.707.358,73. 
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IMOBILIZADO 

ACTIVO BRUTO 

Rubrica 2007 

Bens do Domínio Público  
      Edifícios 3.162.353,88 

      Outras construções e infraestruturas 31.284.336,23 

      Bens do património histórico,artistico e cultural 191.832,54 

      Outros bens do domínio público 844.137,82 

      Imobilizações em curso 2.010.761,47 
   

Imobilizações incorpóreas  
      Despesas de Instalação 108.949,55 

      Despesas de Investigação e desenvolvimento 9.178,38 

      Propriedade industrial e outros direitos 17.072,37 
  

Imobilizações Corpóreas   

      Terrenos e recursos naturais 2.240.236,85 

      Edifícios e outras construções 2.559.450,21 

      Equipamento básico 893.305,83 

      Equipamento de transporte 1.682.024,96 

      Ferramentas e utensílios 118.578,47 

      Equipamento Administrativo 931.884,62 

      Outras imobilizações corpóreas 109.930,79 

      Imobilizações em curso 725.186,36 
  

Investimentos Financeiros   

      Investimentos em imóveis 284.099,92 

   
TOTAL 47.173.320,25 

 

 

 

               PRÉDIOS URBANOS E RÚSTICOS 
                   (Valor de aquisição) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total/anos 

Rústico 124.699,49 198.004,60 151.705,43 170.390,53 1.710,00 5.520,00 652.030,05 

Urbano 0,00 0,00 40.000,00 0,00 12.500,00 7.500,00 60.000,00 

 

Desde 2002, que a aquisição de imobilizado faz parte da política estratégica do 

Executivo. O quadro supra transcrito pretende demonstrar tal esforço, reflectindo o 

montante total das aquisições nestes últimos seis anos. Os valores aqui apresentados 

são os montantes escriturados. 
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DISPONIBILIDADES 

 

  
  

1 JANEIRO 2007 31 DEZEMBRO 2007 

    Caixa 567,09 1.226,52 

     

Depósitos Bancários     

    CGD de Almodôvar 444.022,59 696.271,00 

    BCP de Almodôvar 44.878,42 39.018,47 

    BPI de Beja 19.708,54 21.849,40 

    CCAM de Almodôvar 23.488,06 32.515,66 
     

TOTAL GERAL.....................  532.664,70 790.881,05 

 

DÍVIDAS A TERCEIROS – MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

  
  

1 JANEIRO 2007 31 DEZEMBRO 2007 

Empréstimos Bancários     

     

    Caixa Geral de Depósitos 4.531.376,13 4.245.304,32 

    Banco BPI 803.000,00 803.000,00 

     

TOTAL GERAL.....................  5.334.376,13 5.048.304,32 

 

Todos os registos contabilísticos que se encontram consubstanciados nas 

demonstrações financeiras que incluem o Balanço a 31 de Dezembro de 2007 e a 

Demonstração de Resultados, foram efectuados de forma a cumprir na íntegra os 

princípios contabilísticos fundamentais definidos pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, que aprova o POCAL (entidade contabilística, continuidade, consistência, 

especialização, custo histórico, prudência, materialidade e não compensação). 

 

8.2 ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A demonstração de resultados é um mapa constituído pelos saldos das contas de 

resultados que exprimem os custos e perdas e os proveitos e ganhos da Autarquia, 

classificados por natureza. 
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O mapa que se segue mostra-nos a síntese da demonstração de resultados da 

Autarquia. 

Síntese da Demonstração de Resultados 

          Unidade: euros 

Proveitos e Ganhos Operacionais 9.394.058,26 

Custos e Perdas Operacionais 7.673.100,93 

Resultados Operacionais (1) 1.720.957,33 

  

Proveitos e Ganhos Financeiros 334.059,03 

Custos e Perdas Financeiros 229.007,67 

Resultados Financeiros (2) 105.051,36 

  

Resultados Correntes (3)=(1)+(2) 1.826.008,69 

  

Proveitos e Ganhos Extraordinários 310.481,79 

Custos e Perdas Extraordinários 765.639,87 

Resultados Extraordinários (4) -455.158,08 

  

Resultado Líquido do Exercício (5)=(3)+(4) 1.370.850,61 

 

A síntese da demonstração de resultados apresenta custos na ordem dos 

€8.667.748,47 e proveitos no montante de €10.038.599,08, originando um Resultado 

Líquido do Exercício , positivo, de €1.370.850,61. Importa ainda destacar os 

resultados verificados em termos operacionais, financeiros e extraordinários. 

 

Resultados Operacionais 

 

Custos e Perdas Operacionais Valor (€) Proveitos e Ganhos Operacionais Valor (€) 

CMVMC 164.473,89 Vendas e prestação de serviços 531.690,27 

FSE 2.382.657,40 Impostos e taxas 782.838,85 

Custos com pessoal 3.580.899,89 Proveitos suplementares 0,00 

Transferências e subsídios concedidos 369.530,06 Transferências e subsídios obtidos 8.079.529,14 

Amortizações 1.168.202,75 Outros proveitos e ganhos operacionais 0,00 

Outros custos e perdas operacionais 7.336,94    

Total  7.673.100,93 Total  9.394.058,26 
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Para os Resultados Operacionais – que se cifraram nos €1.720.957,33 - concorrem os 

Proveitos e Ganhos Operacionais e os Custos e Perdas Operacionais. 

 

Os Proveitos e Ganhos Operacionais foram fortemente condicionados pelas 

Transferências Obtidas (Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e a 

Participação Fixa no IRS) e pelos impostos e taxas cobradas pelo Município no 

decorrer do ano económico em análise. 

 

No que diz respeito aos Custos e Perdas Operacionais salienta-se o peso dos Custos 

com o Pessoal, dos Fornecimentos e Serviços Externos suportados em 2007 que, em 

conjunto, compreendem os custos indispensáveis ao normal funcionamento da 

actividade da Autarquia. 

 

Resultados Financeiros 

 
Custos e Perdas Financeiros Valor (€) Proveitos e Ganhos Financeiros Valor (€) 

Juros suportados 220.653,77 Juros obtidos 7.444,91 

Outros custos e perdas financeiros 8.353,90 Rendimentos de imóveis 302.839,56 

    Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria 0,00 

    Outros proveitos e ganhos financeiros 23.774,56 

Total  229.007,67 Total  334.059,03 

 

Os Resultados Financeiros atingiram os €105.051,36, o que demonstra que os 

Proveitos e Ganhos Financeiros do exercício (juros obtidos, rendimentos de imóveis e 

outros proveitos e ganhos financeiros) foram suficientes para cobrir os Custos e 

Perdas da mesma natureza (juros suportados com os empréstimos obtidos junto da 

Banca e outros custos e perdas financeiros). 

 

Resultados Extraordinários 

 
Custos e Perdas Extraordinários Valor (€) Proveitos e Ganhos Extraordinários Valor (€) 

Transferências de capital concedidas 758.092,63 Ganhos em existências 0,00 

Perdas em imobilizações 7.547,24 Ganhos em imobilizações 0,00 

Multas e penalidades 0,00 Benefícios de penalidades contratuais 11.139,39 

Correcções relativas a exercícios anteriores 0,00 Correcções relativas a exercícios anteriores 1.842,23 

    Outros proveitos e ganhos extraordinários 297.500,17 

Total  765.639,87 Total  310.481,79 
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Os Resultados Extraordinários do exercício em análise, ao contrário do que acontece 

com os Resultados Operacionais e os Resultados Financeiros, apresentam um valor 

negativo de €455.158,08, o que demonstra uma incapacidade por parte dos Proveitos 

e Ganhos Extraordinários de cobrir os Custos e Perdas da mesma natureza. 

 

Os Custos e Perdas extraordinários que mais contribuíram para este resultado 

negativo foram as Transferências de Capital efectuadas, das quais destacamos as 

realizadas para as Juntas de Freguesia, no âmbito do Protocolo de Delegação de 

Competências e as transferências efectuadas para comparticipação das obras nos 

cemitérios de Santa Cruz, Santa Clara-a-Nova e S. Barnabé.  

Regista-se, igualmente, aquele valor incluído o montante de €228.321,99, referente à 

Empreitada de Construção da Etar em Aldeia dos Fernandes executada tecnicamente 

pela AMALGA e financeiramente pala Câmara Municipal. 

 

9. RÁCIOS ECONÓMICO-FINANCEIROS 

 

O quadro que de seguida se apresenta inclui alguns rácios económico-financeiros que 

nos permitem aferir as seguintes conclusões acerca da situação financeira da 

Autarquia. 

 

INDICADORES (em %)  2007 

Autonomia financeira 
Fundos Próprios 

Activo Total 
71,83 

Grau de cobertura do imobilizado 
Capitais Permanentes 

Imobilizado Líquido 
73,73 

Liquidez geral 
Exist.+Disp.+Div. de Terceiros CP 

Passivo CP 
158,54 

Liquidez Reduzida 
Disp.+Div. de Terceiros CP 

Passivo CP 
149,20 

Liquidez Imediata 
Disponível 

Passivo Circulante 
139,01 

Endividamento 
Dívidas a 3ºs de curto e mlp 

Fundos Próprios + Passivo 
13,47 

 

Autonomia Financeira  – a análise a este indicador permite-nos concluir que a 

autonomia financeira do Município de Almodôvar é bastante confortável face à 

dependência de terceiros, o que significa que a actividade camarária é financiada em 

71,83% pelos seus Fundos Próprios. 
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Grau de Cobertura do Imobilizado  – este indicador dá-nos o grau de cobertura do 

imobilizado pelos capitais permanentes e, no caso do Município de Almodôvar, 

podemos aferir que os capitais permanentes cobrem 73,73% do Imobilizado líquido. 

 

Liquidez Geral  – este rácio permite medir o grau em que as dívidas a curto prazo se 

encontram cobertas pelo activo circulante. No caso do Município de Almodôvar, 

podemos verificar que o activo circulante, que inclui as existências, as 

disponibilidades, e as dívidas de terceiros a curto prazo, é suficiente para fazer face à 

totalidade das dívidas a terceiros de curto prazo (158,54%). 

 

Liquidez Reduzida  – tal como o rácio anterior, mede o grau em que as dívidas a curto 

prazo se encontram cobertas pelo activo circulante, tendo em consideração que as 

existências não podem ser facilmente transformadas em dinheiro, ou pelo menos que 

essa conversão será sempre a um valor inferior do que o preço de aquisição. Este 

rácio mostra-nos que 149,20% das dívidas a curto prazo estão cobertas pelo activo 

circulante (deduzido das existências). 

 

Liquidez Imediata  – neste rácio podemos verificar o grau de cobertura do passivo 

circulante pelas disponibilidades e, no nosso caso, 139,01% do passivo circulante está 

coberto pelas disponibilidades. 

 

Endividamento  – a utilização deste rácio permite-nos aferir o grau em que a autarquia 

utiliza o capital alheio para financiar a sua actividade. Com o valor encontrado 

concluímos que 13,47% da actividade municipal é financiada por capitais alheios. Este 

rácio é inversamente proporcional ao da autonomia financeira, o que nos leva a 

comprovar, mais uma vez, a fraca dependência dos recursos externos por parte desta 

Autarquia  
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10. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LIQUIDO DO 

EXERCÍCIO 
 

Nos termos do ponto 2.7.3. do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, (POCAL), 

submete-se à apreciação e aprovação dos órgãos municipais a seguinte PROPOSTA 

de aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2007 : 

 

1 – Considerando que o Resultado Líquido do Exercício de 2007, pode nos termos do 

ponto 2.7.3.3 do POCAL, ser repartido para reforço do Património ou para Constituição 

ou Reforço de Reservas Legais; 

 

2 – Considerando que o resultado líquido da conta 51 - «Património» é superior a 20% 

do activo líquido, facto que não justifica o reforço do seu valor; 

 

3 – Considerando que o ponto 2.7.3.5. determina a constituição de um reforço anual 

da conta 571 - «Reservas Legais» no valor mínimo de 5% do Resultado Líquido do 

Exercício; 

 

PROPONHO que os Órgãos Municipais: 
 

Aprovem a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2007, cujo montante global 

é de €1.370.850,61, nas seguintes contas: 

 

Conta 571 «Reservas Legais» - 5% - a que correspond e o valor de €68.542,53 ; 

 
Conta 59 «Resultados Transitados» - 95% - cujo valo r é de €1.302.308,08. 
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11. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS POR UNIDADES ORGÂNICA S 

 

11.1 DAF – Divisão Administrativa e Financeira 

 

A Divisão Administrativa e Financeira (DAF) desenvolve actividades de apoio ao 

desempenho dos demais serviços municipais, competindo-lhe criar condições para 

que as restantes unidades orgânicas do Município desempenhem adequadamente as 

funções que lhe estão cometidas. 

 

Apesar da actividade administrativa do Município não se esgotar na DAF, é nela que 

são desenvolvidas tarefas fundamentais  como sejam nomeadamente: 

� Elaboração dos documentos previsionais (Grandes Opções do Plano e 

Orçamento); Elaboração documentos de prestação de constas; 

� Apoio jurídico aos órgãos autárquicos;  

� Acompanhamento sistemático de todas as acções administrativas relativas ao 

recrutamento, mobilidade, promoção e cessação de funções do pessoal;  

� Adopção dos procedimentos conducentes às aquisições de bens e serviços 

necessários para todos os serviços municipais;  

� Celebração dos contratos sob a responsabilidade do oficial público;  

� Celebração das escrituras públicas; 

� Contabilização, recebimento e pagamentos das receitas – incluindo as 

provenientes de empréstimos; 

� Registos Contabilísticos da despesa;  

� Elaboração de relatórios mensais sobre a execução orçamental;  

� Elaboração de reconciliações bancárias e balancetes mensais, anuais e outros;  

� Registo e actualização do património municipal;  

� Elaboração de planos de pagamento mensais, a fornecedores;   

� Organização e controle dos processos de cobrança coerciva de dívidas ao 

município;  

� Organização e controle dos processos de contra-ordenação;  

� Tratamento do expediente recebido e expedido;  

� Organização do arquivo de toda a documentação do município;  

� Elaboração e revisão dos regulamentos municipais;  

� Formação profissional;  

� Serviço de actas;  

� Tratamento dos assuntos dirigidos aos órgãos municipais;  
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� Licenciamento de actividades diversas, como seja as provas desportivas, as 

festas e divertimentos em espaços públicos e as máquinas de diversão;  

� Ligação a organismos externos, nomeadamente o Tribunal de Contas, a 

CCDRAlentejo, a Direcção Geral do Orçamento de Estado e a Direcção Geral 

das Autarquias Locais. 

 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

No ano de 2007, sob coordenação da DAF, o Município continuou a apostar na 

modernização e simplificação administrativa, tendo sido, superiormente autorizado, 

nomeadamente, a aquisição das seguintes aplicações informáticas: Sistema de 

Gestão de Águas, BIS POCAL; Sistema de Gestão das Águas; Workflow/Digitalização 

de Documentos; Gestão de Documentos – Registo de Correspondência; SPO – 

Sistema Processos de Obras, Sistema de Beneficiários da ADSE e Sistemas de 

Processos de Obras, Windows XP; Licenciamento Microsoft Enterprise Agreement e o 

Sistema Informático Arc PAD 7.0. 

 

Para, melhor evidenciar o supra exposto discriminam-se os seguintes quadros e 

gráficos que ilustram, a título exemplificativo , a actividade desenvolvida pelas 

secções e serviços da DAF: 

 

SECTOR DE ARQUIVO MUNICIPAL 

Com o preenchimento das vagas dos técnicos profissionais de arquivo procedeu-se à 

avaliação da massa documental acumulada em diversos imóveis, propriedade do 

Município, tendo-se seleccionado todos os documentos a eliminar. 

Relativamente àqueles documentos que constituem o arquivo intermédio, 

desenvolveram-se esforços para os acondicionar em espaços devidamente 

apetrechados para o efeito. 

Com o objectivo de uniformizar procedimentos e regras de bom funcionamento do 

Arquivo, no ano de 2007, elaborou-se o Regulamento do Arquivo Municipal. 

Por último, importa registar que, na Feira de Artes e Cultura de Almodôvar (FACAL), 

esteve patente uma exposição documental subordinada ao tema “Almodôvar 2500 

anos de escrita”, tendo o sector de Arquivo participado activamente na divulgação do 

acervo documental histórico do Município 
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NOTARIADO 

 

N.º Identificação do Bem 
Valor da 

Escritura 

Data da 

Escritura 

01 Aquisição de Prédio Urbano - Rua da Malpica - Al modôvar € 7.500,00  5.JUN.07 

02 Alienação do Lote de Terreno n.º 4 - Rosário € 13.182,95 10.AGO.07 

03 Doação – Parcela de terreno – alinhamento de con strução urbana ------------- 14.AGO.07 

04 Alienação do Lote de Terreno n.º 12 – Santa Clar a-a-Nova € 7.595,00 11.OUT.07 

05 Alienação de parcela de terreno sita na povoação de  Guedelhas, Almodôvar € 276,25 31.OUT.07 

06 Aquisição de Parcela de terreno – Curvatos - Alm odôvar € 2.470,00 12.NOV.07 

07 Aquisição de Parcela de terreno – Ameijoafra - A lmodôvar € 3.050,00 12.NOV.07 

08 Alienação do Lote de Terreno n.º 1 - Rosário € 14.744,40 4.DEZ.07 

09 Alienação do Lote de Terreno n.º 2 - Rosário € 14.066,25 4.DEZ.07 

 

CONTRATOS PÚBLICOS 

N.º 
Identificação do 

Empreiteiro 

Designação da Empreitada ou 

Fornecimento 

Valor do 

Contrato 

Data do 

Contrato 

Prazo de 

execução 

1 
Leonel Guerreiro 

Martins 

Construção de Muros de Ala e Cabeceira em 

Passagens Hidráulicas no Caminho do 

Monte Ruivo, Freguesia de São Barnabé 

€ 22.980,00 2.JAN.07 60 dias 

2 
Tecnovia, Sociedade de 

Empreitadas, SA 

Execução de Infra-estruturas Loteamento 

Municipal – Zona Norte - Rosário 
€ 77.940,88 9.JAN.07 150 Dias 

3 J. H. Martins, Lda 
Fornecimento Continuo de Tout-venant e 

Detritos 
Até €49.879,79 22.FEV.07 

até ao valor 

do contrato 

4 J. H. Martins, Lda 
Fornecimento Continuo de Areia Lavada, 

Areia Fina, Saibro e Britas 
Até €49.879,79 22.FEV.07 

até ao valor 

do contrato 

5 
Tecnovia, Sociedade de 

Empreitadas, SA 

Trabalhos Adicionais - Empreitada de 

Alargamento do CM 1170 Entre a Semblana 

e Viúvas 

€ 75.157,22 14.MAR.07 90 Dias 

6 
Tecnovia, Sociedade de 

Empreitadas, SA 

Empreitada de Construção de Polidesportivo 

Descoberto do Rosário 
€ 157.087,94 14.MAR.07 9 Meses 

7 
Probisa Portuguesa, 
Construção e Obras 

Públicas, SA 

Empreitada de Repavimentação do CM 1198 

– 1.ª Fase – Almodôvar ao Cruzamento do 

Azinhal 

€ 448.373,87 19.MAR.07 7 Meses 

8 
Leonel Guerreiro 

Martins 

Empreitada de Reparação de Danos 

Causados pelo Temporal de 5.NOV.06 
€ 22.500,00 11.ABR.07 30 Dias 

9 Lerislena 
Empreitada de Construção das Redes de 

Abastecimento de Água e Drenagem de 

Águas Residuais em Curvatos – trabalhos a 

€ 14.761,60 11.ABR.07 30 Dias 

10 
Construções Vila 

Franca, Lda 

Empreitada de Remodelação da Escola de 

Almodôvar 
€ 718.934,78 12.ABR.07 12 Meses 

11 
Consdep – Engenharia 

e Construção, SA 

Empreitada de Execução de Infra-estruturas 

no Loteamento do Cerro das Eiras em 

Gomes Aires 

€ 218.287,11 2.MAI.07 180 Dias 

12 
Probisa Portuguesa, 
Construção e Obras 

Públicas, SA 

Fornecimento Continuo de Massas 

Betuminosos a Frio 
Até € 49.879,79 15.MAI.07 

até ao valor 

do contrato 

13 
Probisa Portuguesa, 
Construção e Obras 

Públicas, SA 

Empreitada de beneficiação da rede Viária 

no âmbito da medida 3.4 do programa agris 

– Reparação de caminhos na freguesia de 

€ 58.477,85 4.JUN.07 90 Dias 

14 
Probisa Portuguesa, 
Construção e Obras 

Públicas, SA 

Empreitada de beneficiação da rede Viária 

no âmbito da medida 3.4 do programa agris 

– Reparação de caminhos nas freguesias de 

€ 72.645,63 4.JUN.07 90 Dias 

15 
Habipax - Cobstruções 

Civis, SA 

Empreitada de Intervenção na Escola EB1 e 

Jardim de Infância – Aldeia dos Fernandes 
€ 326.560,00 23.JUL.07 9 Meses 
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N.º 
Identificação do 

Empreiteiro 

Designação da Empreitada ou 

Fornecimento 

Valor do 

Contrato 

Data do 

Contrato 

Prazo de 

execução 

16 Sotecnisol 
Empreitada de Reparação de Depósito de 

abastecimento de Água em A-do-Neves 
€ 29.818,48 24.JUL.07 60 Dias 

17 
Leonel Guerreiro 

Martins 

Empreitada de Pavimentação dos 

Acessos confinantes com o CM 1206 
€ 64.391,92 20.SET.07 90 Dias 

18 
Leonel Guerreiro 

Martins 

Empreitada de Beneficiação da Rede 

Viária no âmbito da Medida 3.4 
€ 92.957,00 20.SET.07 90 Dias 

19 Electro Planície, Lda 
Empreitada de Electrificações nas 

Freguesias de Almodôvar e São Barnabé 
€ 65.443,99 22.OUT.07 120 Dias 

20 
LTO – Lavouras 

Terraplanagens do 

Empreitada de Construção das Infra-

Estruturas do Arruamento que liga a EN2 
€ 256.000,00 30.OUT.07 90 Dias 

21 
Consdep – Engenharia 

e Construção, SA 
Ampliação do Cemitério de Almodôvar € 407.538,19 9.NOV.07 6 meses 

22 UNISELF 
Fornecimento Continuo de Refeições 

Escolares para o ano lectivo 2007/2008 
€ 1,98/refeição 27.NOV.07 1 ano 

23 Mendes & Irmãos, Lda 
Fornecimento continuo de Acessórios de 

Águas e Esgotos 

Preços das 

propostas 
13.DEZ.07 

até ao valor 

do contrato 

24 
MASITRAVE – 

Manutenção de Sinais 

Sinalização e Ordenamento do Trânsito 

na Vila de Almodôvar 
€ 45.850,50 17.DEZ.07 45 dias 

 

SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO 

 

CONSULTAS PRÉVIAS  

Processo Adjudicatário Data da 
Adjudicação  

Valor da 
Adjudicação  

Letras ALMODOVAR Atelier do Sul 9-FEV-07 € 2.532,89 
Pirotecnia 25 Abril Pirotec 18-MAR-07 € 8,470,00 
Palco carnaval S.P. Festividades 9-FEV-07 € 2,359,50 
Material Fogo Agris 3,4 Vianas 21-FEV-07 € 7.647,04 
Núcleo Museológico Arqueohoje 6-JUN-07 € 47.130,00 
Árvores Complexo Desportivo Viveiros Pegos da Horta 7-MAR-07 € 5,728,8 
Consumíveis Printalentejo 28-FEV-07 € 4.278,26 
Cartografia Digital Geoatributo 26-MAR-07 € 23,764,40 
Contentores de recolha lixo Contenur 18-MAR-07 € 4.319,70 
Higienização de depósitos Etach 22-MAR-07 € 3.751,00 
Massa Betuminosa a frio Probisa 17-ABR-07 € 49,01 Tn 
Seguro POC-Carlos Severino Socialmo 1-ABR-07 € 43,54 
Manutenção Jardim Entrada  Vargas e Dias 18-ABR-07 € 1.185,20 
Stand OVIBEJA Atelier do Sul 24-ABR-07 € 7.502,00 
Fornecimento e Montagem de Borracha Reciclável e 
outros 

Fabrigimno 6-JUN-07 € 45.113,07 
Substituição de carga dos filtros de carvão activado Ambiagua 16-MAI-07 € 5.015,49 
Aluguer de Palcos p/ FACAL SP Festividades 25-MAI-07 € 7.937,60 
Aluguer de Tendas e stands Grupo Spormex 1-JUN-07 € 25.379,75 
Remoção de Coberto vegetal Almoterras 31-MAI-07 € 27.489,00 
Remoção de Coberto vegetal ETAS Vargas e Dias 1-JUN-07 € 2.426,66 
Agenda 21 ADPM  14-NOV-07 € 21.750,00 
Alarme para Núcleo Museológico Prosegur 29-MAI-07 € 2.410,93 
Agris 3.4 remoção de coberto vegetal Helder M.Cristina Lda 18-JUN-07 € 11.193,50 
Seguro Estelas Axa 27-JUL-07 € 9.606,00 
Tubos e acessórios para Aguas Mendes e Irmãos lda 13-SET-07 Valores da Proposta 
Tratamento de água / piscinas Tecnilab Portugal,S.A 27-NOV-07 € 19,509,24 
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CONSULTAS PRÉVIAS  

Processo Adjudicatário Data da 
Adjudicação  

Valor da 
Adjudicação  

Ar condicionado Núcleo Eduardo Jacinto Estevens 03-SET-07 € 3,867,78 
Plantas e Árvores Vieiros Pego de horta 24-OUT-07 € 2.028,60 
Iluminação de Natal Filipe Santos,lda 14-NOV-07 € 24.840,00 
Equipamento Informático Inforsoft 02-NOV-07 € 8.536,67 
Ceia de Natal 2007  D.C.I.Festas/ Pizzaria-O Forno 07-DEZ-07 €17,00/ pessoa 

 
    

AJUSTES DIRECTOS 
AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DE ESTADO 

Processo Firma Adjudicada Data da 
Adjudicação 

Valor da 
Adjudicação 

Viatura Agris 3.4  Mitsubishi Motors 20-Mar-07 € 26,619,59 
Veiculo Ligeiro Citroen 29-Ago-07 € 22.496,30 

 
 
 

   

CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

Processo Adjudicatário Data da 
Adjudicação 

Valor da 
Adjudicação 

Varredora Certoma 11-Fev-08 € 67.500,00 

 
 
 

   

 

Processos Valores Percentagem  
Consulta Prévia € 311.171,63 77,57% 
Ajuste Directo - Central Compras do Estado € 22.496,30 5,61% 
Concurso Limitado Sem Apresentação Candidaturas € 67.500,00 16,83% 

 

Procedimentos Aquisições de Bens ou Serviços - Valo res

77%

6%

17%

Consulta Prévia

Ajuste Directo - Central Compras do Estado

Concurso Limitado Sem Apresentação Candidaturas
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PATRIMÓNIO AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES MAIS RELEVANTES  
  

HABITAÇÃO 
 

� Aquisição de um prédio urbano, sito na Rua da Malpica, em Almodôvar, pelo 

valor de €7.500,00. 

 

PARCELAS DE TERRENO 

 

� Aquisição de uma parcela de terreno, com a área de 494 m2, sita nos Curvatos, 

freguesia e concelho de Almodôvar, pelo valor de €2.470,00, destinada à 

implantação da ETAR; 

 

� Aquisição de duas parcelas de terreno, com a área de 610,00 m2, sitas na 

Almeijoafra, freguesia Santa Cruz, concelho de Almodôvar, pelo valor de 

€3.050,00, destinadas à implantação do Depósito de Abastecimento Público de 

Água e Estação de Tratamento de Água e ETAR  

 

AQUISIÇÃO DE VIATURAS 

 

No decurso do ano de 2007, o Município de Almodôvar adquiriu os seguintes veículos:  

 

� De mercadorias  Mitsubishi L200 4WD cabine dupla, pelo preço de €26.619,59 

� Ligeiro Citroën  C4 1.6 HDI, pelo valor de €22.496,30; 

� Três veículos ligeiros de passageiros , destinados ao transporte escolar – 

pelo preço de €64.115,79  

 

ALIENAÇÕES 

 

No decorrer do ano de 2007, o Município alienou os seguintes prédios: 

 

� Lote n.º 4, sito no Loteamento Municipal do Rosário, pelo valor de €13.182,95; 

� Lote n.º 1, sito no Loteamento Municipal do Rosário, pelo valor de €14.744,40; 

� Lote n.º 2, sito no Loteamento Municipal do Rosário, pelo valor de €14.066,25; 

� Lote n.º 12, sito no Loteamento Municipal de Santa Clara-a-Nova, pelo valor de 

€7.595,00; 
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PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

No âmbito do entendimento perfilhado, pelos órgãos municipais, sobre a 

descentralização de competências, foram celebrados, com as oito freguesias do 

Concelho, Protocolos de Delegação de Competências, nos quais figuravam todos os 

direitos e obrigações das partes, os meios financeiros, técnicos e humanos e as 

matérias objecto da delegação. 

 

A celebração destes Protocolos permitiu, às Juntas de Freguesia, a realização de 

investimentos, que em razão da sua maior proximidade com os cidadãos facilitaram, 

com maior eficiência, a resposta a necessidades básicas das respectivas populações. 

 

O montante total definido nos referidos Protocolos de Delegação de Competências 

atingiu os €220.000,00, divididos por cada Junta de Freguesia de acordo com o 

quadro que se discrimina: 

 

FREGUESIAS TOTAL 

Freguesia de Almodôvar 37.129,00 

Freguesia de Graça de Padrões 27.367,00 

Freguesia de Santa Cruz 25.865,00 

Freguesia de S. Barnabé 26.030,00 

Freguesia de Gomes Aires 22.597,00 

Freguesia de Santa Clara-a-Nova 24.583,00 

Freguesia de Aldeia dos Fernandes 27.193,00 

Freguesia do Rosário 29.236,00 

TOTAL 220.000,00 

 
 

 

11.2 GABINETE JURÍDICO 

 

A título exemplificativo, o Gabinete Jurídico, no âmbito da sua actividade, interveio nas 

seguintes áreas: 

� Formulação de pareceres jurídicos, que abrangeram toda a actividade 

municipal, nomeadamente: obras públicas, licenciamento de obras particulares, 

ordenamento do território, arrendamento urbano, aquisição de serviços, 

expropriações; 

� Divulgação e actualização da legislação; 
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� Colaboração na elaboração de Regulamentos Municipais e Planos Municipais 

de Ordenamento do Território; 

� Apoio jurídico aos eleitos e aos serviços municipais. 
 
 

11.3 GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  E SOCIAL 
 

� Organização do Seminário sobre Higiene e Segurança Alimentar , 

destinado aos empresários do sector alimentar, o qual teve como principal 

objectivo alertar os profissionais do ramo alimentar, para as questões legais 

ligadas à higiene e segurança alimentar e implementação de normas 

especificas nesta área; 

� Organização da acção de formação sobre Higiene e Segurança 

Alimentar,  requerida pelos empresários do concelho. O evento decorreu 

nas instalações da Câmara e teve a duração de 21 horas.  

� Organização do colóquio sobre “Ferramentas de Apoio aos 

Empresários”,  destinado a todos os empresários do concelho, com o 

objectivo de os informar sobre novos mecanismos de apoio disponíveis no 

âmbito no Quadro de Referência Estratégica Nacional QREN 2007-2013; 

� Organização da 1.ª Feira do Cogumelo e do Medronho de Almodôvar , 

realizada na freguesia de São Barnabé, com o objectivo de promover e 

revitalizar a zona Serrana e valorizar os produtos endógenos do concelho; 

� Acompanhamento do processo de diagnóstico  no âmbito da Agenda 21 

Local  “Caminhos para o futuro ”, através de inquéritos à população (Dez. 

2007), com base numa amostra probabilística estratificada.  

� Elaboração da candidatura e respectivos pedidos de finaciamento , ao 

Fundo Social Europeu do Programa de Estágios da Adm inistração 

Local (PEPAL); 

� Elaboração da candidatura  ao programa Território Artes do Instituto das 

Artes , na área da programação cultural; 

� Integração da rede de Gabinetes de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico e Social do Distrito de Beja, promovido p ela AMBAAL , a 

qual visa a dinamização destas estruturas ao nível dos municípios. 

� Elaboração e implementação dos projectos de candidatura no âmbito 

dos programa OTL, de longa e curta duração financiados pelo Instituto 

Português da Juventude. 

� Concretização do projecto – Centro de Actividades de Ocupação de 

Tempos Livres – destinado a crianças dos 8 aos 12 anos , que decorreu 
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nos meses de Julho e Agosto, no qual participaram cerca de 80 crianças  de 

todo o concelho; 

� Organização e acompanhamento do processo de atribuição de Bolsas de  

Estudo , atribuídas a 20 estudantes universitários do concelho de 

Almodôvar. 

� Acompanhamento do projecto de parceria com a ONG para a Conservação 

de Populações Arborícolas de águia de Bonelli de Portugal; 

� Concretização do projecto de divulgação  de toda a informação  referente 

ao sector empresarial local, através de SMS. 

 

11.4 DIVISÃO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTCA: 

 

Durante o ano de 2007 foram desenvolvidas, inicialmente, pela DOUMA, Divisão de 

Obras, Urbanismo e Meio Ambiente e, posteriormente, desde 01/10/2007, pela DOTGU, 

Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística, as seguintes actividades: 

 

A. No âmbito da Gestão Urbanística  

a) Foram licenciadas 121 operações urbanísticas: 

� duas operações de loteamento; 

� um parque eólico com 13 aerogeradores, para produção de uma potência de 

26 MW; 

� duas indústrias; 

� cento e treze para outros usos; 

� três para armazenamento de combustíveis; 

b) Foram concedidas três autorizações para instalação de antenas de 

radiocomunicações; 

c) Foram aprovadas oito localizações para instalação de agro-pecuária; 

d) Foram emitidos cento e dois alvarás para construção; 

� sete para comércio e serviços; 

� cinquenta e dois para habitação; 

� cinco para indústria; 

� um para uma central fotovoltaica; 

� dois para restauração e bebidas; 

� um para turismo; 
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� dezassete para sepulturas perpétuas; 

� dezassete para outras construções; 

e) Foram emitidas 89 licenças de utilização, sendo  

� dez para comércio e serviços; 

� cinquenta e oito para habitação; 

� uma para indústria; 

� oito para restauração e bebidas 

� seis para outras construções; 

� quatro para turismo no espaço rural; 

� duas para lar de 3ª e centro de dia e CERCICOA; 

f) Foram concedidas 55 licenças para queimadas; 

g)  Foram realizadas 38 vistorias, sendo:  

� dez oficiosas; 

� treze para comércio e serviços; 

� uma para indústria; 

� cinco para restauração e bebidas; 

� quatro para turismo no espaço rural; 

� uma no âmbito do NRAU; 

� quatro para constituição do edifício no regime de propriedade horizontal. 

 
B. No âmbito do Planeamento Urbanístico  

Foi acompanhada a execução do Plano de Pormenor do Castelo Alto com a 

realização de reuniões com a equipa projectista, a CCDR Alentejo e o Turismo de 

Portugal, IP. 

Procedeu-se à reformulação da planta de ordenamento do PDM, na área abrangida 

pela ZPE de Castro Verde, no âmbito da emissão de parecer a emitir pelo ICNB.   

Submissão do Plano de Pormenor da Zona Industrial em Almodôvar à Assembleia 

Municipal e posterior envio para publicação, a qual foi feita a 26/12/2007.  
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C. No âmbito de Programas de apoio à realização de obras destinadas a 
melhorar as condições de habitabilidade das habitaç ões de munícipes 
carenciados e de idosos  

Foi dado apoio técnico em trinta e dois processos de apoio a pessoas carenciadas, 

efectuando o levantamento das construções e das obras necessárias e respectiva 

orçamentação, assim como as vistorias para verificação da execução das obras.   

 

D. No âmbito do Sector de Estudos e Projectos  

Foram elaborados pelos serviços ou contratados a gabinetes alguns projectos para 

obras a levar a efeito pela câmara municipal, nomeadamente: 

 

a) elaborados pelos serviços:  

� projecto da operação de loteamento da Cerca do Convento em Almodôvar e 

iniciada a execução dos projectos das infra-estruturas; 

� estudo prévio para a adaptação do cine-teatro municipal ao regulamento das 

acessibilidades e da segurança contra risco de incêndio, na sequência de 

vistoria efectuada pela IGAC – Inspecção-Geral das actividades culturais, para 

efeitos de emissão de alvará de licença de recinto; 

� projecto de execução referente à requalificação urbanística da Rua do 
Convento, no âmbito do URBCOM; 

� estudo prévio para a requalificação da entrada poente da vila; 

� estudo prévio para a requalificação do Bairro 25 de Abril; 

� projecto para a remodelação do largo da Rua 1º de Maio, em Almodôvar; 

� projecto execução para a requalificação urbanística da Praceta dos Bombeiros 
em Almodôvar; 

� projecto de remodelação do edifício da Junta de freguesia de Santa Cruz; 

� estudo prévio para remodelação do edifício antigo das instalações da câmara 
municipal; 

� reformulação dos projectos de arranjos exteriores da escola de Almodôvar, da 
Aldeia dos Fernandes e da Telhada; 

� rede de águas e esgotos para o Monte do Azinhal; 

� início dos projectos das rede de esgotos para o Monte da Cumeada; 

� início da execução dos projectos das infra-estruturas do PP Industrial em 
Almodôvar; 

� repavimentação dos Moinhos de Vento, Bernardos e Sinceira 
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� repavimentação nos Gorazes e CM1219  

� depósito de A do Neves 

b) foram contratados a gabinetes  

� estudo prévio para a remodelação do Mercado Municipal em Almodôvar 

 

E. Sector de Informação Geográfica  

Implementação do SIG – Sistema de Informação Geográfica, através do software 
GeoPortal. 

 

F. Sector de desenho, topografia, cartografia e Cad astro  

Foram elaborados vários levantamentos topográficos para a EDP desenvolver os 

projectos de electrificação nalguns montes das freguesias de Almodôvar e Santa Clara-

a-Nova. 

� Recepção da cartografia do concelho à escala 1:10 00 

� Acesso ao centro de Saúde 

� Ampliação do cemitério de Almodôvar 

� Alteração ao projecto de Infraestruturas de Felizes  

� Ovibeja 2007 

� Facal 2007 

� Representação do concelho na semana cultural de Almada   

� Projecto de águas pluviais na Zona sul de Almodôvar  

� Licenciamento de Combustíveis      3 

� Autorizações de Radiocomunicações     3 

� Licenciamento de Loteamentos      2 

� Licenciamento de Industrias       2 

� Licenciamento de Eólicas       1 

� Destaques         11 

� Obras Isentas         100 

� Processo de Obras        113 

� Pedidos de Informações       39 

� Licença de Construção de Comércio e Serviços    7 

� Licença de Construção de Habitação     52 

� Licença de Construção de Industria      5 

� Licença de Construção de Central Fotovoltaica    1 

� Licença de Construção de Restauração e Bebidas    2 
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� Licença de Construção de Turismo      1 

� Licença de Construção de Sepulturas Perpétuas    17 

� Licença de Construção Outros (anexos, garagens, armazéns etc) 17 

� Licença de Utilização de Comércio e Serviços    10 

� Licença de Utilização de Habitação      58 

� Licença de Utilização de Industria      1 

� Licença de Utilização de Restauração e Bebidas    8 

� Licença de Utilização Outros (anexos, garagens, armazéns etc)  6 

� Licença de Utilização (Centro de Dia, Lar da 3.ªIdade e Cercicoa) 3 

� Localização de Agro-Pecuária      8 

� Certidões Diversas        38 

� Certidões de Isenção de Licença de Utilização    98 

� Vistorias Oficiosas        10 

� Vistorias de Comércio e Serviços      13 

� Vistorias de Restauração e Bebidas      5 

� Vistorias de Turismo no Espaço Rural     4 

� Vistorias de Propriedade Horizontal      4 

� Vistorias Outros (Cercicoa, Lar da Graça de Padrões,  

Pingo Doce, Lider)        3 

� Licença de Queimadas       55 

 

11.5 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS SERVIÇOS URBANOS E  AMBIENTE 

 

Na actividade desenvolvida pela DOMSUA em 2007 importa destacar as seguintes 

áreas de intervenção, nomeadamente no que concerne aos investimentos : 

 

SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

� Rede de águas e esgotos em Gorazes – valor do contrato: €183.474,47 – 

montante realizado em 2007 - €11.676,12. Obra concluída 

 

� Rede de águas e esgotos em Corte Figueira Mendonça, Almeijoafra e Monte 

João Silvestre - valor do contrato: €347.407,55 – montante realizado em 2007 - 

€133.056,02. Obra concluída 

 

� Rede de águas e esgotos em Curvatos - valor do contrato: €401.207,55 – 

montante realizado em 2007 - €376.153,87. Obra concluída 
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� Rede de águas e esgotos em Felizes – valor do contrato: €339.557,44 – 

montante realizado em 2007 - €21.871,05. Obra em execução 

 

� Construção da ETAR em Aldeia dos Fernandes – valor do contrato: 

€356.909,21 – montante realizado em 2007 - €220.093,99. Obra em execução 

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS (CULTURAIS, DESPORTIVOS, RE CREATIVOS E 

DE ENSINO) 
 

� Polidesportivo Descoberto do Rosário – valor do contrato: €164.942,34 – 

montante realizado em 2007 - €100.238,47. Obra em execução 

 

� Remodelação da Escola EB1 de Almodôvar – valor do contrato: €754.881,52. – 

montante realizado em 2007 – €52.381,69. Obra em execução 

 

� Intervenção na Escola EB1 e Jardim-de-infância em Aldeia dos Fernandes – 

valor do contrato: €342.888,00 – montante realizado em 2007 – €72.601,82. 

Obra em execução 

 

� Pintura das bancadas e balneários do Campo de Futebol – valor do ajuste 

directo: €7.959,00 – montante realizado em 2007 - €7.959,00. Obra concluída. 

 

ELECTRIFICAÇÕES 

 

� Electrificações nas freguesias de Almodôvar e S. Barnabé – valor do contrato: 

€68.716,19 – montante realizado em 2007 - €11.494,56. Obra em execução. 

 

� Infra-estruturas eléctricas e de telecomunicações no Loteamento Municipal de 

Aldeia dos Fernandes – valor do ajuste directo: €7.237,29 – montante realizado 

em 2007 - €7.237,29. Obra concluída 

 

� Electrificação Rural – Monte Barranco do Porco, Monte Góis, Pé de Boi, 

Lavaginho e Monte Velho – valor do contrato: €80.164,99 – montante realizado 

em 2007 - €1.392,23. Obra concluída. 

 

 



MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR  

Relatório de Gestão de 2007                                                                                                  Página 68 de 90 

 

PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS EM POVOAÇÕES 

 

� Reparação de caminhos em terreno natural na freguesia de S. Barnabé – Rally 

Lisboa/Dakar - valor do contrato: €11.707,50 – montante realizado em 2007 - 

€11.707,50. Obra concluída 

 

� Alargamento e pavimentação do CM 1170 entre Semblana e Viúvas – valor do 

contrato: €455.572,71 – montante realizado em 2007 - €455.572,71. Obra 

concluída 

 

� Repavimentação do CM 1198 – 1.ª fase – Almodôvar ao cruzamento do 

Azinhal – valor do contrato: €470.792,56 – montante realizado em 2007 - 

€40.347,57. Obra em execução. 

 

� Reparações de caminhos municipais danificados pelo temporal – valor do 

contrato: €23.625,00 – montante realizado em 2007 – €23.625,00. Obra 

concluída. 

 

� Reparação de caminhos na freguesia de Almodôvar, no âmbito do Programa 

AGRIS, Medida 3.4 – valor do contrato: €61.401,74 – montante realizado em 

2007 - €41.590,80. Obra em execução. 

 

� Reparação de caminhos nas freguesias de S. Barnabé e Santa Cruz, no âmbito 

do Programa AGRIS, Medida 3.4 – valor do contrato: €76.277,91 – montante 

realizado em 2007 - €43.463,42. Obra em execução. 

 

� Reparação de caminhos nas freguesias de Santa Clara e Gomes Aires, no 

âmbito do Programa AGRIS, Medida 3.4 – valor do contrato: €97.604,85 – 

montante realizado em 2007 - €97.604,85. Obra concluída. 

 

� Pavimentação dos acessos confinantes com o CM 1206 – valor do contrato: 

€67.610,93 – montante realizado em 2007 - €67.610,93. Obra concluída 
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SINALIZAÇÃO  

 

� Sinalização e ordenamento de trânsito da vila de Almodôvar - valor do contrato 

- €48.143,03 - montante realizado em 2007 - €11.431,88. Obra em execução. 

 

� Fornecimento e montagem de Sinalização - valor do ajuste directo - €6.871,03 - 

montante realizado em 2007 - €6.871,03. Obra concluída. 

 

 

LOTEAMENTOS MUNICIPAIS  

 

� Loteamento Municipal na Zona Norte do Rosário – valor do contrato: 

€81.837,92 – montante realizado em 2007 - €66.174,38. Obra em execução. 

 

� Infra-estruturas no Loteamento do Cerro das Eiras em Gomes Aires – valor do 

contrato: €229.201,47 – montante realizado em 2007 - €204.880,01. Obra em 

execução 

 

No decurso ano de 2007 desenvolveram-se os procedimentos com vista à adjudicação 

das seguintes empreitadas: 

 

EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
CONCURSOS PÚBLICOS 

Designação da obra Abertura 
Concurso 

Data 
Adjudicação Adjudicatário Valor da 

adjudicação 
Repavimentação do CM 1198 - (1.ª 
fase - Almodôvar ao cruzamento do 
Azinhal) 

02/11/06 14/02/07 
Probisa Portuguesa - 

Construção e Obras Públicas, 
S:A 

€448.373,87 

Remodelação da Escola de Almodôvar 16/11/06 14/03/07 Construtora Vila Franca,Ldª €718.934,78 

Construção do Polidesportivo do 
Rosário 03/11/06 28/02/07 Tecnovia- Sociedade de 

Empreitadas, Sa €157.087,94 

Execução de infra-estruturas no 
loteamento do Cerro das Eiras - Gomes 
Aires 

29/11/06 28/03/07 Consdep- Engenharia e 
Construção, S.A €218.287,11 

Intervenção na escola E.B1+ J.I de 
Aldeia dos Fernandes 29/01/07 27/06/07 Habipax - Construções 

Civis,Sa €326.560,00 

Ampliação do cemitério de Almodôvar 15/06/07 10/10/07 
 

Consdep - Engenharia e 
Construção, S.A €407.538,19 

Construção das infra-estruturas do 
arruamento que liga a E.N2 ao Centro 
Coordenador-Novo Centro de Saúde 

14/06/07 26/09/07 L.T.O - Lavouras e 
Terraplenagens do Oeste €256.000,00 

Repavimentação de arruamentos em 
Gorazes e do CM 1219 24/08/07 12/12/07 Tecnovia- Sociedade de 

Empreitadas, Sa €265.220,27 

Construção da casa mortuária de 
Almodôvar 31/08/07 26/12/07 Consdep - Engenharia e 

Construção, S.A €210.274,95 
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CONCURSOS LIMITADOS SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO  

Designação da obra Abertura 
Concurso 

Data 
Adjudicação Adjudicatário Valor da 

adjudicação 
Execução de infra-estruturas no 
loteamento Municipal - Zona Norte - 
Rosário 

20/09/06 29/11/06 Tecnovia- Sociedade de 
Empreitadas, Sa €77 940,88 

Reparação do depósito de A-do-Neves 05/03/07 05/06/07 Sotecnisol,SA €29 818,48 
Beneficiação da rede viária no âmbito 
do programa Agris -medida 3.4 -
Reparação de caminhos nas freguesias 
de S.Barnabé e Santa Cruz 

07/03/07 27/04/07 
Probisa Portuguesa - 

Construção e Obras Públicas, 
S:A 

€72 645.63 

Beneficiação da rede viária no âmbito 
do programa Agris -medida 3.4 -
Reparação de caminhos na freguesia 
de Almodôvar 

07/03/07 24/04/07 
Probisa Portuguesa - 

Construção e Obras Públicas, 
S:A 

€58.477,85 

Beneficiação da rede viária no âmbito 
do programa Agris -medida 3.4 -
Reparação de caminhos nas freguesias 
de Gomes Aires e Santa Clara a Nova 

13/04/07 26/06/07 Leonel Guerreiro Martins €92.957,00 

Electrificações nas freguesias de 
Almodôvar e S.Barnabé (Vale da 
Pedra, Monte das Oliveiras e Corte 
Figueira dos Coelhos) 

04/06/07 16/08/07 Electro Planície Ldª €65.443,99 

Pavimentação dos acessos confinantes 
com o CM 1206 39/06/07 16/08/07 Leonel Guerreiro Martins €64.391,92 

Sinalização e ordenamento de trânsito 
na vila de Almodôvar 14/08/07 26/10/07 

Masitrave-Manutenção de 
sinais de tráfego do Algarve, 

Ldª 

 
€45.850,50 

 
 

AJUSTES DIRECTOS COM CONSULTA 

Designação da obra Abertura 
Concurso 

Data 
Adjudicação Adjudicatário Valor da 

adjudicação 
Execução de infra-estruturas eléctricas 
e telecomunicações no loteamento 
municipal do jardim de infância de 
Aldeia dos Fernandes 

16/10/06 10/11/06 
Visabeira - Sociedade 

Técnica de Obras e Projectos 
Ldª 

€6.892,66 

Reparação de danos causados pelo 
temporal de 05/11/06, em diversos 
caminhos municipais 

 
22/11/06 

 
07/03/07 

 
Leonel Guerreiro Martins 

 
€22.500,00 

Substituição da conduta adutora 
Candenilhas - Almodôvar 21/08/07 01/10/07 

Probisa Portuguesa - 
Construção e Obras Públicas, 

S:A 
€9.955,79 

Remoção de vegetação e pedras 
provenientes de escorregamento do 
interior de valetas e bermas do CM 
1206 e de vegetação do caminho de 
acesso ao Monte das Mestras 

30/10/07 14/12/07 Leonel Guerreiro Martins €17.029,00 

 
AJUSTES DIRECTOS SEM CONSULTA 

Designação da obra Abertura 
Concurso 

Data 
Adjudicação Adjudicatário Valor da 

adjudicação 
Sistema hidropressor na ETA da Corte 
Figueira 26/03/07 13/04/07 Construções Filipe Silva & 

Martiniano €2.328,70 

Substituição da cobertura do edifício da 
escola E.B1 e jardim-de-infância de 
Aldeia dos Fernandes 

03/10/07 12/10/07 Habipax - Construções 
Civis,Sa €2.475,00 
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OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

Foram realizadas várias obras por administração directa pelos serviços operativos do 

Município, no âmbito das funções que lhes estão cometidas, das quais pela sua 

relevância importa destacar: 

 

� Reparação em redes de águas e de esgotos em todo o Concelho. 

 

� Assistência em todas as Escolas e instituições do Concelho, em termos de 

reparação a todos os níveis, águas, esgotos, carpintarias, electricidade e obras 

diversas. 

 

� Trabalhos de manutenção de sistemas electromecânicos para abastecimento 

de águas. 

 

� Trabalhos de limpeza urbana. 

 

� Reparação do caminho entre o cruzamento da Maricota e Santa Clara-a-Nova, 

com recurso a equipamento da autarquia – Motoniveladora. 

 

� Conclusão da reparação de caminhos junto ao Monte da Chadinha, e ligação 

ao Caminho Municipal 1198, com recurso aos equipamentos da autarquia – 

Bulldozer D6 e Motoniveladora. 

 

� Conclusão dos trabalhos de construção civil no local dos novos ramais 

domiciliários na rua das Eiras, em complemento dos trabalhos de 

repavimentação. 

 

� Reparação de sinalização vertical de trânsito em Almodôvar. 

 

� Reparação de calçadas e pavimento de passeios em Almodôvar. 

 

� Apoio a diversas actividades culturais que decorreram no Concelho. 

 

� Manutenção de caminhos na zona das Portelas, Corte Freixo e Carópia. 

 

� Construção de passeios na rua Mestre Severo Portela. 
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� Apoio à associação de apicultores no equipamento da sua sede. 

 

� Execução de marcações para diversas modalidades num dos campos de ténis 

de do complexo desportivo. 

 

� Trabalhos de manutenção no complexo desportivo, a nível de electricidade e 

trabalhos de construção civil. 

 

� Conclusão dos trabalhos de construção de rede de águas pluviais e de 

sumidouros no arruamento de acesso aos logradouros no bairro das Eiras.  

 

� Conclusão da construção de passeios na rua das eiras em Almodôvar. 

 

� Construção de passeios na rua Mestre Severo Portela. 

 

� Execução de trabalhos de electricidade no Pavilhão Gimnodesportivo, assim 

como de reparação da cobertura. 

 

� Conclusão dos trabalhos de construção de arruamentos no Monte das Presas, 

Freguesia de Gomes Aires. 

 

� Montagem de contadores de água em Bernardos e Sinceira Grande. 

 

� Conclusão dos trabalhos de pavimentação nos Caçapos. 

 

� Trabalhos de pavimentação do caminho de acesso entre os Caçapos e o Vale 

Freixo.  

 

� Conclusão da colocação de painéis informativos sobre a situação das águas 

em determinados locais onde os munícipes não devem utilizar a água para 

consumo humano. 

 

� Conclusão dos trabalhos de colocação de novas janelas no antigo edifício dos 

Paços do Concelho e de abertura de porta entre gabinetes no mesmo local. 

 

� Construção de passeios e estacionamentos na Rua dos Celeiros em 

Almodôvar. 
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� Apoio ao sector cultural em diversas actividades que decorreram no Concelho 

e nos trabalhos de manutenção das iluminações de Natal. 

 

� Limpeza de lixo e coberto vegetal natural no Bairro da Misericórdia em 

Almodôvar. 

 

� Conclusão dos trabalhos de iluminação exterior do edifício do Museu Severo 

Portela. 

 

� Conclusão dos trabalhos de colocação de abrigo rodoviário no Monte do 

Canafichal, Freguesia de S. Barnabé. 

 

� Conclusão dos trabalhos de reparação do pavimento da EM 543. 

 

� Construção das rampas de acesso ao edifício das piscinas municipais para 

permitir a utilização por parte de pessoas com mobilidade reduzida. 

 

� Manutenção de Caminhos na Zona do Monte Ruivo, Freguesia de Gomes 

Aires. 

 

� Trabalhos de pintura de estacionamentos na Rua das Eiras, em Almodôvar. 

 

� Pintura de bancos de mobiliário urbano na vila de Almodôvar. 

 

� Pintura de estacionamentos na rua de S. Barnabé, em Almodôvar. 

 

� Construção de vedação em redor dos depósitos de abastecimento de águas no 

Complexo desportivo em Almodôvar. 

 

� Colocação de Floreiras na rua de S. Barnabé. 

 

� Colocação de contadores domiciliários de abastecimento de água em Gorazes. 

 

� Trabalhos de espalhamento de entulhos no terreno municipal junto à antiga 

lixeira de Almodôvar. 
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� Trabalhos de alteração de passeios no Bairro do Maldonado, por forma a 

melhorar a circulação automóvel. 

 

� Trabalhos de construção de rede de iluminação Pública no Jardim da Entrada 

Norte. 

 

� Trabalhos de construção de rede de rega no Jardim da Entrada Norte. 

 

� Colocação e revestimento com material cerâmico de Floreiras na rua de S. 

Barnabé. 

 

� Execução de trabalhos de prolongamento de redes de água e substituição de 

torneiras de seccionamento em Almodôvar. 

 

� Trabalhos de reparação / beneficiação de caminhos na freguesia de Aldeia dos 

Fernandes com recurso ao equipamento D6 da autarquia. 

 

� Conclusão da construção de passeios na rua dos Celeiros. Execução de vala 

para colocação de cabos e candeeiros de iluminação pública. 

 

� Trabalhos de espalhamento de tout-venant no Monte da Chadinha. 

 

� Execução de iluminação de “ Monumento” no brasão do edifício antigo da 

Câmara Municipal. 

 

� Transporte de pneus para o aterro da AMALGA, em Beja. 

 

� Reparação do caminho entre o cruzamento da Maricota e Santa Clara-a-Nova, 

com recurso a equipamento da autarquia – Motoniveladora. 

 

� Reparação de caminhos junto ao Monte da Chadinha, e ligação ao Caminho 

Municipal 1198, com recurso aos equipamentos da autarquia – Bulldozer D6 e 

Motoniveladora. 

 

� Alteração de passeios no Bairro do Maldonado de forma a melhorar a 

circulação automóvel. 
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� Manutenção de Caminhos na zona do Monte Ruivo e Corte Freixo, Freguesia 

de Gomes Aires. 

 

� Reparação/beneficiação de caminhos na freguesia do Rosário, com recurso ao 

equipamento Motoniveladora. 

 

� Pintura de estacionamentos na Rua 1.º de 

Maio, em Almodôvar e colocação da respectiva sinalização vertical. 

 

� Execução de trabalhos de prolongamento de redes de água e substituição de 

torneiras de seccionamento em Almodôvar. 

 

� Pintura e recolocação dos suportes para bandeiras junto ao brasão do edifício 

antigo da Câmara Municipal. 

 

� Trabalhos de iluminação no interior da igreja Matriz de Almodôvar. 

 

� Trabalhos de reparação / beneficiação de caminhos na freguesia de Aldeia dos 

Fernandes com recurso ao equipamento D6 da autarquia. 

 

� Trabalhos de manutenção no edifício das piscinas municipais.  

 

� Trabalhos de construção de rede de iluminação Pública no Jardim da Entrada 

Norte. 

 

� Trabalhos de construção de rede eléctrica e colocação de tomadas no antigo 

gabinete do Sr. Presidente da Câmara. 

 

� Trabalhos de pintura de paredes e tratamento de pavimentos no antigo 

gabinete do Sr. Presidente da Câmara. 

 

� Construção de passadeiras em calçada na sede de Concelho. 

 

� Trabalhos de construção de rede eléctrica, colocação de tomadas e lâmpadas, 

em arrecadação no complexo desportivo, para adequação a espaço de 

arquivo. 
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� Trabalhos de construção de rede de infra-estruturas eléctricas no antigo campo 

de futebol das Eiras, com vista á preparação da FACAL e outras actividades de 

carácter Cultural. 

 

� Preparação, pintura e colocação de cubos para Floreiras na rua dos S. 

Celeiros, em Almodôvar. 

 

� Trabalhos de construção de lago no Rosário, junto à Igreja. 

 

� Trabalhos de construção de guarda-vento para a igreja de Santa Cruz, 

realizados pelos serviços de carpintaria da autarquia.  

 

� Trabalhos de construção de passeios no jardim da Entrada Norte atrás e no 

lado lateral norte das moradias. 

 

� Apoio à junta de freguesia do Rosário em trabalhos de construção civil 

realizados no campo de futebol. 

 

� Trabalhos de apoio à realização dos festejos do dia 25 de Abril. 

 

� Trabalhos relativos à montagem e desmontagem de estruturas para a 

realização da “Feira Medieval”. 

 

� Trabalhos de montagem e desmontagem do pavilhão de Almodôvar na 

OVIBEJA 2007. 

 

� Trabalhos de reparação de pavimentos betuminosos de arruamentos em 

Almodôvar. 

 

� Reparação/beneficiação de caminhos na freguesia do Rosário, com recurso ao 

equipamento Motoniveladora. 

 

� Trabalhos de construção civil relativos à colocação de grelhas de arrelvamento 

no jardim da entrada Norte, em Almodôvar. 

 

� Colocação de cerca de mil pneus junto ao centro coordenador de transportes 

para a realização do evento “ Karting”, que decorreu no Sábado 19 de Maio. 
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� Trabalhos de reparação de pavimentos betuminosos no caminho municipal que 

liga Gorazes ao Monte da Vinha. 

 

� Trabalhos de apoio à realização da feira do livro. 

 

� Trabalhos de reparação/beneficiação da estrada entre a Semblana e a Horta 

da Carrasqueira com recurso ao equipamento Motoniveladora da autarquia. 

 

� Construção de passeios na rua da antiga estrada de Ourique. 

 

� Apoio à realização da festa do Espírito Santo. 

 

� Construção de passagem hidráulica em Gomes Aires, junto ao campo de 

futebol. 

 

� Apoio à realização do “Arraial do petisco”, ao nível da instalação eléctrica e da 

criação de redes de águas e esgotos. 

 

� Plantação de arvores no recinto do antigo campo das eiras, com vista à melhor 

adequação do espaço à realização de eventos culturais. 

 

�  Construção de redes de águas e esgotos no recinto atrás mencionado para 

abastecimento aos locais de colocação dos bares, melhorando assim de forma 

significativa as condições de higiene s salubridade dos mesmos. 

 

� Apoio ao sector cultural na realização de uma peça de teatro na Aldeia dos 

Fernandes e em Santa Clara-a-Nova. 

 

� Remodelação do sistema de rega automática dos jardins do bairro do poço de 

Beja. 

 

� Apoio à junta de freguesia de Santa Cruz na recolha de “monstros” e outros 

resíduos sólidos urbanos. 

 

� Reparação de caminhos na freguesia do Rosário com recurso ao equipamento 

D6 da Autarquia. 
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� Construção de estacionamentos e arranjos urbanísticos no complexo 

desportivo. 

 

�  Realização de trabalhos de pavimentação na freguesia do Rosário. 

 

�  Trabalhos de remodelação no interior do Cineteatro municipal. 

 

�  Adaptação da escola do monte das Figueira, Gomes Aires, para utilização pela 

associação cultural local. 

 

�  Pintura do edifício da torre do relógio, em Almodôvar. 

 

� Construção de estacionamentos e arranjos urbanísticos junto ao armazém 

Municipal. 

 

� Apoio à realização da Feira do “ cogumelo e do Medronho”, em S. Barnabé. 

 

� Construção de caseta de apoio à captação de águas em Casa Nova do Estaço, 

freguesia de Gomes Aires. 

 

 

� Colocação da vedação em redor do espaço da ETA de Almodôvar. 

 

� Recuperação geral da capela existente no Cemitério de Almodôvar, bem como 

pintura da mesma. 

 

�  Pinturas no edifício do posto de turismo e no Cineteatro Municipal.  

 

� Construção de dreno em arruamento em Gomes Aires, Rua da Pasmora, para 

evitar infiltrações a partir da rua para um edifício particular. 

 

� Colocação de Ecopontos na vila de Almodôvar. 

 

� Recuperação de bermas no CM 1167. 
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� Trabalhos de manutenção/reparação de veículos automóveis e máquinas do 

parque de viaturas da autarquia, nas oficinas municipais. 

 

�  Colocação de vedação na escola dos Porteirinhos para separação da escola e 

do campo de jogos. 

 

Noutras áreas de intervenção da política municipal desenvolvida pela Autarquia, em 

2007, importa salientar as actividades que de seguida se discriminam: 

 

12. SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL, CULTURA, ENSINO E DES PORTO 
 

Gabinete de Informação e Relações Públicas  

 

No desempenho das suas funções, o Gabinete de Imprensa e Relações Públicas 

desenvolveu, durante o ano de 2007, múltiplas actividades de interesse municipal 

especificamente no que se refere à concepção do Boletim Municipal, à realização e 

edição do Programa Radiofónico semanal, à realização dos spots publicitários das 

iniciativas da autarquia, à divulgação de toda actividade da Câmara Municipal de 

Almodôvar junto da Comunicação Social Regional e Nacional, ao acompanhamento de 

todas as reportagens jornalísticas que foram feitas no Concelho, no apoio à 

organização das várias iniciativas da autarquia, no apoio à elaboração e impressão de 

cartazes e brochuras, bem como à promoção e divulgação de todas as actividades 

desenvolvidas pelas Associações, Clubes e Escolas do Concelho. 

 

 

Para além destas acções, o Gabinete de Informação e Relações Públicas, foi 

responsável por toda a publicidade institucional da autarquia, organizou também um 

arquivo de todas as notícias sobre Almodôvar e de outras notícias de foro nacional 

com interesse para os diversos departamentos da Câmara Municipal. 
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Boletim Municipal e Agenda Cultural 

 

A edição do Boletim Municipal tem continuado a ser uma prioridade em termos de 

divulgação e informação, abrangendo todo o tipo de informações de interesse para os 

munícipes. O Boletim Municipal tem uma periodicidade trimestral enquanto a Agenda 

Cultural tem uma tiragem mensal. 

 

Gabinete de Acção Social 
 
Na área da acção social, o trabalho desenvolvido no ano de 2007 traduziu-se numa 

continuidade do trabalho iniciado no ano anterior e as suas principais áreas de 

actuação são as seguintes: 

 

� Execução do Projecto do Cartão Municipal do Idoso, introduzido no ano 

económico de 2003, o qual continua a beneficiar os idosos economicamente 

mais carenciados que, por falta de meios, se vêem impossibilitados de terem 

acesso a uma situação financeira e social mais digna. No ano de 2007, o 

Cartão Municipal do Idoso conta já com cerca de 950 beneficiários e a 

comparticipação municipal da autarquia, no que diz respeito à aquisição de 

medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde traduziu-se 

num total de 34.881,00€, para além dos restantes benefícios a que os 

beneficiários deste projecto têm acesso. 

� Execução do Programa de Realização de Obras em Habitações de Indivíduos 

e Agregados Familiares mais desfavorecidos, de forma a melhorar as 

condições de vida destas pessoas, criando as condições básicas de 

habitabilidade, bem como a conservação dos próprios edifícios. No ano de 

2007 foram aprovados por parte do órgão executivo 21 candidaturas, as quais 

se traduziram numa comparticipação municipal no valor de 59.348.01 €. 

� Representação técnica da Câmara Municipal no Núcleo Local de Inserção da 

medida de política social Rendimento Social de Inserção  

� Acompanhamento de diversos casos sociais existentes no concelho 

normalmente em articulação com a saúde e a segurança social.  

� Encaminhamento de diversas situações para os organismos em razão da 

matéria. 

� Apoio na implementação do Programa SOLARH, da responsabilidade do INH e 

que visa apoiar as famílias economicamente mais carenciadas na realização 
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de obras de conservação e de beneficiação em habitações próprias e 

permanentes, através de empréstimos sem juros. 

� Organização e dinamização do Programa “Almodôvar Sénior – Conhecer e 

Conviver”, destinado às pessoas mais idosas do concelho e que visa quebrar o 

isolamento social, criando redes de sociabilidade e proporcionar aos idosos do 

concelho o acesso a locais, para alguns deles desconhecidos e inacessíveis. 

No ano de 2007 esta iniciativa consistiu em três viagens ao Palácio Nacional 

da Pena, abrangendo cerca de 150 idosos. 

� Colaboração na organização da iniciativa Natal dos Idosos que contou com a 

participação de cerca de 500 idosos de todas as freguesias do concelho. 

� Desenvolvimento de diversas parcerias com diversas entidades a nível de 

execução de projectos na área social. 

� Execução do protocolo com a Associação de Dadores de Sangue de Castro 

Verde que visa apoiar os munícipes economicamente mais desfavorecidos, 

através do empréstimo de ajudas técnicas (cadeiras de rodas, camas 

articuladas, colchões anti-escaras,...). 

� Acompanhamento da Componente Social de Apoio à família no âmbito da 

Educação Pré-Escolar. 

� Colaboração no Programa de Intervenção Precoce no concelho, destinado às 

crianças dos 0 aos 6 anos de idade, que apresentem deficiência ou risco de 

atraso grave de desenvolvimento, tendo por objectivo o apoio integrado à 

criança e à família numa perspectiva preventiva e habilitativa no âmbito da 

educação, saúde e acção social, designadamente através da disponibilização 

de uma técnica superior de serviço social na equipa técnica directa. 

� Acompanhamento do serviço de refeições implementado pela Câmara 

Municipal, no ano lectivo de 2006/2007 no âmbito do Programa de 

Generalização de refeições escolares aos alunos do 1º ciclo.  

� Elaboração de proposta de implementação do projecto Oficina Domiciliária o 

qual visa a reparação de pequenos arranjos domésticos aos munícipes idosos, 

mais carenciados ou com dificuldades de mobilidade. 

� Participação na Comissão de Protecção a Idosos e Adultos Dependentes de 

Almodôvar (CPIADA), através de: 

• Coordenação e dinamização do grupo de trabalho, 

• Apoio e promoção dos direitos dos idosos e adultos dependentes, 

• Sensibilização da população em geral e das famílias em particular para 

problemas dos idosos, 

• Diagnóstico de necessidades e recursos existentes, 
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• Desenvolvimento de acções de prevenção e remoção de dificuldades 

sociais e económicas, contribuindo para a sua segurança e bem-estar, 

• Colaboração em acções complementares de encaminhamento e 

acompanhamento de casos sociais. 

� Dinamização da Rede Social do concelho que se concretiza através das 

acções: 

- Articulação do Plano de Desenvolvimento Social 2006/2009 e do Plano de 

Acção 2008 à estrutura definida pela Plataforma Supra-Concelhia do Baixo 

Alentejo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Participação nas reuniões da Plataforma Supra-Concelhia do Baixo Alentejo; 

- Carregamento da Base de Dados dos Conselhos Locais de Acção Social 

(CLAS), a qual apoiará a elaboração do próximo Plano Nacional de Acção para 

a Inclusão (PNAI) e permitirá disponibilizar toda a actividade dos CLAS à 

população; 

- Dinamização do núcleo executivo e do Conselho Local de Acção Social de 

Almodôvar; 

- Actualização periódica do sistema de informação local e seu melhoramento,  

- Acompanhamento da execução do Plano de Acção 2007 e elaboração de 

relatórios bimensais; 

� Implementação do Projecto Piloto, Ecoponto Solidário. Este projecto tem como 

objectivo geral fazer face a situações de calamidade, de pobreza, operações 

de solidariedade, e ainda como complemento do programa de Realização de 

Obras em Habitações de Indivíduos e Agregados Familiares mais 

Desfavorecidos. Visa assim auxiliar intervenções a nível da saúde, conforto, 

educação e higiene. 

� Realização de sessões de Apoio Social de proximidade, em agregados do 

concelho, denominado Educação Parental. A finalidade desta intervenção 

passa essencialmente por “ensinar”, do ponto de vista social, as famílias (pais 

de alunos do 1º Ciclo) a lidar com diversas situações de conflito de forma a 

ultrapassá-las, incentivando a harmonia familiar. 

� Apoio Psicopedagógico aos alunos do Agrupamento de Escolas, com 

atendimentos individuais e trabalho de cooperação com Professores e pais; 

� Atendimento/acompanhamento aos pais/Encarregados de Educação dos 

alunos; 

� Elaboração de proposta de projecto “Almodôvar + Saudável”; 
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� Elaboração de proposta de projecto “Núcleo de Aprendizagem Contínua da 

Câmara Municipal de Almodôvar”, em colaboração com o Gabinete de 

Desenvolvimento. 

� Acompanhamento de menor em processo de Promoção e Protecção, em 

colaboração com Tribunal de Almodôvar; 

� Acompanhamento de alunos em articulação com Equipa Multidisciplinar de 

Apoio aos Tribunais (EMAT)  

� Avaliações Psicológicas de alunos, de acordo com nova legislação. 

 

Educação 

 

No âmbito da Educação, o Município continuou a desenvolver todos os esforços no 

sentido de proporcionar a todos os estudantes as condições necessárias que possam 

contribuir para o sucesso escolar. 

 

Assim, continuámos a proporcionar transporte para a deslocação diária dos alunos 

que residem fora dos locais onde existem escolas, para todas as visitas de estudo 

solicitadas pelas respectivas escolas, bem como as deslocações no âmbito do 

Desporto Escolar. O transporte é gratuito e abrange os alunos do 1º, 2º, 3º Ciclo, 

Secundário e Jardins-de-Infância. 

A todas as escolas, cedemos gratuitamente as infra-estruturas desportivas existentes 

de forma a poderem desenvolver as respectivas modalidades. 

 

Demos continuidade à implementação das actividades de enriquecimento curricular 

proporcionando a todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Almodôvar aulas de 

Actividade Física, Educação Musical, Cante Alentejano e Inglês (3º e 4º ano). Neste 

projecto estão envolvidos cinco professores de Educação Física, um professor de 

Educação Musical, um animador de Cante Alentejano e dois professores de Inglês. De 

grande impacto, tanto ao nível dos participantes como da opinião pública, foi o 

Projecto de Cante Alentejano, que envolveu 115 alunos do 1º Ciclo. 

 

Tendo em consideração as exigências de um ensino que se pretende de qualidade e o 

facto de se verificar que os apoios financeiros aos Jardins-de-Infância e às Escolas do 

1º Ciclo são diminutos, o Município atribuiu novamente um subsídio às escolas do 

Concelho que ascendeu aos €16.000,00. 
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Com o intuito de apoiar a actividade estudantil e colmatar as elevadas despesas 

suportadas pelas famílias dos alunos, o Município atribuiu ainda subsídios aos alunos 

mais carenciados do ensino básico, no valor de €5 213,00. 

 

Alargámos o serviço de refeições a todos os alunos do Agrupamento de Escolas de 

Almodôvar. 

 

Bolsas de Estudo 

 

No ano lectivo 2006/2007, foram atribuídas 20 bolsas de estudo, com um montante de 

€22 094,30. Verificou-se uma ligeira diminuição do montante atribuído, no entanto 

foram atribuídas mais cinco bolsas de estudo que o mínimo previsto no Regulamento 

Municipal. 

 
Cultura 

 
Em termos culturais, a actividade municipal foi diversificada de forma a abranger toda 

a população do Concelho de Almodôvar, destacando-se sumariamente os seguintes 

grupos de actividades e principais atracções: 

 

Teatro 

Ao longo do ano de 2007 prosseguimos com a apresentação de algumas peças 

teatrais para auditório, das quais destacamos “Marianas” pelo Grupo Arte Pública, “As 

Mulheres de Atenas” do Teatro do Rio, “Catarinas de Baleizão” pelo Grupo Lendias 

d’Encantar, “Os Bonecos de Santo Aleixo” pelo CENDREVE, “A Herança Maldita” da 

Barraca, “ Zé do Telhado” da Jangada Teatro e ainda alguns espectáculos de Teatro para 

a Infância, nomeadamente, “Patinho Feio” pelo BAAL 17, “Às Avessas” pelo Grupo 

Andante, “Ler, Ouvir e Contar” pelo Grupo Bica Teatro e “O Circo do Dr. Gaspar” de 

Paulo Lages. 

 

Carnaval 

Em 2007 os festejos carnavalescos contaram com a participação de 29 Grupos, dos 

quais 10 apresentaram carro alegórico e ainda muitos foliões a título individual. O 

Município premiou os melhores disfarces quer a nível individual quer a nível de grupo. 

A animação do corso esteve a cargo dos grupos de animação “Artelier”, e os 

“Comparsa La Movida” e no final houve a actuação do grupo “Axebaba”. 
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Participação em Certames e em Eventos fora do Conce lho 

Participámos na 24ª edição da OVIBEJA com um stand subordinado à temática do 

Museu da Escrita do Sudoeste de Almodôvar, de forma a dar a conhecer a todos os 

visitantes deste certame uma vertente importantíssima da história local. Diariamente 

os visitantes puderam levar para casa documentação e um pin, que representava uma 

das mais significativas estelas epigrafadas do nosso Concelho, acondicionado num 

saco especialmente concebido para o efeito. 

 

O concelho de Almodôvar participou na 9ª Semana Cultural Alentejana do Concelho 

de Almada, organizada pelo Grupo Coral Amigos do Alentejo do Clube Recreativo do 

Feijó. Os alentejanos, residentes no concelho de Almada, tiveram oportunidade de 

apreciar algumas das expressões culturais, mais significativas, do Concelho de 

Almodôvar, através dos seus Grupos Corais, da sua Música, Poetas Populares e 

Fadistas, bem como da exposição sobre o Concelho de Almodôvar e da nossa 

participação activa no Colóquio sobre Cante Alentejano.  

 

Quinzena Cultural 

A realização de mais uma Quinzena Cultural “Abril em Almodôvar”, que incluiu os 

festejos do 25 de Abril, contou com um vasto leque de ofertas culturais que incluíram 

espectáculos de música, teatro, exposições e dança. Pudemos assistir às actuações 

de “Gonçalo da Câmara Pereira” e “Ronda dos 4 Caminhos”. Houve também a 

actuação de vários grupos corais e de música popular. Foi possível assistir ainda a um 

espectáculo de dança pelo Grupo Djamboonda e um espectáculo de Música para 

Bebés. 

Durante este evento tivemos ainda o III Mercado Medieval, iniciativa de grande 

impacto que mereceu os elogios de todos os visitantes. 

 

Maio Jazz 

Em 2007 os almodovarenses puderam assistir a mais uma edição do festival de Jazz 

que contou com a participação de “Trio Carlos Barreto, Bernardo Sasseti, José 

Salgueiro” e “Lynne Williams &Friends”. 

 
 

Feira de Artes e Cultura de Almodôvar 

A XII FACAL, certame já com uma certa afirmação a nível regional, contou com 

uma série de espectáculos de qualidade, restituindo assim o carácter cultural e 

artístico que esteve na sua génese. Participaram cerca de 100 expositores com 
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variados produtos. A animação esteve a cargo de Cantares da Meia-Noite, Grupo 

Coral e Instrumental da Câmara Municipal, Pedro Mestre e Chico Lobo, Quim 

Barreiros, Lucas e Mateus, André Sardet, Eduardo Santana, Grupo Gerações. 

A Animação de Rua foi da responsabilidade dos Trupilariante. Durante a FACAL 

tivemos ainda a participação dos Grupos Corais do Concelho, dos alunos do 1º Ciclo 

envolvidos no projecto de Cante Alentejano e ainda dos Poetas Populares. Foram 

realizados dois colóquios sob o tema “2 500 anos de Escrita em Almodôvar” e 

“Potencialidades dos Produtos Florestais não Lenhosos da Serra do Mú”. 

. 

Noites de Verão 

Os espectáculos promovidos nas Noites de Verão, que tiveram lugar às quintas-feiras 

do mês de Julho na Praça da República, tiveram um programa multifacetado. Os 

almodovarenses puderam assistir a espectáculos tão diversos como Teatro, Música 

Tradicional, Música ligeira e também a uma noite dedicada ao Famengo numa versão 

contemporânea.  

 

Outono em Almodôvar 

Durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro foram realizadas algumas 

actividades culturais integradas num programa que denominámos “Outono em 

Almodôvar”. Assim, tivemos oportunidade de assistir a espectáculos de música 

clássica, música tradicional, teatro e tradições populares. De entre os grupos “Veredas 

da Memória”, “Tuna Gente Gira” actuantes podemos destacar o “Duo Consonância”, 

“Coro de Câmara de Lisboa”, “Duo Piano e Canto”, “O’queStrada” e “Agrupamento 

Azizi” e “Eduardo Ramos”. De destacar ainda o Encontro de Cante ao Baldão. 

 

Natal 

Durante a época natalícia a Câmara Municipal procedeu à aquisição da instalação de 

iluminações próprias para esta quadra festiva e “alegrou” o ambiente da zona histórica 

da vila com música adequada à época. 

Os mais pequenos não foram esquecidos, tendo sido distribuídas prendas a todos os 

alunos do Agrupamento de Escolas de Almodôvar. 

Foi ainda organizada uma tarde convívio com os idosos do Concelho e um jantar com 

os funcionários da Autarquia e respectivos familiares. 

 

Exposições 

No decorrer de 2007 Almodôvar foi palco de algumas exposições na Galeria da Praça, 

nomeadamente:  
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Pintura e cerâmica de Óscar Alves e Domingos Oliveira, Pintura de Raul Fernando 

Gonçalves, Exposição Fernando Felgueiras, Exposição de Fotografia dos Açores de 

Sandra Rocha, e Pintura de Romão Peres. 

No átrio da Biblioteca Municipal estiveram ainda patentes uma Exposição sobre Poesia 

e a Exposição Eça de Queiroz “Os passos de um trajecto”. 

 
Biblioteca Municipal 
 
Durante o ano de 2007, a Biblioteca Municipal inscreveu 427 novos utilizadores, pelo 

que acabou o ano com 2 956 leitores registados, o que significa que em 31/12/07 se 

encontravam inscritos neste equipamento cultural, como utilizadores, 36% da 

população residente no concelho de Almodôvar. Em termos de funcionamento a 

Biblioteca emprestou 28.069 documentos (14 011 livros; 1 415 fonogramas – música; 

12 643 videogramas – filmes), mais 2 054 que no ano de 2006. Neste capítulo é de 

salientar os 14 011 empréstimos de livros, mais 4 301 em relação ao ano anterior, o 

que representa uma média mensal de 1 167 empréstimos. Para este movimento de 

empréstimos em muito contribuiu a aquisição de 2 142 documentos realizada ao longo 

de 2006 (1 532 livros; 505 videogramas e 105 fonogramas). Neste capítulo de 

funcionamento foram, ainda, concretizadas 30 actividades de índole cultural, à média, 

portanto, de 2,5 por mês e as quais, no seu conjunto, tiveram a presença de 1 867 

pessoas. 

 

O Serviço Itinerante de Leitura servindo, com uma periodicidade quinzenal, vinte 

localidades do concelho de Almodôvar (Corte Zorrinho; Aldeia dos Fernandes; Gomes 

Aires; Santa Clara; Rosário; Neves do Rosário; Porteirinhos; Monte dos Mestres; 

Graça dos Padrões; Semblana; Monte das Viúvas; Guedelhas; Santa Cruz; Dogueno; 

Telhada; Corvatos; São Barnabé; Felizes; Fontes Ferrenhas e Monte das Mestras) 

funcionou dentro dos objectivos traçados. Em 31/12/07 este serviço possuía 550 

utilizadores inscritos, repartidos por todas as localidades servidas e por todas as faixas 

etárias, com especial incidência para as crianças e jovens. Em termos de performance 

este Serviço emprestou, em 2007, 10 926 documentos, dos quais 7 744 foram livros. 

 

Espaço Internet 
 
O Espaço Internet, que dispõe de 8 terminais informáticos, continuou a funcionar 

durante o ano de 2007, permitindo o acesso gratuito às novas tecnologias da 

informação a todos os residentes e não residentes do Concelho. Em 2007 foram 

registados 28 564 movimentos efectuados pelos seus 2 103 utilizadores, o que 



MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR  

Relatório de Gestão de 2007                                                                                                  Página 88 de 90 

corresponde a uma média mensal de 2 380 e a uma média diária de 78 movimentos. 

Os utilizadores distribuem-se por ambos os sexos e por várias faixas etárias.  

De salientar que, em 2007, os utilizadores do Espaço Internet, puderam usufruir de 

Internet sem fios, Wireless, o que permitiu que muitos deles utilizassem os seus 

portáteis para trabalhar sem estarem sujeitos ao limite de tempo de utilização.  

 

 

Desporto 

No âmbito desportivo, para além do apoio às associações e colectividades, foram 

promovidas diversas actividades, algumas das quais em parceria, de forma a 

incentivar a prática de desporto entre a população.  

De entre os muitos eventos desportivos destacamos os que de seguida se 

descriminam: 

 

� IV Prova de Natação “Vila de Almodôvar” – Atletas da Escola Municipal de 

Natação  

� XVI Torneio Internacional de Futebol Juvenil  

� III Prova Inter Regional de BTT “Vila de Almodôvar”  

� Jogos Tradicionais 

� I Prova de Street Karting  

� VII Torneio de Futsal Jovem  

� Caminhadas de Agosto  

� I Jornadas Seniores do Concelho de Almodôvar  

 

De salientar a implementação do Programa “Seniores em Movimento” que teve o seu 

início em Maio, abrangeu 5 freguesias do Concelho e envolveu cerca de 90 

participantes maiores de 50 anos. 
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13. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXE RCÍCIO 
 

Após o termo do exercício em referência importa registar que a Câmara Municipal de 

Almodôvar na reunião de 23.JAN.08 deliberou aprovar a adopção de procedimentos 

com vista à contratualização de um empréstimo de médio e longo prazo no valor de 

€3.000.000,00, tendo sido convidadas a apresentar proposta as seguintes entidades: 

Caixa Geral Depósito, BPI, BES, Millenium BCP e Caixa Agrícola. 

Na sequência da formalização das propostas o Executivo, na reunião de 12 de Março 

de 2008, com base no respectivo relatório de apreciação, aprovou a formalização do 

do contrato com o BES.  

O procedimento supra descrito aguarda aprovação do órgão deliberativo.    
 

14. CONCLUSÃO 

 
O presente relatório de gestão permite, de forma clara, fazer uma análise global da 

actividade do Município ao longo do ano de 2007. Regista-se o elevado esforço e rigor 

financeiro aplicado no decorrer do exercício, resultando da sua análise que a precisão 

das receitas obrigaram a uma selectividade das opções tomadas e ao apuramento 

criterioso das prioridades. 

 

Dos resultados que se apresentam neste documento, podemos concluir que a situação 

económica/financeira está consolidada, o que permite a execução de projectos 

estruturantes para o desenvolvimento estratégico do concelho, sem que tivesse sido 

preterida a dimensão social, cultural, educativa entre outras atribuições do Município, 

igualmente importantes para qualidade de vida dos Almodovarenses. 

 

Podemos afirmar que prosseguimos com a estratégia delimitada em 2006: 

 

- Investimentos estruturantes; 

- Desenvolvimento económico e instrumentos de gestã o do território; 

- Educação, cultura, desporto e lazer; 

- Acção Social e protecção civil; 

- Qualificação dos recursos humanos e modernização administrativa; 

 

Todas as acções desenvolvidas nestas áreas de intervenção do Município estão 

perfeita e pormenorizadamente plasmadas neste documento e correspondem 

indubitavelmente aos interesses do concelho.  
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Durante o ano 2007 este trabalho só foi possível com o empenhamento dos Políticos, 

dos Dirigentes e dos Funcionários, que com o seu espírito de missão criaram as 

sinergias necessárias, para, em prol das populações, a Câmara Municipal continuar a 

desenvolver o Concelho de Almodôvar garantindo um futuro com mais crescimento e 

progresso. 

 

Finalmente: 

Uma palavra de sinalização e reconhecimento para o trabalho e empenhamento de 

todos. 

 
                    

Município de Almodôvar 4 de Abril de 2008 

O Presidente da Câmara 

 
 

- António José Messias do Rosário Sebastião - 

 


