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Relatório de Gestão do Exercício Económico de 2015
O Executivo Municipal apresenta, nos termos legais, o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação
de Contas1 referentes ao ano financeiro de 2015, conforme o preceituado na alínea i) n.º 1 do artigo 33º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Cabe à Assembleia Municipal a sua apreciação e votação, em
conformidade com o disposto na alínea e) do nº2 do artigo 25º do referido diploma legal2. O documento
agora apresentado foi elaborado em conformidade com o 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, Decreto-Lei nº 315/2000, de 2
de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002 que aprovou o novo sistema contabilístico das autarquias
locais.
Os Documentos de Prestação de Contas (DPC) são apresentados conforme estabelece a Resolução n.º
04/2001 – 2.ª Secção3 - Tribunal de Contas, alterada pela resolução nº 6/2013 – 2ª Secção e pela
resolução nº 2/2014, de 27 de novembro e 44/2015, de 25 de novembro.

1

POCAL:
1 - Os documentos de prestação de contas englobam os mapas de execução orçamental, a execução anual do plano
plurianual de investimento, o mapa de fluxos de caixa, bem como os anexos às demonstrações financeiras.
2 - Como documentos de prestação de contas das autarquias locais que remetem as contas ao Tribunal de Contas
consideram-se: Balanço; Demonstração de resultados; Mapas de execução orçamental; Anexos às demonstrações
financeiras; Relatório de gestão.

2

Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações
patrimoniais e respetiva avaliação e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação e votação da
Assembleia Municipal. Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação,
bem como apreciar e votar os documentos de prestação de contas;

3

Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como apreciar e
votar os documentos de prestação de contas;
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DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
N.º

DESIGNAÇÃO

CÓDIGO POCAL GRUPO 1

1

Balanço

5

2

Demonstração de Resultados

6

3

Plano Plurianual de Investimentos

7.1

4

Orçamento (Resumo)

7.2

5

Orçamento

6

Controlo orçamental da despesa

7.3.1

7

Controlo orçamental da receita

7.3.2

8

Execução do Plano plurianual de investimentos

7.4

9

Fluxos de caixa

7.5

10

Contas de ordem

7.5

11

Operações de tesouraria

7.6

12

Caracterização da entidade

8.1

13

Notas ao balanço e demonstração de resultados

14

Modificações do orçamento – receita

8.3.1.1

15

Modificações do orçamento – despesa

8.3.1.2

16

Modificações ao Plano plurianual de Investimentos

17

Contratação administrativa – Situação dos contratos

18

Transferências correntes – despesa

8.3.4.1

19

Transferências de capital – despesa

8.3.4.2

20

Subsídios concedidos

8.3.4.3

21

Transferências correntes – receita

8.3.4.4

22

Transferências de capital – receita

8.3.4.5

23

Subsídios obtidos

8.3.4.6

24

Activos de rendimento fixo

8.3.5.1

25

Activos de rendimento variável

8.3.5.2

26

Empréstimos

8.3.6.1

27

Outras dívidas a terceiros

8.3.6.2

28

Relatório de gestão

29

Guia de remessa

30

Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta

31

Norma de controlo interno e suas alterações

32

Resumo diário de tesouraria

33

Síntese de reconciliações bancárias

34

Mapas de fundos de maneio

35

Relação dos emolumentos notariais

36

Relação de acumulação de funções

37

Relação nominal de responsáveis

7.2

8.2

8.3.2
8.3.3
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OUTROS DOCUMENTOS
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Em cumprimento com o regulamentado no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro que aprova o POCAL, o Executivo Camarário apresenta o
Relatório de Gestão referente ao ano financeiro de 2015, documento que constitui um dos elementos de prestação de contas, conforme o ponto
n.º 134 do POCAL e n.º 28 das Instruções n.º 1/2001 – 2.ª Secção – Resolução n.º 4/2001, do Tribunal de Contas, atrás referidas, alterado pela
Resolução nº 6/2013 – 2ª secção e pela resolução nº 2/2014, de 27 de novembro.
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13 - Relatório de gestão
O relatório de gestão a apresentar pelo órgão executivo ao deliberativo deve contemplar os seguintes aspetos: a)
A situação económica relativa ao exercício, analisando, em especial, a evolução da gestão nos diferentes sectores de
atividade da autarquia local, designadamente no que respeita ao investimento, condições de funcionamento, custos e
proveitos, quando aplicável; b) Uma síntese da situação financeira da autarquia local, considerando os indicadores de gestão
financeira apropriados à análise de balanços e de demonstrações de resultados; c) Evolução das dívidas de curto, médio e
longo prazos de terceiros e a terceiros nos últimos três anos, individualizando, naquele último caso, as dívidas a instituições
de crédito das outras dívidas a terceiros; d) Proposta fundamentada da aplicação do resultado líquido do exercício; e) Os
factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.
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1. Introdução
O relatório de gestão é um documento de prestação de contas que, à semelhança das demonstrações
financeiras, tem por objetivo disponibilizar informação de carácter económico, financeiro e social sobre
a entidade a que respeita, a um conjunto alargado de destinatários e utilizadores dessa informação5.
Através dos mapas, diagramas e demais indicadores de análise apresentados procura-se espelhar aquela
que foi a atividade desenvolvida pelo executivo na afetação de valor ao domínio público de uma forma
geral e aos Munícipes de Coruche em particular, devidamente emoldurada no quadro de competências
das Autarquias Locais6.
Este relatório inicia-se com um enquadramento macroeconómico, de forma a possibilitar a perceção,
ainda que de uma forma ampla, do contexto em que foram desenvolvidas todas as atividades de gestão
do executivo Municipal. Com base nas publicações do Banco de Portugal, do Banco Mundial e de outras
fontes apresenta-se também, de forma sucinta o diagnóstico do presente exercício económico bem como
as perspetivas para o próximo.
Depois desse enquadramento segue-se a informação financeira e a proposta para a aplicação de
resultados, terminando com a síntese das principais atividades desenvolvidas no exercício económico de
2015 pelas principais estruturas orgânicas.

5

6

OROC, Revisores & Empresas, OUT/DEZ/2001, pág. 46.
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro.
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2. Enquadramento Macroeconómico
2.1. Economia Internacional

Quadro 1 - Evolução Económica Mundial – Evolução do PIB

O FMI reduziu as previsões de crescimento da economia mundial em 2016 (3.4%) e 2017 (3.6%), com
um corte de 0.2 ponto percentual em ambos os anos, devido em grande parte à atuação dos países
emergentes, sendo 2015 o quinto ano consecutivo de desaceleração mundial.

Destaca, no entanto, que a economia mundial está a aumentar o ritmo de crescimento,
comparativamente a 2015 (3.1%). Os países em desenvolvimento em crescerão 4,5%, os EUA 2,7%, a
zona euro 1,8% e a China 6,1%.

Nos mercados emergentes o crescimento foi menor do que o esperado, em resultado da queda do preço
das matérias primas, da redução do comércio internacional e do fluxo de capitais e ainda pela volatilidade
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financeira. Estes crescerão 4,5% em 2016, também menos do que o esperado.

Em 2016, a China apresentará uma desaceleração económica, com um PIB de 6,3% contra os 6,9%
registados em 2015, e a Rússia e o Brasil continuarão em recessão em 2016. Este último com uma
contração de 1,3% em 2015, prevendo-se que só em 2017 e 2018 venha a perspetivar-se um
crescimento de 1,4% e 1,5% respetivamente.

No Médio Oriente permanecem os riscos de escalada do conflito e de queda dos preços do petróleo. O
crescimento será de 3.6%, contra os 2,5% de 2015.

O sul da Ásia apresenta boas perspetivas de crescimento e deve apresentar o resultado de 7,3%, contra
os 7% de 2015. Desde 2015 que a Índia passou a liderar o crescimento económico global, com
estimativas de expansão de 7,3% em 2015, 7,5% este ano e 7,6% em 2017 e 2018.

Em África o crescimento económico deverá registar uma ligeira aceleração em 2016, estimando-se para
2015 e projetando-se para 2016 valores sempre superiores a 4%.

Gráfico 1 – Evolução Económica Mundial
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Fonte: World Economic Outlook, Update de janeiro de 2016
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2.2. Economia Nacional
Em 2015 manteve-se a recuperação gradual iniciada em 2013, tendo o PIB crescido 1,5, após um
aumento de 0,9% em 2014. A aceleração da atividade na primeira metade de 2015 caracterizou-se por
um comportamento mais dinâmico quer da procura interna quer das exportações. Os fortes crescimentos
em componentes da procura interna com elevado conteúdo importado – como o consumo privado de
bens duradouros e a FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo) em equipamentos e material de transporte
– bem como a aceleração das exportações – refletindo, em parte, um crescimento significativo da
componente de bens energéticos – traduziram-se numa aceleração significativa das importações. Ao
longo de 2015 a atividade económica, no entanto, abrandou em termos homólogos, passando de 1.6%
no primeiro semestre para 1,4% no segundo, à semelhança do que aconteceu à procura interna e às
exportações.
No que diz respeito às condições no mercado de trabalho, observou-se uma melhoria no primeiro
semestre de 2015, com um aumento do emprego e uma redução da taxa de desemprego, que se situou
em 11,9 por cento no segundo trimestre (13,5 por cento no quarto trimestre de 2014).

A evolução de alguns fatores determinantes do consumo privado, nomeadamente a melhoria da situação
no mercado de trabalho, a queda dos preços dos combustíveis e a diminuição das taxas de juro terão
contribuído favoravelmente para a evolução recente das expectativas dos consumidores e do consumo
privado. Não obstante o forte dinamismo do consumo privado, observou-se uma desaceleração no
terceiro trimestre, para o que contribuiu em larga medida a desaceleração do consumo de bens
duradouros, em particular de veículos automóveis.
Segue-se uma lista dos principais indicadores macroeconómicos relativos a Portugal no ano de 2015:
Crescimento do PIB em 1.5%;
. Contributo da procura interna para o crescimento do PIB – 1.1%;
. Contributo das exportações para o crescimento do PIB – 0.4%;
Aumento do consumo privado em 2.6%;
Diminuição do consumo público em 0.8%;
Aumento do investimento (formação bruta de capital fixo) em 3.7%;
Aumento da procura interna em 2.4%;
Aumento das exportações em 5.1%;
Aumento das importações em 7.3%;
Aumento dos preços no consumidor (IHPC) de 0.5%;
Balança de Bens e Serviços (% do PIB) – 1.7%.
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Gráfico 2 – Variação Anual do Setor Externo

Fonte: World Economic Outlook, Update de janeiro de 2016

2.3. Projeções Económicas para o Período 2016-2017
As mais recentes projeções do Banco de Portugal, apontam para uma recuperação moderada da atividade
económica, com um crescimento económico de 1.5% em 2016, semelhante ao de 2015, num quadro de
deterioração do enquadramento internacional, com desaceleração do investimento empresarial e
manutenção do consumo privado. A aceleração do crescimento económico só está prevista para 2017,
com a taxa de 1.7%, baseada no dinamismo do investimento e das exportações.
Ainda de acordo com esta instituição, prevê-se uma evolução favorável da balança externa, corrente e
de capital, o que permitirá uma progressiva redução dos níveis de endividamento externo.

Por outro lado, a recuperação económica orientada para a procura, as várias medidas fiscais de aumento
de impostos e o enfraquecimento do euro, criarão uma pressão ascendente para a inflação, esperandose uma aceleração gradual do seu crescimento.

Do lado do consumo, espera-se que o consumo privado, depois de ter estagnado no final de 2015,
recupere ao longo do ano de 2016, alicerçado no aumento moderado do rendimento disponível das
famílias, num quadro de recuperação progressiva do emprego. A taxa de desemprego terá diminuído
para 12.6% em 2015.

A dívida pública, tendo atingido 130.2% no final de 2014 em relação ao PIB, desceu ligeiramente para
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129.1% no final de 2015.
Este rácio deverá cair ligeiramente para 128.5% em 2016, devido a uma antecipação da angariação de
liquidez para pagamento de compromissos futuros, e para 127,2% em 2017, em consequência de
superavits primários e de um sólido crescimento da procura interna. Para a evolução destes valores
contribuirá a evolução do caso Banif e do Novo Banco, bem com a forma como a utilização dos dinheiros
públicos venha a ser contabilizada.
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3. Análise da Execução Orçamental
A execução orçamental relativa ao exercício económico de 2015 processou-se de acordo com os objetivos
constantes do Orçamento e das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Atividades
Mais Relevantes), com o seguinte desempenho:
A taxa de realização do orçamento foi de 57.3%, com um montante de despesa realizada de
16.360.016 euros;
A taxa de realização das Grandes Opções do Plano que englobam, como se sabe, o Plano
Plurianual de Investimentos (PPI) e as Atividades Mais Relevantes (AMR), foi de 45%
correspondendo a despesa de 9.181.855.99 euros.

3.1. Plano Plurianual de Investimentos (PPI)
Pela análise do Gráfico 3 e do Quadro 2, que sintetizam o desempenho da execução dos diversos
programas que compõem o PPI, afere-se que o desempenho global foi na ordem dos 32.9% da dotação
total, com uma despesa correspondente na ordem dos 4,6 milhões de euros.
É ainda de relevar o desempenho dos programas 111, 211, 242, 331 e 430, que representam quase 90%
da despesa total realizada no PPI.
Nas diversas ações do PPI, destacam-se investimentos em projetos como: A aquisição de uma varredora
mecânica; aquisição de carrinha de caixa aberta; aquisição de ambulância de transporte de doentes;
aquisição de um veículo escada para os bombeiros; aquisição de um biotriturador; aquisição de um
equipamento corta-sebes; construção de sala de JI de Santana do Mato – Núcleo Escolar; obra de
Requalificação do Largo Porto João Ferreira; pavimentação da EM 590 – Ligação Santa Justa/Limite do
Concelho; aquisição de abrigos de passageiros; execução do projeto estrada de Ligação Malhada
Alta/Salgueirinha; infraestruturação da Rua Felicidade Páscoa e Rua do Vale, na Fajarda; requalificação
da Av. Da Liberdade – 2ª fase, em Santana do Mato; execução de passeios na Branca; aquisição de
terrenos – futuro Parque Empresarial do Sorraia; aquisição de edifício para construção de edifício
multifamiliar; empreitada de arranjos exteriores do Centro Escolar de Coruche; a construção das hortas
urbanas; a ampliação do cemitério da Lamarosa; a aquisição de equipamentos no âmbito das medidas
de eficiência energética na iluminação pública; a empreitada relativa à conservação e beneficiação de
vários troços da via pública do concelho.
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Gráfico 3 – Principais Componentes de Investimento Realizadas em 2015 (%)

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Quadro 2 – Realização no Investimento, por Programas da Classificação Funcional

Prog.

Financiamento
definido

Designação

111

Administração geral

121

Protecção civil e luta contra incêndios

211

Ensino não superior

242

Ordenamento do território

243

Saneamento

245

Resíduos sólidos

246

Protecção do meio ambiente e cons. natureza

251

C ultura

252

Desporto, recreio e lazer

320

Indústria e energia

331

Transportes rodoviários

341

Mercados e feiras

342

Dotação Final

Realizado

Taxa
realização

140.100,00 €

1.046.500,00 €

538.966,80 €

50.500,00 €

258.500,00 €

173.284,40 €

51,5%
67,0%

191.000,00 €

653.000,00 €

252.967,90 €

38,7%

1.053.400,00 €

1.224.445,00 €

611.420,22 €

49,9%

4.000,00 €

6.000,00 €

536,50 €

28.000,00 €

117.000,00 €

31.473,43 €

196.500,00 €

514.000,00 €

143.188,93 €

27,9%

15.000,00 €

59.800,00 €

28.837,29 €

48,2%

8,9%
26,9%

15.000,00 €

311.000,00 €

48.350,67 €

15,5%

877.420,00 €

1.100.420,00 €

141.620,15 €

12,9%

1.595.450,00 €

2.636.950,00 €

1.191.731,51 €

45,2%

1.000,00 €

11.000,00 €

0,00 €

Turismo

0,00 €

140.000,00 €

0,00 €

0,0%

350

Outras funções económicas

0,00 €

60.000,00 €

0,00 €

0,0%

420

Transferências entre Administrações - FAM

430

Outras funções - diversas não especificadas
Total

0,0%

790.000,00 €

440.301,00 €

126.096,00 €

28,6%

0,00 €

5.333.883,21 €

1.283.642,21 €

24,1%

4.957.370,00 € 13.912.799,21 €

4.572.116,01 €

32,9%

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Evolução do Investimento Realizado
Pela análise do Quadro 3, verifica-se que a taxa de realização face à dotação disponível aumentou
ligeiramente face a 2014, passando de 28,8% para 32.9% em 2015.

Analisada globalmente, a taxa de execução mantém-se baixa, influenciada pela ainda fraca
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operacionalização do novo Quadro Comunitário Portugal 2020.
No decurso de 2015 foram, entretanto, concluídas as obras candidatadas no âmbito do “Overbooking”:
Requalificação do Largo Porto João Ferreira e Qualificação Urbana de Vale Mansos. O arranjo urbanístico
da Rua do Centro Social na Azervadinha, também incluído no overbookimg, havia já sido concluída em
2014.
Em 2015 apenas foi possível submeter o PEDU-Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano que prevê
investimento ao nível da regeneração urbana, mobilidade sustentável e comunidades desfavorecidas.
Esta candidatura aguarda ainda aprovação. De referir ainda que durante 2015 no âmbito das ITI’s e da
DLBC não saiu qualquer aviso de candidatura

Quadro 3 – Evolução do Investimento Realizado

Designação
Dotação Final
Realizado
Taxa Realização

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11.414.851 €

7.881.823 €

7.645.149 € 10.513.056 € 11.836.377 € 13.970.691 € 14.018.986 € 14.498.587 € 15.597.957 € 13.912.799 €

7.462.018 €

4.479.032 €

3.911.435 €

65,4%

56,8%

51,2%

3.202.436 €
30,5%

5.595.745 €
47,3%

6.941.183 €

5.408.608 €

49,7%

38,6%

2.585.384 €
17,8%

4.495.837 € 4.572.116 €
28,8%

32,9%

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

O gráfico abaixo evidencia o montante de despesa de investimento realizado em cada um dos exercícios
económicos analisados, verificando-se praticamente a manutenção do nível do investimento em 2015,
fruto da pouca ou inexistente execução do novo Quadro Comunitário.

Gráfico 4 – Evolução da Despesa de Investimento

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

No gráfico seguinte podemos observar a taxa de execução do Plano Plurianual de Investimentos em cada
exercício económico face à respetiva dotação definida.
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Gráfico 5 – Taxa de Execução do Plano Plurianual de Investimento

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

3.2. Atividades Mais Relevantes (AMR)
As AMR tiveram uma taxa de execução de cerca de 71.0% da despesa definida, traduzindo-se numa
despesa de 4,6 milhões de euros.
Destaca-se a taxa de realização dos programas 212, 245, 251, 252, 420 e 430, representando estes,
cerca de 88.4% da despesa total.
Esta taxa de realização de 71.0% representa um ligeiro aumento face a 2014, cuja taxa de realização se
situou nos 65.9%.
No Âmbito das Atividades Mais Relevantes, continuam a destacar-se os Sabores do Toiro Bravo,
importante certame de divulgação das iguarias do receituário regional e a FICOR- Feira Internacional da
Cortiça, certame de relevo na promoção da atividade económica do Concelho.
Para além destas, assumem relevância as atividades de cariz cultural e social que o Município desenvolve,
de per si ou em parceria com instituições do concelho e outras instituições, nomeadamente o Passeio
dos Reformados – Programa Turismo Sénior, as atividades de animação e apoio à família, a atribuição de
bolsas de estudo (algumas em parceria com a NEOEN), a atribuição de Auxílios Económicos e ainda o
importante apoio prestado ao Associativismo.
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Gráfico 6 – Principais Componentes das AMR Realizadas em 2015 (%)

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Gráfico 7 – Atividades Mais Relevantes (AMR) – Execução 2005-2015
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Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Quadro 4 – Realização nas Atividades Mais Relevantes, Por Programas de Classificação
Funcional

Prog.

Financiamento
definido

Designação

Dotação Final

Realizado

Taxa
realização

121

Protecção civil e luta contra incêndios

155.000,00 €

185.000,00 €

184.004,27 €

211

Ensino não superior

141.000,00 €

142.000,00 €

129.412,96 €

91,1%

212

Serviços auxiliares de ensino

869.500,00 €

894.100,00 €

647.863,26 €

72,5%

232

Acção social

242.900,00 €

507.900,00 €

96.995,79 €

19,1%

242

Ordenamento do território

52.200,00 €

227.200,00 €

14.754,88 €

245

Resíduos sólidos

330.000,00 €

365.000,00 €

358.308,10 €

98,2%

251

C ultura

243.500,00 €

275.000,00 €

218.432,77 €

79,4%

252

Desporto, recreio e lazer

161.000,00 €

195.000,00 €

172.548,11 €

88,5%

340

C omércio e turísmo

100,00 €

100,00 €

0,00 €

341

Mercados e feiras

80.000,00 €

66.900,00 €

66.520,81 €

99,4%

342

Turismo

64,9%

420

Transferências entre administrações

430

Outras funções - diversas não especificadas
Total

99,5%

6,5%

0,0%

53.000,00 €

65.500,00 €

42.496,23 €

526.000,00 €

535.460,00 €

496.674,64 €

92,8%

2.753.000,00 €

3.031.000,00 €

2.181.728,16 €

72,0%

5.607.200,00 €

6.490.160,00 €

4.609.739,98 €

71,0%

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Quadro 5 – Evolução da Despesa Realizada com as AMR

Designação

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dotação Final

2.729.756 €

3.977.733 €

3.490.256 €

4.135.019 €

3.861.359 €

4.249.891 €

3.913.430 €

3.955.067 € 6.287.073 €

6.976.189 € 6.490.160 €

Realizado

2.102.950 €

3.331.301 €

3.011.056 €

3.413.520 €

3.236.725 €

3.038.436 €

3.187.103 €

2.487.296 € 4.417.389 €

4.594.726 € 4.609.740 €

Taxa Realização

77,0%

83,7%

86,3%

82,6%

83,8%

71,5%

81,4%

62,9%

70,3%

65,9%

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

3.3. Grandes Opções do Plano (PPI + AMR)
Pela análise da evolução da despesa realizada com as GOPS, que engloba a execução do Plano Plurianual
de Investimentos (PPI) e a execução das Atividades Mais Relevantes (AMR), verifica-se uma evolução
positiva na execução do mesmo, passando de 40.27% em 2014, para 45% em 2015, motivada quer pelo
aumento da taxa de realização do PPI quer pelo aumento da taxa de execução das AMR.

71,0%
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Quadro 6 – Evolução da Despesa Realizada com as GOPS

Designação
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
15.392.584 € 11.372.079 € 11.780.168 € 14.374.415 € 16.086.268 € 17.884.121 € 17.974.053 € 20.785.660 € 22.574.146 € 20.402.959 €
Dotação Final
Realizado
10.793.319 € 7.490.088 € 7.324.954 € 6.439.162 € 8.634.181 € 10.128.287 € 7.895.905 € 7.002.772 € 9.090.563 € 9.181.856 €
44,80%
53,67%
56,63%
43,93%
33,69%
40,27%
45,00%
Taxa Realização 70,12%
65,86%
62,18%
Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

3.4. Orçamento
Quadro 7 – Resumo da Execução Orçamental

As disponibilidades financeiras do Município de Coruche, na Gerência de 2015, na conta de execução
orçamental, foram as seguintes:

Valor
Saldo da Gerência Anterior (2014)

10.560.955,21 €

Receita cobrada na Gerência

16.870.567,19 €
Soma

Despesa efectuada na Gerência
Saldo para a Gerência seguinte (2015)

27.431.522,40 €
16.360.016,39 €
11.071.506,01 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

3.4.1. Orçamento da Receita
3.4.1.1 Receitas Correntes
No ano de 2015, e face à dotação/previsão inicial, a cobrança ficou 3.4% aquém do previsto, o que revela
um pequeno recuo face a anos anteriores, fruto das condições económicas adversas que o país enfrenta
e que se refletem também a nível do poder local.
No entanto, e analisando-se o plano nacional, estas taxas de execução continuam em níveis bastante
elevados, desde logo pelo grande rigor que é colocado na elaboração do orçamento e no cumprimento
das regras previsionais.
Os 15,3 milhões de euros arrecadados constituem a base de financiamento das despesas regulares e
imprescindíveis ao funcionamento da Autarquia.
As receitas resultantes dos Impostos Diretos (IMT, IMI, IMV, Derrama) das Taxas, Multas e Outras
Penalidades e ainda das Transferências Correntes (do Orçamento de Estado) e Venda de Bens e Serviços,
continuam a ser de grande relevância para o Município.
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Este grupo de receitas representa, no seu conjunto, cerca de 99% da receita corrente total do Município.

Quadro 8 – Receitas Correntes por Programas de Classificação Funcional
Composição
01. Impostos Directos

Dotação

Execução

Peso da Rubrica % Execução

2.647.562,00 €

2.742.425,66 €

32.558,00 €

04. Taxas, multas e outras penalidades
05. Rendimentos da propriedade

02. Impostos Indirectos

06. Transferências C orrentes
07. Venda de bens e serviços correntes
08. Outras receitas correntes
Total da Receitas Correntes Cobradas

17,9%

104%

60.146,18 €

0,4%

185%

158.248,00 €

161.218,94 €

1,1%

102%

113.436,00 €

80.938,45 €

0,5%

71%

10.855.843,00 €

10.389.033,69 €

68,0%

96%

1.907.291,00 €

1.814.234,79 €

11,9%

95%

113.176,00 €

35.455,43 €

0,2%

31%

100%

96,6%

15.828.114,00 €

15.283.453,14 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

3.4.1.2 Receitas de Capital
Analisando o Quadro que a seguir se apresenta, verifica-se que o Município de Coruche depende bastante
das transferências provenientes de terceiros, situação, entretanto já verificada em anos anteriores.

As transferências de capital representam cerca de 98,9% do total da receita de capital a que
correspondem cerca de 1.5 milhões de euros e destes, 0.9 milhões dizem respeito ao FEF e 0.6 milhões
à comparticipação comunitária de projetos municipais.

Quadro 9 – Receitas de Capital por Programas de Classificação Funcional

Composição
09. Venda de bens de investimento
10. Transferências de capital
11. Activos Financeiros

Dotação

Peso da Rubrica % Execução

47.480,00 €

15.684,00 €

2.126.406,00 €

1.504.294,07 €

2.017,00 €

1.125,00 €

1,00 €

-

2.175.904,00 €

1.521.103,07 €

12. Passivos financeiros
Total da Receitas de Capital

Execução

1,0%

33,0%

98,9%

70,7%

0,1%

55,8%

-

-

100%

69,9%

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

3.4.1.3. Análise Global da Receita
A receita global arrecadada no exercício económico atingiu o valor de 16,8 milhões de euros,
correspondendo-lhe um valor global de 27,5 milhões de euros com a incorporação do saldo de gerência,
o que representa uma taxa de execução na ordem dos 96.0% (valor superior em 3p.p. relativamente a
2014), situação claramente reveladora da qualidade da programação orçamental.
Com uma taxa de execução superior a 85%, o Município não incorre em situação de incumprimento e
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não desencadeia os mecanismos de alerta precoce, em resultado de desvios superiores aos definidos na
lei (mínimo de 85%, mínimo previsto no artigo 56º da Lei 75/2013).

Quadro 10 – Receitas Globais

Receitas

Dotação

C orrentes
C apital

Execução

Peso da Rubrica

% de Execução

55,7%

96,6%

15.828.114,00 €

15.283.453,14 €

2.175.904,00 €

1.521.103,07 €

5,5%

69,9%

1,00 €

66.010,98 €

0,2%

6601098,0%

10.560.955,21 €

10.560.955,21 €

38,5%

100,0%

27.431.522,40 €

61,3%

96,0%

Outras
- Reposições
- Saldo da Gerência anterior
Total Geral

28.564.974,21 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

A taxa de execução da receita corrente face à dotação foi de 96.6%, enquanto a de capital foi de 69.9%.
Tem-se assistido um aumento continuo das receitas correntes face às receitas de capital, dado que na
atribuição das transferências de orçamento de Estado, o FEF passou, em 2014, a ser repartido 90% em
transferência corrente e 10% em transferência de capital, contribuindo para a maior diferenciação entre
cada um dos tipos de receita e permitindo ao Município gozar de um saudável equilíbrio financeiro, isto
apesar de o novo regime financeiro das autarquias locais (Lei 73/2013) vir a fixar, no seu artigo 40º,
uma regra mais apertada. Além de prever que “os orçamentos das entidades do setor local preveem as
receitas necessárias a cobrir todas as despesas”, acrescentou que, sem prejuízo disto, “a receita corrente
direta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente, acrescida da amortização média de
empréstimos de médio e longo prazos”. Define ainda o artigo que “consideram-se amortizações médias
de empréstimos de médio e longo prazos o montante correspondente à divisão do capital contraído pelo
número de anos do contrato, independente do seu pagamento efetivo”.
O quadro que a seguir se apresenta reflete o cálculo da amortização média dos empréstimos do município
de Coruche em 1 de janeiro de 2015.

Quadro 11 – Amortização Média dos Empréstimos

Empréstimo
Contrato nº 14/087
Contrato nº 270/82
Contrato nº 426/019
Contrato nº 145/487

Dívida 1 Janeiro Dívida 1 Janeiro Nº anos remanescente do Amortização
de 2014
de 2015
contrato
Média
374.171,34
300.928,35
5
74.834,27
1.421.160,34
1.185.942,26
6
236.860,05
1.664.912,66
1.491.547,36
10
166.491,27
570.364,83
515.993,96
10
57.036,48
TOTAL 535.222,07

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica
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A despesa corrente atingiu o valor de 11.198.782.85€, sendo que o seu limite, de acordo com a presente
regra, seria de 14.748.231.07€ (15.283.453,14€ (receita corrente) – 535.222,07 (amortização média
de empréstimos de médio e longo prazos) = 14.748.231.07€),
Fica assim, demonstrado amplamente o seu cumprimento.

Evolução da Receita
A análise dos quadros/gráficos seguintes permitirá a observação da evolução das receitas de capital e
das receitas correntes (receitas cobradas).

Gráfico 8 – Evolução da Distribuição da Receita – Corrente/Capital

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica
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Gráfico 9 – Evolução da Distribuição da Receita – Corrente/Capital ( €)

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Gráfico 10 – Variação da Evolução da Distribuição da Receita – Corrente/Capital

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica
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Quadro 12 – Evolução das Receitas – Variação Anual em % (n/n-1) ( Não incorpora o saldo
da gerência anterior)

Rúbricas/Anos

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Receitas C orrentes

5,32%

2,78%

7,80%

0,64%

9,30%

-4,55%

-4,55%

10,41%

4,10%

-10,66%

22,49%

1,25%

1,07%

Receitas de C apital

41,51%

-10,09%

36,18%

-27,12%

-38,31%

42,11%

-26,89%

26,19%

54,20%

-12,05%

-62,45%

-21,77%

-31,95%

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Quadro 13 – Evolução das Diferentes Componentes da Receita (valor % face à receita total)

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica
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Quadro 14 – Evolução das Principais Receitas (valor % face à receita total)

RUBRICAS / ANOS

2010
Valor €

%

2011
Valor €

%

2012
Valor €

%

2013
Valor €

%

2014
Valor €

2015
%

Valor €

%

RECEITAS COBRADAS

FGM+FCM+FBM / FEF+FSM+IRS 11.040.948

59,0%

10.488.901

47,0%

9.964.375

50,3%

9.964.375

56,0%

9.537.865

54,9%

10.035.968

59,5%

991.321

5,3%

3.992.424

17,9%

3.044.626

15,4%

958.548

5,4%

1.296.155

7,5%

559.212

3,3%

6.479

0,0%

278

0,0%

153

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1.319.688

7,0%

1.395.130

6,3%

1.372.493

6,9%

1.637.605

9,2%

1.782.708

10,3%

1.592.290

9,4%

Derrama

242.414

1,3%

417.748

1,9%

256.094

1,3%

330.831

1,9%

104.507

0,6%

259.231

1,5%

Sisa/IMT

637.469

3,4%

960.181

4,3%

194.788

1,0%

383.076

2,2%

409.217

2,4%

556.973

3,3%

Taxas multas e outras penal.

206.127

1,1%

198.746

0,9%

202.716

1,0%

166.928

0,9%

143.154

0,8%

161.219

1,0%

4.281.317

22,9%

4.852.075

21,8%

4.782.326

24,1%

4.367.416

24,5%

4.100.400

23,6%

3.705.675

22,0%

18.725.763

100,0%

22.305.483

100,0%

19.817.570

100,0%

17.808.779

100,0%

17.374.006

100,0%

16.870.567

100,0%

FEDER (Capital)
Águas e Alug. Cont.
Contrib. Autárquica/IMI

Restantes rubricas
Total da Receita

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Gráfico 11 – Estrutura de Receitas do Município

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica
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Analisando a evolução da receita, verificamos que a receita corrente registou um aumento de apenas
1,07%, a que corresponde um aumento de valor absoluto no montante de 161.373€.
Este aumento da receita corrente é explicado por múltiplos fatores (alguns com atuações em sentido
inverso):
•

Aumento global do FEF/FSM e participação variável no IRS em 5.05%, a que corresponde um
valor de 459.399€;

•

Aumento da receita global dos impostos diretos em 101.790€ (+3.85%), para o qual contribuem
as seguintes receitas:
Aumento das receitas da Derrama em 154.725€ (+148.05%);
 Aumento da receita do imposto sobre transmissões onerosas de investimento (IMT)
em 147.756 (+36.11%)
Diminuição da receita do imposto único de circulação (IUC) em 10.277€ (-2.98%);
Diminuição do IMI em 190.418€ (-10.68%).

•

Aumento das receitas com multas, taxas ou outras penalidades em 18.123.09€ (12.6%).

•

Diminuição da receita de venda de bens e serviços correntes em -0.8%. a que correspondem
cerca de 14.549€;

•

Diminuição dos rendimentos de propriedade (juros) em 69.794€ (-46.3%);

•

Diminuição das comparticipações comunitárias correntes de projetos co-financiados em
205.207€ (-79.8%)

•

Diminuição da comparticipação em despesas com educação (pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos) em
65.975€ (-6.79%)

Para a maioria das restantes receitas não se verificarem oscilações significativas.

No que respeita à receita de capital, verificou-se uma descida em relação a 2014, à semelhança do que
vem a acontecer desde 2013, passando-se de uma receita de 2.235.297€ para uma receita de
1.521.103€ (-31.95%), motivada por:
•

Diminuição da comparticipação comunitária de projetos em 734.806€ (-56.7%), motivada pelo
regime de transição entre quadros comunitários a que se assiste neste momento, não tendo sido
possível candidatar qualquer operação à exceção do PEDU.
Aguarda-se decisão sobre a candidatura PEDU, entretanto submetida. As candidaturas em
overbooking, apesar de executadas em 2015, só permitirão um encaixe financeiro de cerca de
788.819 euros, apenas em 2016.

•

Aumento da receita do FEF em +4.28% (38.704€).

Pelo somatório das receitas correntes com as receitas de capital e as reposições abatidas nos pagamentos,
verifica-se que a receita total da Câmara diminuiu no valor de -503.439€ (-2.9%).
Analisando-se a estrutura de receitas cobradas do Município, verifica-se:

•

Que o peso das verbas provenientes do orçamento de Estado (FEF, FSM e IRS) continuam a
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representar uma grande fatia das receitas totais – 59.5% -, valor superior ao registado em 2014;

•

Que o IMI representa cerca de 9.4% da receita total, registando uma diminuição face a 2014;

•

Que o FEDER é igualmente uma importante fonte de receita para o Município, representando
3.3% da receita global, embora apresentando uma clara redução de valor face a 2014.

Representando estas componentes, grosso modo, cerca de 72.2% da receita total arrecadada.

Quadro 15 – Evolução da Execução Orçamental da Receita (sem saldo de gerência)
Re ce ita s

Dota çã o

Re ce ita Arre ca da da

% de Exe cuçã o

Corre nte s
2002

9.617.660,02 €

10.153.988,88 €

105,6%

2003

10.278.746,00 €

10.694.419,59 €

104,0%

2004

10.891.354,00 €

10.992.143,21 €

100,9%

2005

11.307.727,00 €

11.849.290,57 €

104,8%

2006

12.157.386,00 €

11.925.451,72 €

98,1%

2007

12.229.449,00 €

13.034.404,23 €

106,6%

2008

13.060.112,00 €

12.441.189,85 €

95,3%

2009

12.811.948,00 €

11.875.012,47 €

92,7%

2010

13.627.672,00 €

13.111.064,39 €

96,2%

2011

13.547.766,00 €

13.648.615,03 €

100,7%

2012

12.999.490,00 €

12.193.786,32 €

93,8%

2013

15.151.829,00 €

14.935.562,36 €

98,6%

2014

15.451.105,00 €

15.122.080,25 €

97,9%

2015

15.828.114,00 €

15.283.453,14 €

96,6%

2002

10.724.252,67 €

5.494.683,60 €

51%

2003

14.840.152,49 €

7.775.614,38 €

52%

2004

15.964.454,00 €

6.991.087,04 €

44%

2005

16.774.208,00 €

9.520.452,81 €

57%

2006

11.017.189,00 €

6.938.511,32 €

63%

2007

8.150.604,00 €

4.280.244,80 €

53%

2008

8.032.662,43 €

6.082.499,19 €

76%

2009

9.759.068,00 €

4.446.918,41 €

46%

2010

11.793.333,00 €

5.611.370,61 €

48%

2011

13.881.725,00 €

8.652.941,06 €

62%

2012

12.260.620,00 €

7.610.333,29 €

62%

2013

7.814.233,00 €

2.857.306,36 €

37%

2014

6.101.850,00 €

2.235.296,53 €

37%

2015

2.175.904,00 €

1.521.103,07 €

70%

Ca pita l

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

3.4.2. Orçamento da Despesa
3.4.2.1 Despesas Correntes
Em 2015 a despesa representou um valor de cerca de 11.198 milhões de euros com uma taxa de
execução de 82%, aumentando em relação ao ano anterior.
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As rubricas que mais concorrem para o total da despesa corrente são as rubricas “Despesas com Pessoal”
e “Aquisição de Bens e Serviços”, representando 83.5% da despesa total.
Comparativamente a 2014, e à semelhança de anos anteriores, verifica-se uma diminuição na despesa
com Pessoal e na Aquisição de Bens e Serviços, em parte por força dos condicionalismos legais, que
impõem o não aumento da despesa com pessoal e a redução de preço em muitos contratos de aquisição
de serviços. No entanto, não obsta a que o Município continue a fazer um esforço considerável para
manter a qualidade dos serviços prestados à Comunidade, apesar das imposições de contenção
orçamental.

Quadro 16 –Despesas Correntes por Programas de Classificação Funcional

Composição

Dotação

Execução

Peso da Rubrica

Tx. Exec.

01. Despesas com pessoal

6.122.310,00 €

5.617.823,12 €

50,2%

92%

02. Aquisição de bens e serviços

5.204.668,00 €

3.728.678,44 €

33,3%

72%

75.500,00 €

47.177,69 €

0,4%

62%

1.775.282,00 €

1.395.034,84 €

12,5%

79%

1,00 €

0,00 €

0,0%

0%

533.431,00 €

410.068,76 €

3,7%

77%

100,0%

82%

03. Juros e outros encargos
04. Transferências correntes
05. Subsídios
06. Outras despesas correntes
Total das Despesas Correntes Pagas

13.711.192,00 €

11.198.782,85 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

3.4.2.2 Despesas de Capital
Analisando-se o quadro que a seguir se apresenta, verifica-se que a rubrica “Aquisição de Bens de Capital”,
que materializa a execução do PPI, é a que assume maior peso nas Despesas de Capital, representando
86% das despesas pagas.

Quadro 17 –Despesas de Capital por Programas de Classificação Funcional

Composição
07. Aquisição de bens de capital

Dotação

Execução

Peso da Rubrica

Tx. Exec.

86,1%

33%

13.472.498,21 €

4.446.020,01 €

08. Transferências de capital

353.281,00 €

49.358,14 €

1,0%

14%

09. Activos financeiros

460.303,00 €

126.096,00 €

2,4%

27%

10. Passivos financeiros

552.700,00 €

539.759,39 €

10,5%

98%

15.000,00 €

0,00 €

0,0%

0%

100,0%

35%

11. Outras Despesas de C apital
Total da Despesa de Capital

14.853.782,21 €

5.161.233,54 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

A rubrica “Passivos Financeiros” reflete a posição dos empréstimos contraídos pelo Município, que neste
momento são 4, e os quais representam uma dívida de 2.954.652.54€, em 31-12-2015.
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Na rubrica “Transferências de Capital”, salientam-se as transferências efetuadas pelo Município para
instituições de cariz social e para famílias no âmbito do Programa Conforto Habitacional e outras.
A rubrica “Ativos Financeiros” refere-se unicamente à despesa com a realização de capital no Fundo de
Apoio Municipal (FAM).

3.4.2.3 Análise Global da Despesa
Do ponto de vista da execução da despesa, o exercício económico de 2015 foi bastante positivo, tendo a
despesa total paga atingido um valor de 16.36 milhões de euros, a que corresponde uma execução global
de 57.3%, dos quais 35% reportam a despesas de capital.
À semelhança de anos anteriores, a taxa de execução das despesas correntes (82%) continua a ser
superior à taxa de execução das despesas de capital (35%), dado que estas últimas dependem de fatores
de maior imprevisibilidade como o ritmo de abertura de concursos e de aprovação de projetos
comparticipados por fundos comunitários.

Quadro 18 –Taxa de Execução da Despesa Global

Despesas

Dotação

Execução

Peso da Rubrica

% de Execução

C orrentes

13.711.192,00 €

11.198.782,85 €

68%

82%

C apital

14.853.782,21 €

5.161.233,54 €

32%

35%

100%

57,3%

Total Geral

28.564.974,21 €

16.360.016,39 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Pela análise do quadro 18 verifica-se que, em 2015, e face a 2014, a despesa corrente aumentou em
0.57% e a despesa de capital diminuiu em -2.37%.
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Evolução da Despesa

Quadro 19 –Evolução da Execução Orçamental entre 2001 e 2015

Despesas

Dotação

Paga

% de Execução

Correntes
2001

9.463.892,02 €

8.566.286,95 €

90,5%

2002

9.582.382 €

9.249.476 €

96,5%

2003

10.164.138 €

9.608.790 €

94,5%

2004

10.993.444 €

10.223.172 €

93,0%

2005

11.803.371 €

10.702.851 €

90,7%

2006

12.494.386 €

11.225.713 €

89,8%

2007

12.427.449 €

11.702.310 €

94,2%

2008

13.551.862 €

12.444.406 €

91,8%

2009

13.539.848 €

12.469.461 €

92,1%

2010

14.547.172 €

12.565.067 €

86,4%

2011

13.907.366 €

12.042.279 €

86,6%

2012

13.747.420 €

10.907.591 €

79,3%

2013

13.690.793 €

11.337.136 €

82,8%

2014

14.306.125 €

11.135.216 €

77,8%

2015

13.711.192 €

11.198.783 €

81,7%

2001

15.100.428 €

5.826.801 €

39%

2002

10.759.530 €

5.310.178 €

49%

2003

16.168.115 €

8.723.121 €

54,0%

2004

17.216.779 €

7.117.724 €

41,3%

2005

18.297.559 €

10.146.886 €

55,5%

2006

13.209.529 €

8.941.501 €

67,7%

2007

9.182.441 €

5.491.549 €

59,8%

2008

8.901.940 €

4.830.172 €

54,3%

2009

11.650.108 €

4.053.726 €

34,8%

2010

13.293.103 €

6.582.519 €

49,5%

2011

15.519.572 €

8.308.299 €

53,5%

2012

15.465.043 €

6.288.414 €

40,7%

2013

15.849.187 €

3.436.930 €

21,7%

2014

16.855.461 €

5.286.466 €

31,4%

2015

14.853.782 €

5.161.234 €

34,7%

Capital

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica
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Gráfico 12 – Evolução da Despesa entre 2003 e 2015 (em milhões de €)

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Gráfico 13 – Evolução da Despesa entre 2003 e 2015 (€)

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica
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Quadro 20 –Evolução das Despesas em % (Despesas Correntes/Despesas Totais e
Despesas Capital/Despesas Totais)

Rúbricas/Anos

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Despesas Correntes

58,95%

51,33%

55,66%

68,06%

72,04%

75,47%

65,62%

59,17%

63,43%

76,74%

67,81%

68,45%

Despesas de C apital

41,05%

48,67%

44,34%

31,94%

27,96%

24,53%

34,38%

40,83%

36,57%

23,26%

32,19%

31,55%

2012

2013

2014

2015

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Quadro 21 –Evolução das Despesas - Variação Anual em % (n/n-1)

Rúbricas/Anos

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Despesas C orrentes

6,39%

4,69%

4,89%

4,25%

6,34%

0,20%

0,77%

-4,16%

-9,42%

3,94%

-1,78%

0,57%

Despesas de Capital

-18,40%

42,56%

-11,88%

-38,58%

-12,04%

-16,07%

62,38%

26,22%

-24,31%

-45,35%

53,81%

-2,37%

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica
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Quadro 21 –Evolução Das Diferentes Componentes da Despesa (Valor e % face à
Despesa Total)
2 0 11

2 0 12

2 0 13

2 0 14

2 0 15

R U B R I C A S / A N OS
V al o r €

%

V al o r €

%

V al o r €

%

V al o r €

%

V al o r €

%

01 - Pessoal

6.414.419

31,5%

5.769.111

33,5%

6.007.058

40,7%

5.764.203

35,1%

5.617.823

34,3%

02 - Aquisição Bens e Serviços

4.313.406

21,2%

3.808.130

22,1%

3.803.039

25,7%

3.736.448

22,8%

3.728.678

22,8%

02.01 - Aquisição bens

1.129.204

5,5%

1.175.344

6,8%

1.172.897

7,9%

1.169.144

7,1%

1.112.781

6,8%

02.02 - Aquisição Serviços

3.184.202

15,6%

2.632.786

15,3%

2.630.142

17,8%

2.567.304

15,6%

2.615.897

16,0%

03 - Juros e out ros encargos

121.209

0,6%

107.347

0,6%

72.380

0,5%

69.028

0,4%

47.178

0,3%

04 - Transf erências corrent es

837.265

4,1%

809.956

4,7%

914.663

6,2%

959.740

5,8%

1.395.035

8,5%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

355.979

1,7%

413.047

2,4%

539.996

3,7%

605.797

3,7%

410.069

2,5%

10 . 9 0 7 . 5 9 1

63,4%

11. 3 3 7 . 13 6

76,7%

11. 13 5 . 2 16

67,8%

11. 19 8 . 7 8 3

68,5%

D ES PESA S C O R R EN T ES

05 - Subsí dios

06 - Out ras despesas corrent es

T o t a l d a s d e sp e sa s c or r e n t e s

12 . 0 4 2 . 2 7 9

59,2%

D ES P ES A S D E C A P I T A L

07 - A quisição bens capit al

6.941.183

34,1%

5.408.608

31,5%

2.585.384

17,5%

4.495.837

27,4%

4.446.020

27,2%

08 - Transf erências de capit al

826.442

4,1%

323.933

1,9%

265.917

1,8%

250.477

1,5%

49.358

0,3%

09 - Act ivos f inanceiros

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

126.096

0,8%

10 - Passivos f inanceiros

540.673

2,7%

555.872

3,2%

578.164

3,9%

540.151

3,3%

539.759

3,3%

0

0,0%

0

0,0%

7.464

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

T ot a l d a s d e sp e sa s d e c a pi t a l

8.308.299

40,8%

6 . 2 8 8 . 4 14

36,6%

3.436.930

23,3%

5.286.466

32,2%

5 . 16 1. 2 3 4

3 1, 5 %

T OT A L GER A L

20.350.577

10 0 , 0 %

17 . 19 6 . 0 0 5

10 0 , 0 %

14 . 7 7 4 . 0 6 6

10 0 , 0 %

16 . 4 2 1. 6 8 1

10 0 , 0 %

16 . 3 6 0 . 0 16

10 0 , 0 %

11 - Out ras despesas de capit al

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica
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Gráfico 14 – Estrutura de Despesas do Município – 2015

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Evolução das Despesas Com Pessoal
O peso da Despesa com Pessoal, relativamente às Despesas Correntes, mantém-se relativamente estável,
desde 2010, com valores em torno dos 53%, apresentando, contudo, um decréscimo em 2015, com um
valor de 50%.
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Verifica-se que o maior acréscimo de peso da rubrica (53,1% do total das despesas correntes) foi em
2010, devido à inclusão de novos trabalhadores, no âmbito da assinatura do protocolo de transferência
de competências em matéria de educação.
Os anos que se seguem refletem ligeiras oscilações originadas por orientações do orçamento de Estado
que implicaram não pagamento de subsídios de férias e de natal, associados a cortes salariais, mais ou
menos intensos, e ainda por saída de trabalhadores por motivos de aposentação.
Em 2014 voltamos a assistir a uma redução deste indicador, caindo para 51,8% em resultado do elevado
número de aposentações a superarem a admissão de novos trabalhadores, que representaram cerca de
8% da força de trabalho do Município.

Gráfico 15 – Despesa com Pessoal / Despesa Total

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica
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Gráfico 16 – Despesa com Pessoal / Total da Despesa Corrente

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

O quadro 22 reflete o contributo de diferentes rúbricas para a despesa paga com o pessoal, ao longo dos
últimos anos.

Quadro 22 – Principais Rubricas de Despesa com Pessoal

Componentes da Despesa
Remuneraçõ es do s membro s do s o rgão s autárquico s
Remuneraçõ es do pessoal do quadro
Remuneraçõ es do pessoal co ntratado a termo certo

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

232.081

233.039

241.694

211.220

178.246

121.627

121.166

122.632

123.615

2.805.195

2.822.936

2.743.506

3.109.358

3.332.257

3.270.093

3.315.047

3.009.470

2.953.755

374.623

389.175

435.378

428.411

160.301

94.003

18.253

0

0

38.365

16.005

850

0

16.306

25.214

9.594

9.594

9.594

5.567

6.986

6.842

7.481

8.776

8.306

5.712

64.285

10.518

Remuneraçõ es do pessoal em regime de tarefa o u avença
Remuneração do pesso al a aguardar apo sentação

2015

Remuneração do pesso al em qualquer o utra situação

124.067

112.047

96.714

182.125

128.957

134.521

65.342

59.913

97.041

Subsídio de refeição

371.303

368.226

355.070

406.955

402.272

378.061

359.970

327.983

319.964

Subsídios de Férias e Natal

610.462

628.443

597.027

707.963

694.211

327.970

631.014

614.254

569.189

Remuneraçõ es po r do ença, maternidade ou paternidade

106.117

104.347

81.880

124.640

102.980

125.831

86.806

109.864

93.253

Despesas de representação

43.046

43.947

46.396

46.907

43.262

42.316

42.153

41.631

40.057

Ho ras extrao rdinárias

153.546

169.764

228.009

137.312

108.621

63.846

44.329

42.176

43.861

A judas de Custo

113.535

98.533

91.898

72.909

58.575

46.356

29.295

28.724

26.358

Subsídios de turno

41.800

43.733

45.499

38.103

41.764

38.880

44.214

40.052

43.320

Outros abo no s variáveis (inclui senhas de presença)

35.824

35.904

26.552

29.516

32.775

37.951

25.253

26.030

23.961

Segurança So cial

984.115
T o t a l Ge ra l

6 .0 3 9 .6 4 6

V a ria çã o f ac e a o a no a nt e rio r

956.850

1.013.620

1.169.312

1.267.595

1.263.338

6 .02 9 .9 3 4

6 .0 10 .9 3 7

6.6 7 2 .2 11

6 .4 14.4 19

1.105.117

5 .7 6 9.111

1.054.137

6 .0 0 7 .05 8

1.208.911

5 .7 6 4 .20 3

5 .617 .8 2 3

- 0 ,16 %

- 0 ,3 2 %

11,0 0 %

- 3 ,8 6 %

- 10 ,0 6 %

4 ,12 %

- 4 ,04 %

- 2 ,5 4%

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Pela sua análise constata-se uma variação negativa da despesa absoluta total com o pessoal, com
exceção dos anos de 2010 e 2013, reflexo quer da entrada do pessoal do Ministério da Educação quer
da reposição dos subsídios de férias e de Natal, em 2013.
No entanto, se ao ano de 2010 e 2013, expurgarmos os valores da despesa com a entrada do pessoal
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do ME e os valores da despesa originada pela reposição dos subsídios, verificamos uma redução
continuada da despesa com pessoal, de 1.7% e 2.5% respetivamente.
Assim, conclui-se que existe uma tendência continua de redução da despesa com pessoal originada, quer
por imposições legais que obrigam a uma não reposição dos trabalhadores que se aposentam ou a uma
substituição apenas parcial, quer por uma política de racionalização de meios humanos que tem vindo a
ser desenvolvida pelo Município, sem descurar a eficiência e eficácia do trabalho desenvolvido e a
monitorização mensal da evolução desta despesa.
Uma das componentes em que mais se tem trabalhado ao nível da redução da despesa com o pessoal,
por possuir um carácter variável, sendo por isso mais fácil atuar com eficácia, recorrendo a um
planeamento adequado de atividades, é a que se refere ao custo com horas extraordinárias. O valor
desta despesa tem-se contraído sempre ano após ano, com exceção de 2015 em que a despesa aumentou
3.99% face ao ano anterior, como se pode verificar pelo quadro seguinte:

Quadro 23 – Evolução do Valor Pago em Horas Extraordinárias

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

185.773 €

161.979 €

153.546 €

169.764 €

228.009 €

137.312 €

108.621€

63.846 €

44.329 €

42.176 €

43.861€

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Evolução de Outras Despesas
No exercício económico de 2015, a despesa corrente pautou-se por um decréscimo de 0.57% face ao
ano anterior, com o contributo de outras componentes, que a seguir se discriminam:

Aquisição de bens e serviços: o valor despendido nesta rubrica reduziu em 2015, à semelhança de
2014, de 3.736.447,90€ para 3.728.678.44 respetivamente, ou seja, menos 7.769.46€,
representando um decréscimo de -0.21%.
A despesa com aquisição de bens diminuiu em -4.8% (-56.362.54€) e a despesa com aquisição
de serviços aumentou em 1.89% (+48.593.08€).
Para este comportamento da despesa contribuíram vários fatores, alguns em sentidos opostos,
destacando-se a evolução das seguintes rubricas principais de despesa:
•

Na aquisição de bens:
- Diminuição da despesa com combustíveis e lubrificantes em 14.839.44€ (-3.77%);
- Diminuição de despesa com materiais de higiene e limpeza em 10.273.63€ (20.9%);
- Redução de despesa com compra de géneros alimentícios destinados à confeção de
refeições em 32.513.96€ (-69.8%), que traduz a substituição da confeção própria
por catering;
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- Aumento da despesa com refeições confecionadas em 27.322.01€ (+14,4%);
- Diminuição da despesa com material de educação cultura e recreio em 7.168.15€
(-25.4%);
- Aumento da despesa com vestuário e artigos pessoais em 765.57€ (+2.68%);
- Redução da despesa com material de escritório em 3.643.75€ (-6.27%), em linha
com o esforço de redução da despesa com este tipo de bens;
- Aumento da despesa com peças para material de transporte em 21.951.18€
(+35.78%);
- Diminuição da despesa com peças para outras máquinas e equipamentos em
16.682.94 (-23.03%);
- Diminuição da despesa da rubrica “Outros Bens” em 26.486.95€ (-13.58%).
• Na aquisição de serviços, assistiu-se a um aumento de 1.89% da despesa, em relação ao
ano anterior.

Para

este aumento

contribuíram

vários

fatores

e

desde

logo

o

comportamento de várias rubricas:

-

Diminuição da despesa com serviços de limpeza e higiene em 17.564.78€ (16.06%);

- Redução da despesa com conservação de bens (reparações, etc.) em 12.068.52€ (33.7%), redução esta que vem sendo gradual desde 2012;
- Aumento da despesa paga com comunicações em 4.094.22€ (+5,05%), em sintonia
com 2014;
- Redução da despesa com vigilância e segurança em 1.336.34€ (-1.17%), pelo 4º
ano consecutivo, em resultado da significativa redução de preços praticados pelos
fornecedores;
- Aumento da despesa com iluminação pública em 116.655.14€ (+28.7%), muito
devido a faturações elevadas emitidas pela EDP em 2015, referentes a períodos de
2014, e de aumentos do preço da energia;
- Aumento da despesa com estudos, pareceres, projetos e consultadoria em
40.946.84€ (+85.6%); 52% desta despesa está refletida nas AMR.
- Aumento da despesa com encargos das instalações (água e eletricidade, sem
inclusão da componente referente à iluminação pública) em 9.095.82€ (+2.47%),
muito em resultado do aumento dos preços da energia;
- Diminuição da despesa com transportes, nos quais se incluem os transportes
escolares em -22.7%, uma vez que os transportes escolares realizados pelas Juntas
de Freguesia passaram a estar ao abrigo do contrato inter-administrativo,
alterando-se a classificação da despesa;
- Diminuição da despesa com contratos de assistência técnica em 6.591.89€ (1,86%);
- Diminuição da despesa com seguros em 3.067.75€ (-5.10%);

-

Diminuição acentuada da despesa com formação em 31.210.81€ (-84.3%);
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- Aumento da despesa com outros trabalhos especializados em 5.423.93€ (+0.88%),
onde se inserem as despesas com a medicina no trabalho, as atividades de
enriquecimento curricular no ensino básico e as atividades de animação e apoio à
família no ensino pré-escolar, entre outros; 79% desta despesa está refletida nas
AMR.
Juros e outros encargos – redução da despesa em -31.6%, com um diferencial relativamente a
2014 de 21.850.02€ passando de 69.027.71€ para 47.177.69€, em resultado da continuação da
redução do endividamento municipal, e da redução das taxas de juro Euribor;
Transferências correntes – aumento da despesa em 45,3%, mais 435.295€ que em 2014. As
transferências para as famílias aumentaram em 143.238€, ou seja, +70.3%, numa aposta clara
na área social por parte do executivo municipal e também em resultado da classificação da despesa
com os programas do Centro de Emprego como transferência corrente. As transferências para as
instituições sem fins lucrativos, aumentaram em 10.5%, mais 43.493€ que em 2014. As
transferências para as freguesias subiram 244.006€, devido à entrada em vigor dos novos
contratos de delegação de competências nas freguesias, ao abrigo da Lei 75/2013, que
contemplam todas as transferências como transferência corrente. Toda esta despesa está refletida
nas AMR
Outras despesas correntes – descida das outras despesas correntes em 32.3%, passando de
605.797€ para 410.068; 70% desta despesa está refletida nas AMR.

Relativamente às despesas de capital, regista-se, em 2015, uma redução de 2.37%, a que corresponde
-125.231.98€, contribuindo para esta realidade as oscilações das seguintes componentes:
Aquisição de bens de capital (investimento) – diminuição de 1.11% da despesa (de 4.495.837€
passou para 4.446.020€), cuja análise está refletida no PPI e anteriormente explicada;
Transferências de capital – redução da despesa em 201.119€ (-80.2%), devido, fundamentalmente,
à nova repartição de despesa provocada pela entrada em vigor dos novos contratos de delegação
de competências com as Juntas de Freguesia, que levou, em parte, a que as transferências de
capital para as freguesias se tenham reduzido. Já as transferências para instituições sem fins
lucrativos diminuíram em 41.916€ (-54%), em consequência de não se terem registado
investimentos

destas

entidades

candidatos

a

comparticipação

municipal,

enquanto

as

transferências para as famílias subiram 4.428€ (+62.6%).
Ativos financeiros – rubrica referente ao pagamento, pelo primeiro ano, da verba para o FAM;
Passivos financeiros – descida de 0.07% (de 540.151€ para 539.759€) na despesa com a
amortização dos empréstimos bancários do Município;
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Gráfico 17 – Comparativo Despesa Corrente vs Receita Corrente

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Gráfico 18 – Comparativo Despesa Capital vs Receita Capital

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Relatório de Gestão 2015 | 37

Gráfico 19 – Evolução Temporal da Receita e da Despesa

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Neste exercício económico registaram-se os seguintes valores:

Quadro 24 – Receitas Correntes vs Despesas Correntes / Receitas de Capital Vs
Despesas de Capital

Valor
Receitas C orrentes

15.283.453,14 €

Despesas C orrentes

11.198.782,85 €

Diferença

4.084.670,29 €

Receitas de C apital

1.521.103,07 €

Despesas de C apital

5.161.233,54 €

Diferença

-3.640.130,47 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Deste resumo conclui-se que as receitas correntes foram superiores às despesas da mesma natureza em
4.084.670.29€.
No lado do capital as receitas foram inferiores às despesas em 3.640.130,47€.
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Somando capital e corrente, a receita anual foi superior à despesa em 444.539.82€ (4.084.670.293.640.130.47€ – 3.051.168.99€).
Se a este valor acrescentarmos as outras receitas, resultantes das reposições não abatidas nos
pagamentos, no valor de 66.010.98€, resulta uma receita total anual superior à despesa total anual no
valor de 510.550,80€.
Este valor será acrescido ao saldo da gerência anterior, no valor de 10.560.955.21€, resultando um saldo
de 11.071.506.01€ para a gerência seguinte.
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4. Análise da Situação Económica e Financeira
A análise económico-financeira sintetiza os resultados e a situação Patrimonial do Município de Coruche,
em 31 de dezembro de 2015.

Políticas Contabilísticas Seguidas
Continuam a ser seguidas as políticas contabilísticas mencionadas nos relatórios anteriores, no respeito
pelo POCAL e pelas demais regras contabilísticas e financeiras aplicáveis, existindo a preocupação de
manter os mesmos princípios ao longo dos diversos exercícios económicos

4.1. Balanço e Rácios Financeiros
Enquanto a execução orçamental reflete a receita e a despesa de determinado exercício económico, o
Balanço e a Demonstração de Resultados espelham a situação do Município de Coruche a nível
patrimonial, ou seja, demonstram os seus bens, direitos e obrigações.

Quadro 25 –Balanço

ACTIVO

PASSIVO

Imobilizado

Fundos Próprios

Bens de domínio público

37.621.049,22 €

Património

28.798.604,51 €

Imobilizações corpóreas

45.083.520,22 €

Reservas

12.039.206,85 €

Resultados transitados

25.657.963,89 €

Investimentos Financeiros

1.993.554,96 €

Resultados líquidos do exercício
Circulante

2.562.122,10 €

Passivo

Existências

4.976,53 €

Dívidas de terceiros - C P
Depós. Inst. Financ. e C aixa
Acréscimos e diferimentos
Total do Activo

155.215,21 €
11.288.258,00 €
434.818,76 €
96.581.392,90 €

Provisões para riscos e encargos

194.080,00 €

Dívidas a terceiros - M/L Prazo

3.053.554,46 €

Dívidas a terceiros - C urto Prazo

1.286.029,33 €

Acréscimos e diferimentos
Total dos Fundos Próprios + Passivo

22.989.831,76 €
96.581.392,90 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

A atividade de um Município tem aspetos muito particulares, bem distintos da atividade de uma qualquer
empresa. De facto, enquanto estas transformam e/ou comercializam bens ou prestam serviços, com o
objetivo final da maximização do lucro, boa parte da atividade dos municípios está concentrada, não na
produção de bens ou serviços, mas na construção/aquisição de imobilizado, com o fim último de
contribuir para a maximização da satisfação das necessidades dos munícipes e, desta forma, para o
aumento do bem-estar público.
A análise financeira das empresas, quando aplicada a um Município, deverá sofrer assim as necessárias
adaptações.
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Quadro 26 – Racios Financeiros
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,50

1,07

1,30

2,18

5,03

6,46

6,43

8,90

0,15

0,13

0,10

0,09

0,07

0,06

0,05

0,04

0,59

0,60

0,64

0,63

0,64

0,66

0,70

0,72

(Dívidas a Terceiros de Curto P razo / Dívida Total)

0,26

0,31

0,26

0,30

0,25

0,31

0,33

0,30

Peso Endividamento Total nas
Receitas Totais

0,46

0,51

0,38

0,30

0,28

0,29

0,29

0,26

0,34

0,35

0,28

0,21

0,21

0,20

0,20

0,18

-

0,28

0,20

0,06

-0,13

-0,34

_

80.379.773

92.656.530

94.261.777

1,12

1,09

1,11

72.056.853

84.698.124

84.698.124

LIQUIDEZ GERAL
(Circulante / P assivo C/P )

ENDIVIDAMENTO
(Dívidas a Terceiro s de Curto , M édio e Lo ngo prazo /
Fundo s pró prio + P assivo )

AUTONOMIA FINANCEIRA
(Fundo s P ró prio s / A ctivo total)

Estrutura do Endividamento

(P assivo Total (sem acrésc. e diferimentos) / Receitas
To tais)

Peso Endividamento Médio e Longo
Prazo nas Receitas Totais
(P assivo M édio e Longo P razo / Receitas To tais)

Peso Endividamento Líquido nas
Receitas Totais
(P assivo M édio e Longo P razo / Receitas To tais)

Capitais Permanentes
(Cap. P róprio + Capital A lheio M LP + Subs. Investimentos
(27)

Grau de Cobertura do Imobilizado
por Capitais Permanentes
(Capitais P ermanentes (incl. subs. invest.) / Imo bilizado
Líquido

55.486.390 59.272.130 65.356.621 71.713.741 77.251.251

1,01

1,00

1,00

1,03

1,07

Activo Fixo Líquido
( B ens Do m . P úblico + Imo b. Inco rpó reo + Imob.
Corpóreo + Invest. Financ. + Dívida de Terceiros M LP

54.693.291 59.339.161 65.172.400 69.857.062 71.913.273

Necessidades Cíclicas
(Existências + Clientes + A diant. a Fornecedo res + Estado
de Exploração a Receber + Outros Devedo res de
Explo ração )

441.703

113.939

176.340

131.549

132.691

194.407

144.588

160.192

1.764.430

2.013.570

1.293.988

1.430.407

796.318

1.010.529

716.306

616.384

793.099

-67.031

184.221

1856678

5.337.979

8.322.919

7.958.406

9.563.653

-663.627

-816.122

-571.718

-456.193

Recursos Cíclicos
( fo rnecedo res+ adiantamento de clientes + estado de
exploração a pagar + o utro s credores de exploração )

Fundo Maneio
(capitais permanentes - activo fixo líquido )

Necessidades de Fundo Maneio
(necessidades cíclicas - recurso s cíclico s)

-1.322.727 -1.899.631 -1.117.647 -1.298.857

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Da análise do balanço e dos indicadores financeiros do quadro que antecede, destaca-se o seguinte:
•

O rácio que mede o grau de cobertura deste imobilizado por capitais permanentes tem-se mantido
nos últimos anos sempre com valores iguais ou superiores de 1, o que revela uma cobertura
adequada;

•

O peso do endividamento no valor total do activo tem-se reduzido gradual e continuamente,
representando em 2015 apenas cerca de 4%; como se provará mais adiante, também na perspectiva
dos limites de endividamento legalmente estabelecidos se verifica um baixo nível de endividamento;

•

Na estrutura de endividamento (curto prazo / médio e longo prazo), regista-se um baixo peso da
dívida a curto prazo no passivo total (representa cerca de 30%), e se não tem baixado mais é porque
também tem sido significativamente reduzida a dívida a médio e longo prazo e porque, desde 2014,
existe o efeito da consideração no passivo dos encargos futuros com o FAM, uma vez que, seguindo
as recomendações da SATAPOCAL, tendo a DGAL comunicado em 2014 o valor a pagar pelo município
para subscrição de capital no FAM nos 7 anos seguintes, foi considerado/reconhecido no passivo o
valor total dessa subscrição (882.680,28€). Em 2015 esse passivo ascende a 756.584.24, uma vez
que foram já pagos 126.096€.

•

A liquidez geral apresenta um valor muito elevado (8.90 em 2015), o que significa que o ativo
circulante é amplamente suficiente para cobrir o passivo de curto prazo – quase 9 vezes;

• A autonomia financeira é muito elevada, com um rácio de 72%, e tem crescido continuamente.
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Face a estes indicadores, mais uma vez se conclui e se afirma que o Município disfruta de uma inegável
saúde financeira, que continua a crescer ano a ano.
Em relação aos equilíbrios das contas do Município, nas perspetivas de curto ou médio e longo prazo, e
face à boa evolução registada há vários anos, pode-se continuar a afirmar que a actual situação financeira,
revelada neste diagnóstico continua robusta, permitindo ao município dispor dos instrumentos adequados
para promover o desenvolvimento económico e social do concelho.
Prova disso são os posicionamentos de primeiro plano que o Município de Coruche tem obtido nos
rankings do anuário financeiro dos Municípios Portugueses – publicação da Ordem dos Técnicos Oficiais
de Contas, com a colaboração de diversas entidades, entre as quais o Tribunal de Contas.
No universo dos 184 municípios com menos de 20.000 habitantes, ao qual pertencemos, as posições
ocupadas por Coruche nas listas de ranking publicadas foram as seguintes:

•

2008 (primeiro ano em que foram elaborados Rankings) – 28º lugar;

•

2009 – 20º lugar;

•

2010 – 8º lugar;

•

Conjunto 2011 e 2012 – 1º lugar;

•

2013 – 3º lugar;

•

Conjunto 2010, 2011, 2012 e 2013 (de acordo com último relatório) – 2º lugar;

•

2014 – 3º lugar.

4.1.1. Imobilizado
Quadro 26 - Imobilizado
A C T IV O B R UT O

A c t . Lí quido

R ubric a s

2008

2009

2 0 10

2 0 11

2 0 12

2 0 13

2 0 14

2 0 15

2 0 15

B ens d e d o mí ni o p úb l i co
Terrenos e recursos nat urais

869.181

940.215

Edif ícios
Out ras constr. e inf raest rut uras
Imobilizações em curso

1.171.222

1.211.024

1.211.024

1.254.011

1.292.511

522.933

180.452

180.452

180.452

180.452

180.452

180.452

522.933
126.316

31.013.184

35.573.562

37.066.968

39.376.587

41.267.158

45.859.331

47.807.205

52.697.890

35.407.159

1.852.512

2.785.014

4.228.577

5.563.226

4.911.692

2.402.975

3.767.016

1.564.641

1.564.641

Adiant amentos

49.911

I mo b i li z açõ es C o r p ó r eas
Terrenos e recursos nat urais
Edif ícios e out ras const ruções

5.677.362

5.802.518

8.025.801

7.898.620

7.969.138

8.082.717

12.777.370

13.763.318

13.763.318

14.655.889

18.701.593

19.051.154

21.184.475

24.354.917

27.802.166

33.418.552

33.824.970

28.609.343

Equipament o Básico

1.209.914

1.477.065

1.652.142

1.940.009

2.142.217

2.347.786

2.755.106

3.026.322

971.838

Equipament o de Transport e

2.536.194

2.816.728

2.892.691

3.080.663

3.182.436

3.305.237

3.623.735

3.989.793

978.181

Ferrament as e ut ensílios

462.302

521.882

545.168

558.245

579.825

618.731

655.529

665.896

47.041

Equipament o Administ rat ivo

1.178.217

1.219.757

1.247.008

1.348.515

1.488.992

1.538.713

1.580.938

1.656.905

134.271

Out ras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso

320.886

320.422

320.199

317.172

317.172

317.172

317.172

317.172

3.353

4.764.572

1.299.400

3.373.580

4.090.632

4.142.483

1.028.243

262.175

493.543

493.543

13.768

192.025

15.456

66.767

82.632

82.632

18.115

18.115

18.115

18.115

18.115

18.115

18.115

Adiant am. por cont a imob. corpóreas
Imobilizações incorpóreas
Invest iment os f inanceiros
T o t al

18.115

1.037.985

1.110.875

1.110.875

1.110.875

1.110.875

1.110.875

1.993.555

1.993.555

1.993.555

65.596.314

72.587.143

80.897.719

88.120.546

92.876.496

95.881.979

110.516.196

114.798.136

84.698.124
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Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

O imobilizado líquido total ascende a 84.698.124, valor consideravelmente elevado, revelador do vasto
património que o município tem adquirido ou construído e que se encontra ao serviço dos nossos
munícipes e da população em geral.

4.1.2. Disponibilidades (Totais)
Quadro 27 – Disponibilidades Totais

1 de Janeiro de 2015 31 Dezembro de 2015
C aixa

22.263,80 €

23.600,41 €

3.293,75 €

3.189,19 €

3.272.566,76 €

3.133.998,19 €

238.139,88 €

1.550.230,47 €

BES / Novo Banco

2.537.060,96 €

2.728.122,33 €

Milenium BC P

2.561.375,16 €

2.515.417,78 €

C aixa C rédito Agrícola M. C oruche

2.144.410,18 €

1.333.699,63 €

10.779.110,49 €

11.288.258,00 €

Depósitos Bancários
Banco BPI
C aixa Geral de Depósitos
Banco Totta

Total Geral
Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

As disponibilidades totais, como se pode observar, cresceram 4.7% face ao final de 2014.

4.1.3. Dívidas à Banca
Quadro 28 – Dívidas à Banca

1 de Janeiro de 2015 31 Dezembro de 2015
Empréstimos Bancários
C aixa Geral de Depósitos
Total Geral
Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

3.494.411,93 €

2.954.652,54 €

3.494.411,93 €

2.954.652,54 €
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4.2. Demonstração de Resultados (Por Natureza)
Para compreendermos a formação do resultado líquido, aparentemente elevado, temos que ter em conta
que parte da receita contabilizada na classe 7 não é canalizada para gastos correntes (custos do
exercício), mas sim para investimentos, contabilizados na classe 4 do POCAL (imobilizado). Só uma parte
desta despesa de investimento é transferida anualmente para custos, por via das amortizações do
exercício. Como a maioria da receita vai à classe 7 (proveitos), mas parte substancial da despesa vai à
classe 4, é normalmente originado um resultado líquido positivo.
O Município de Coruche encerrou as suas contas referentes ao exercício económico de 2015 com um
Resultado Líquido do Exercício de 2.562.122€, valor absoluto bastante elevado, mas que voltou a descer
um pouco face ao ano anterior.
Contribuem para este resultado a venda de produtos, a prestação de serviços, as receitas de impostos e
as transferências do Orçamento de Estado, que superaram os custos com o pessoal, com as aquisições
de bens e serviços correntes, com as amortizações do exercício, com as transferências concedidas, com
os custos financeiros, etc.
A Demonstração de Resultados será então o espelho dos custos e proveitos da atividade Municipal em
2015, sintetizada nos quadros abaixo:

Quadro 28– Evolução dos Resultados

2008
Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Correntes
Resultados Extraordinários
Resultado Líquido do Exercí cio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.484.973 €

-56.464 €

1.213.001 €

2.157.693 €

1.466.567 €

1.466.567 €

494.023 €

337.262 €

723.945 €

727.555 €

937.003 €

978.455 €

1.048.889 €

1.048.889 €

1.171.554 €

1.091.175 €

2.208.917 €

671.091 €

2.150.003 €

3.136.148 €

2.515.457 €

2.515.457 €

1.665.577 €

1.428.438 €

91.949 €

895.741 €

526.826 €

71.542 €

789.961 €

789.961 €

1.024.928 €

1.133.684 €

2.300.866 €

1.566.833 €

2.676.830 €

3.207.690 €

3.305.418 €

3.305.418 €

2.690.505 €

2.562.122 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Quadro 29 – Resultados Operacionais
Os resultados operacionais ascenderam a 337.262€

PROVEITOS OPERACIONAIS

Valor

CUSTOS OPERACIONAIS

Valor

C usto das mercadorias vendidas e mat. consum.
Vendas e prestação de serviços

754.612,63 €

Impostos e taxas

2.822.617,64 €

Proveitos suplementares

57.088,36 €

Transferências e subsidios obtidos

11.308.686,92 €

Outros proveitos e ganhos operacionais

4.142.132,33 €

C ustos com o pessoal

5.603.371,67 €

Transferências e subsídios correntes concedidos

1.390.041,20 €

Amortizações do exercício

3.252.962,35 €

Provisões do exercício

194.080,00 €

Outros custos operacionais
Total

14.943.005,55 €

3.839,82 €

Fornecimentos e serviços externos

19.315,83 €
Total

14.605.743,20 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica
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Resultados Financeiros
Os Resultados Financeiros apresentam o valor de 1.091.175.29€.
Os Proveitos Financeiros são provenientes de juros obtidos de depósitos (à ordem e a prazo) das rendas
da EDP, estas últimas as maiores responsáveis pelo resultado positivo.
Os custos e perdas financeiras resultam, fundamentalmente, do custo com os juros de empréstimos
bancários e de contratos de Leasing.

Quadro 30 – Resultados Financeiros

PROVEITOS FINANCEIROS

Valor

Proveitos e ganhos financeiros

1.121.824,25 €
Total

CUSTOS FINANCEIROS

Valor

Custos e perdas financeiras

1.121.824,25 €

30.648,96 €
Total

30.648,96 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Resultados Extraordinários
Os proveitos e ganhos extraordinários são derivados, fundamentalmente, da “amortização” dos subsídios
obtidos para financiamento de investimento, ao ritmo das amortizações do exercício dos bens financiados.
Os custos e perdas extraordinários dizem respeito, fundamentalmente, a transferências de capital
concedidas.

Quadro 31 – Resultados Extraordinários

PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS

Valor

Proveitos e ganhos extraordinários

1.289.982,10 €
Total

CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS

Valor

Custos e perdas extraordinários

1.289.982,10 €

156.297,64 €
Total

156.297,64 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Resultado Líquido do Exercício
O Resultado Líquido do Exercício, no valor de 2.562.122,10€, poderá ser canalizado para o reforço do
Património e para a constituição de reservas conforme o ponto 2.7.3. do POCAL.

Quadro 32 – Resultados Líquidos do Exercício

PROVEITOS TOTAIS

Valor

Proveitos totais

17.354.811,90 €
Total

17.354.811,90 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

CUSTOS DO EXERCÍCIO

Valor

Custos e perdas do exercício

14.792.689,80 €
Total

14.792.689,80 €
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5. Evolução das Dívidas de Curto, Médio e Longo Prazo
5.1. Dívidas de Terceiros
Quadro 33 – Dívidas de Terceiros

2008

Client es, cont rib. e ut ent es de cobrança duvidosa

Est ado e out ros ent es públicos

Out ras dí vidas de t erceir os (client es c/ c;
cont ribuint es c/ c; adm. Aut árquica; out ras dí vidas)

Tot al

2009

2 0 10

2 0 11

2 0 12

2 0 13

2 0 14

2 0 15

205.979 €

263.714 €

256.766 €

185.503 €

188.210 €

182.150 €

191.124 €

185.645 €

10.809 €

39.490 €

28.325 €

10.809 €

10.809 €

10.809 €

10.809 €

10.809 €

419.465 €

60.164 €

136.665 €

119.739 €

121.881€

183.506 €

128.784 €

144.406 €

636.254 €

363.367 €

4 2 1. 7 5 7 €

3 16 . 0 5 1 €

320.900 €

376.466 €

3 3 0 . 7 17 €

340.860 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

5.2. Dívidas a Terceiros (Excluindo Empréstimos Bancários)
Esta rubrica do Balanço inclui principalmente o valor relativo à subscrição do FAM e as Dívidas a
Fornecedores (conta corrente e imobilizado) e a Prestadores de Serviços (outros credores). Verifica-se
nos últimos anos uma tendência para a obtenção de valores progressivamente mais reduzidos.

Quadro 34 – Evolução Dívidas a Terceiros

2008

TOTA L

1.799.447 €

2009

2.082.534 €

2 0 10

1.347.192 €

2 0 11

2 0 12

1.465.893 €

860.878 €

2 0 13

1.044.052 €

2 0 14

1.619.712 €

2 0 15

1.384.931€

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

A composição desta dívida de 1.384.931 € é a seguinte:
756.584 € correspondem ao valor relativo à subscrição de capital no Fundo de Apoio Municipal (FAM),
a pagar nos próximos 7 anos, já reconhecido no balanço de 2014 por instruções da SATAPOCAL; sem
este valor a dívida total reduzir-se-ia logo para 628.347 €.
66.719€ dizem respeito a dívida ao Estado, relacionada com retenções na fonte de IRS e de
contribuições para a segurança social, que por lei são pagas no mês seguinte;
85.048€ dizem respeito a depósitos de cauções e garantias prestadas por terceiros, no cumprimento

45

46 | Município de Coruche
da lei;
5.200€ dizem respeito a valores retidos para entrega a sindicatos;
337.994 € correspondem à dívida, a fornecedores (conta corrente) e a fornecedores de imobilizado,
com faturas em conferência, a boa parte delas emitida no final do ano económico mas com entrada
no Município depois de 31 de Dezembro, motivo pelo qual nunca poderiam ter sido pagas até ao final
do ano;
23.119€ correspondem à dívida referente a contratos de locação financeira;
Apenas 110.267.25€ correspondem à maioria da dívida a fornecedores (conta corrente) e a
fornecedores de imobilizado refletida orçamentalmente, que em 31 de dezembro já se encontrava
lançada contabilisticamente.
O prazo médio de pagamento a fornecedores continua muito reduzido, sendo, de acordo com os últimos
valores publicados pela DGAL, de 20 dias no 4º trimestre de 2015. Este número tem oscilado
trimestralmente entre os 8 e os 20 dias, o que significa que o Município tem uma prática exemplar no
relacionamento comercial com o tecido económico, muito dele local, cumprindo há muito aquilo que são
as actuais recomendações das entidades oficiais face ao período de dificuldades económicas que
atravessamos.

5.3. Locação
A locação faz parte das dívidas a terceiros a curto e a médio e longo prazo, tendo em conta que os
contratos celebrados se prolongam por vários exercícios económicos. A médio e longo prazo consta no
Balanço o valor de 11.962.64€, que corresponde à parte da dívida que não irá ser paga no próximo
exercício económico (2015).
Os contratos de locação que o Município de Coruche possui dizem respeito à “aquisição” de equipamentos.
Como não têm sido celebrados novos contratos nos últimos anos, esta dívida, que tem diminuído
consideravelmente, assume um valor quase insignificante, quer em termos absolutos, quer em termos
relativos face às contas municipais.

5.3.1. Evolução da Dívida de Locação Financeira
Quadro 35 – Evolução da Dívida de Locação Financeira

TOTAL

2005

2006

2007

2008

2009

2 0 10

2 0 11

2 0 12

2 0 13

2 0 14

2 0 15

528.803 €

403.588 €

275.638 €

146.314 €

142.955 €

74.568 €

57.345 €

92.104 €

64.508 €

33.523 €

23.119 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica
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5.4. Dívidas com Empréstimos Bancários
O quadro seguinte resume a evolução da dívida à banca nos últimos anos.

Quadro 36 – Evolução da Dívida com Empréstimos Bancários

2008

TOTA L

2009

6.746.462 €

6.255.968 €

2 0 10

5.709.272 €

2 0 11

5.168.600 €

2 0 12

2 0 13

4.612.727 €

2 0 14

4.034.563 €

3.494.412 €

2 0 15

2.954.653 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

A explicação para a evolução da dívida à banca ao longo de 2015 encontra-se expressa no quadro
seguinte.
Regista-se uma diminuição constante e acentuada nos últimos anos, assumindo o valor uma pequena
expressão quando comparado com a dimensão da receita e dos ativos municipais.

Quadro 37 – Evolução da Dívida com Empréstimos Bancários

Valor
Dívida em 01.01.2015
Aumento da Dívida
Diminuição da Dívida - Amortização
Dívida em 31.12.2015

3.494.411,93 €
0,00 €
539.759,39 €
2.954.652,54 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

5.5. Passivo Total (excluindo acréscimos e diferimentos)
O quadro seguinte apresenta a evolução do passivo total (sem acréscimos e diferimentos).
Destaque-se que o seu valor diminuiu sempre desde 2005, o que significa uma redução sustentada do
nível de endividamento do município. No ano de 2014 só não diminui devido ao efeito, já explicado, da
forma de contabilização da realização de capital no FAM em 7 anos, por instruções da SATAPOCAL, o que
levou a que tenha sido considerado no passivo o valor total da comparticipação (882.680€). É por isso
que no quadro seguinte surge um ligeiro aumento.
Em 2015 voltou a descer significativamente: -774.540.00€ (-15%)
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Quadro 38 – Evolução Passivo Total

2008

TOTA L

8.545.910 €

2009

8.338.502 €

2 0 10

7.056.464 €

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

2 0 11

6.634.493 €

2 0 12

5.473.606 €

2 0 13

5.078.615 €

2 0 14

5.114.124 €

2 0 15

4.339.584 €
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6. Proposta para Aplicação de Resultados

Nos termos do ponto 2.7.3.3, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, quando se verificar saldo
positivo na conta 59 «Resultados Transitados», o seu montante pode ser repartido de seguinte forma:
a) Reforço do património;
b) Constituição ou reforço de reservas.

O ponto 2.7.3.4 refere que é obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da conta
51 «Património» corresponda a 20% do ativo líquido.
O ponto 2.7.3.5 refere que, sem prejuízo do disposto no número anterior, deve constituir-se o reforço
anual da conta 571 «Reservas Legais» no valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício.
No Pocal comentado e anotado dos autores João Batista da Costa Carvalho e Maria José Fernandes é
referido, na página 110:
“É nossa opinião que para o caso das autarquias locais, pouca utilidade tem a distribuição de
resultados pela conta 571 «Reservas» e pela conta 51 «Património» exclusivamente no caso da
existência de resultados positivos, uma vez que essa redistribuição nada acrescenta em termos
valorativos à análise dos fundos próprios da autarquia. Aliás, a distribuição dos resultados para
a conta 51 «Património», contradiz a nota explicativa a essa conta que a destina ao património
inicial e a alterações formalmente autorizadas………”
“A conta «59 Resultados Transitados» será assim uma conta residual, onde o seu saldo reflete
os resultados negativos dos diferentes exercícios e os resultados positivos não distribuídos……”
É por isso que, atingindo a conta 5.1 «Património» mais de 20% do ativo líquido, temos optado por
propor a aplicação de 5% dos resultados em 571 “Reservas Legais” e na manutenção dos restantes 95%
em resultados transitados.
Assim, para cumprimento da norma legal, propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício de
2.562.122.10 € seja aplicado da seguinte forma:
- Reservas Legais: 128.106.10 €
- Manutenção em Resultados Transitados: 2.434.016.00€
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7. Verificação do Cumprimento de Limites Legais
7.1. Limite de Endividamento
O artigo 37º da Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/2007), em vigor até 31/12/2013, fixava um conjunto
de normas que, entretanto, com a entrada em vigor da nova Lei das Finanças Locais, foram alteradas.
De acordo com o nº1, do artigo 52º, da Lei 73/2013 (nova Lei das Finanças Locais), em vigor a partir de
01/01/2014, a dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas
no artigo 54º, não pode ultrapassar em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita
corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.
Feitas as contas, no caso concreto do município de Coruche, considerando a receita líquida corrente
cobradas nos três últimos exercícios, o limite da dívida total é de 21.124.526€.
Por outro lado, o nº2, do artigo 52º, da Lei 73/2013, refere que a dívida total de operações orçamentais
do município engloba os empréstimos, tal como definidos no nº 1 do artigo 49º, os contratos de locação
financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de
instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações
orçamentais.
Somando o valor da dívida de empréstimos com a restante dívida que consta no balanço de 2015, no
final do ano de 2015 a dívida total do município, incluindo as operações não orçamentais, tinha o valor
de 4.339.583,79€. Retirando o valor das operações não orçamentais / operações de tesouraria
(216.752,01€), a dívida relativa apenas a operações orçamentais é de 4.122.831,78 €. Se a este valor
retirarmos a “dívida” referente à subscrição no FAM, a pagar nos próximos 7 anos (756.584,28), este
valor de operações orçamentais desce para 3.366.247,50€.
Por outro lado, no mesmo período, a dívida das entidades previstas no artigo 54º, imputável ao município,
tinha o valor de 1.283,71€ (Associação de Municípios Portugueses do Vinho, ANMP, CIMLT).
Deste modo, face aos requisitos da nova Lei da Finanças Locais, retirando o efeito do FAM, o município
apenas tem utilizado 18,96% do limite de endividamento, encontrando-se 17.756.994,79€ abaixo desse
limite.
Nos termos ainda do nº. 3, b) do artigo 52º, cumprindo o limite de endividamento constante no número
1 do mesmo artigo, o município pode aumentar em cada ano económico o valor correspondente a 20%
da margem de endividamento disponível no início do ano. Assim, de acordo com os cálculos comunicados
pela DGAL, em 01/01/2015 a dívida total do município, excluindo operações não orçamentais e FAM, era
de 4.014.714€, pelo que a margem de endividamento, acima deste limite, para 2015 era de 3.421.962€
((21.124.526€ - 4.014.714€) x 20).
Não restam assim dúvidas, face a estes números, que o Município regista um muito baixo nível de
endividamento.
Nos termos do artigo 98º da Lei do OE de 2015, o aumento da receita do IMI resultante do processo de
avaliação geral dos prédios urbanos somada ao aumento das transferências do OE a título de FEF e IRS,
teria que ser obrigatoriamente aplicado ou em capitalizações do FAM, ou em pagamentos de dívidas a
fornecedores registadas no SIAL a 30 de agosto de 2014 (não aplicável ao nosso município), ou na
redução do endividamento de médio e longo prazo. Ora, de acordo com o comunicado pelo Ministério
das Finanças o aumento de IMI transferido em 2015, resultante da reavaliação geral, foi de 79.629€,
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enquanto o aumento das transferências a título de FEF e IRS foi de 484.491€, o que soma 564.120€.
Como o valor aplicado pelo município na capitalização do FAM foi de 126.096€, ao município bastaria
reduzir o endividamento de médio e longo prazo em 438.024€ (564.120 – 126.096). Ora, como antes
se referiu, a dívida à banca a médio e longo prazo diminuiu 539.759.39€, pelo que fica demonstrado o
cumprimento desta imposição legal.

7.2. Limites de Encargos com o Pessoal
7.2.1. Evolução dos Recursos Humanos ao Serviço do Município
Intimamente relacionada com a evolução da despesa com o pessoal está a evolução do número de
recursos humanos ao serviço do Município. Como revela o quadro seguinte, entre 2002 e 2008 o número
de efetivos mostrou-se globalmente estabilizado, registando oscilações mais acentuadas em 2009 e 2010.
Existiu um ligeiro aumento até 2005, seguido de uma diminuição continuada até 2009 (mais pronunciada
neste ano), registando-se um aumento considerável em 2010.
Em 2009 a redução de 29 elementos deve-se, em parte, à cedência de 20 trabalhadores à empresa
Águas do Ribatejo.
Em 2010 o aumento de 64 elementos ficou a dever-se à entrada de 68 trabalhadores (pessoal não
docente) transferidos pelo Ministério da Educação no âmbito do protocolo de transferência de
competências, conjugada com uma diminuição líquida de 4 trabalhadores no restante mapa de pessoal
do Município.
No seu conjunto estes dois fatores provocaram um aumento líquido de 48 trabalhadores entre 2009 e
2010.
Em 2011, 2012, 2013 e 2014 registou-se, respetivamente, uma diminuição em 20, 15, 7 e 31
trabalhadores. Em 2015, com as entradas registadas a partir de meados do ano, as saídas foram quase
integralmente compensadas, resultando um saldo líquido de apenas menos 1 trabalhador.
Assim, descontando o efeito conjunto destes dois fatores (pessoal não docente do Ministério da Educação
e saídas para a empresa Águas do Ribatejo), verificamos que nos últimos 9 anos existiu uma tendência
para a redução continuada do número de trabalhadores ao serviço: em 2015 estaríamos com 304
trabalhadores.

Quadro 39 – Evolução Recursos Humanos

Número de Efectivos por Vínculo
Designação

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Quadro/contrato Tempo
Indeterminado

341

351

348

341

325

329

322

292

385

380

377

370

339

337

Outras Situações

10

8

9

15

21

14

7

10

15

14

13

14

14

15

C ontrato Tempo Res.
C erto C erto

40

45

46

49

56

57

62

60

26

12

1

0

0

0

391

404

403

405

402

400

391

362

426

406

391

384

353

352

Total
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NOTA: Estes números incluem eleitos e secretários e correspondem ao total de pessoas a quem são processados mensalmente
vencimentos pelo Município, exceto POCs. Não incluem os elementos que, embora façam parte do mapa de pessoal do município,
não se encontrem ao seu serviço em 31 de dezembro.

Gráfico 20 - – Evolução do Número de Efetivos

Fonte: Sistema Contabilidade Autárquica

Anteriormente a Lei fixava limites às despesas com o pessoal que, entretanto, deixaram de vigorar.
Todavia as Leis do OE's de 2012, de 2013 e de 2014 fixaram novos limites, não ao valor das despesas
com o pessoal, mas sim à redução do número de trabalhadores. Ao Município de Coruche, por ter tido
uma redução acentuada em anos anteriores, foi fixado o limite mínimo de redução em 2012 de 1% e em
2013 e 2014 de 2% em cada um dos anos.

Em 2015, o artigo 62º da Lei do OE impôs aos municípios que se encontram nas circunstâncias do de
Coruche (municípios em equilíbrio financeiro e que no ano de 2014 tenham registado despesas com o
pessoal e aquisições de serviços a pessoas singulares em montante superior a 35% da média da receita
corrente líquida cobrada nos últimos 3 exercícios) o impedimento do aumento da despesa com o pessoal.
Para estes calculos a lei excecionou algumas despesas.
Ao longo do ano o município monitorizou a evolução deste nível de despesas, de modo a que a cadência
das entradas de pessoal não prejudicasse o cumprimento da Lei, tendo sido, periodicamente, prestada
esta informação à DGAL.

Com base nos critérios e nas exceções estabelecidas na Lei, cumpre registar que o Município cumpriu as
imposições legais e os custos com pessoal voltaram a diminuir em 2015.
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8. Atividades Desenvolvidas
DAFDES – Departamento Finanças, Desenvolvimento Estratégico e Social
Incluindo Divisão Administrativa e de Desenvolvimento Social

O Departamento e a Divisão conjugam a prestação de serviços à população, designadamente no que
concerne a serviços de atendimento ao público, de cariz social e educativo e, paralelamente funcionam
como unidade orgânica de suporte, quer aos serviços municipais, através de serviços como os Recursos
Humanos, o Expediente e Arquivo, a Informática, a Contabilidade ou a Contratação Pública, quer aos
órgãos autárquicos, designadamente através do serviço de atas.
O ano de 2015 apresentou-se como mais um ano de desafios, seja pelas inovações legislativas que
implicaram a reorganização dos serviços, seja pela execução de protocolos que levaram a que o município
viesse a assumir novos serviços.
Efetivamente, ao nível administrativo deve ser destacada a instalação de dois “Espaços do Cidadão”, um
em Coruche e outro no Couço, o que obrigou a um reforço de formação dos Recursos Humanos.
De realçar ainda que foram celebrados os Acordos Coletivos de Empregador Público que permitem que
os trabalhadores do município efetuem 35 horas de trabalho semanais.
Ao nível de alterações legislativas é de destacar a publicação do novo Código Procedimento Administrativo
aprovado pela Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro.
Entrou ainda em vigor o novo “regime de acesso às atividades económicas do comércio, serviços e
restauração “, o qual obrigou à revisão de um conjunto de regulamento municipais.
De evidenciar a continuação das dificuldades de gestão de pessoal que o município sofreu ao longo do
ano de 2015 resultantes, em especial, do número de aposentações, que ascenderam a cerca de 3,4 %
da força de trabalho do município e que criaram elevadas dificuldades de gestão.
Assim, no ano de 2015, ao nível de atuação municipal, mereceram atenção especial os seguintes
domínios:
Foram elaborados de 12 processos de aposentação de trabalhadores. Cessaram funções 13 trabalhadores
da seguinte forma: 11 aposentações via Caixa Geral de Aposentações; 1 reforma via Segurança Social;
1 denúncia da relação jurídica de emprego público (CTI).
Ao nível de Mobilidades Internas: foram consolidadas 18 mobilidades internas na categoria, uma delas
noutra entidade e outra de outra entidade; foram iniciadas 4 mobilidades internas na categoria, 1 delas
para outra entidade e outra de outra entidade; foram iniciadas 4 mobilidades internas intercarreiras;
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foram prorrogadas 3 mobilidades internas intercategorias (início da prorrogação 01-01-2015 e termo em
31-12-2015).
Iniciaram novas comissões de serviço: 1 dirigente, Chefe de Divisão (tendo cessado o regime de
substituição no cargo) e 1 Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência.
Foram concluídos 5 procedimentos concursais abertos no final de 2014, para Assistente Operacional, o
que resultou na contratação por tempo indeterminado de 13 trabalhadores. Foram abertos 3
procedimentos concursais, para 5 assistentes Operacionais, que se encontram a decorrer.
Verificaram-se licenças sem remuneração: 1 de 22 dias, 1 de 3 dias, 1 de 27 dias e foi iniciada 1 de 362
dias.
De referir a publicação no Diário da República dos acordos coletivos de empregador público assinados
um com a FESAP (vigência a 14/11/2015) e outro com o STAL (vigência a 20/12/2015).
Verificam-se 17 acidentes de trabalho, totalizando 750 dias de ausência ao serviço. Correram ainda 3
processos de 2014, totalizando 103 dias de ausência ao serviço de 2015.
O Município prosseguiu a política de integração de beneficiários do subsídio de desemprego e de
Rendimento Social de Inserção. Neste princípio, foram elaborados e submetidos ao IEFP 26 projetos CEI,
para 42 pessoas. Ao nível dos projetos CEI+ foram submetidos 9 projetos para 33 pessoas. Ainda como
programa desenvolvido pelo Centro de Emprego, verificou-se que foram concluídos 8 “Estágios Emprego”:
7 Técnicos Superiores nas áreas de Higiene e Saúde, Engenharia Civil, Gestão, Associativismo,
Engenharia do Ambiente, Engenharia Florestal, Direito e um Assistente Técnico de Turismo.
Com o mesmo programa, no ano de 2015 iniciaram-se estágios para mais 5 técnicos superiores: 2 de
Turismo, 2 de Educação e 1 de Educação Social.
Foram ainda desenvolvidos mais 8 estágios ao abrigo do Programa PEPAL. Todos estes estágios foram
destinados a técnicos superiores nas seguintes áreas: Engenharia Civil, Desporto, Gestão, Gestão do
Território, Engenharia do Ambiente, Direito, Engenharia Florestal e Turismo e Lazer.
O Município manteve o investimento na formação. Efetivamente, ao nível da formação externa ao
município foram realizadas 721,5 horas, em 49 ações, envolvendo 81 formandos, tendo a formação
externa um custo para a Autarquia de 4.980,60 euros. No que respeita à formação interna foram
realizadas 110,5 horas de formação, envolvendo 7 ações e abrangendo 78 formandos, sendo que a
formação interna foi totalmente gratuita.
No que respeita ao SIADAP 3, o ano de 2015 foi muito relevante, dado que foram atribuídas as avaliações
referentes ao ciclo de 2013-2014 e foi dado conhecimento aos trabalhadores das competências/objetivos
para o ciclo 2015-2016. Foi também aprovado no ano de 2015 o novo regulamento do conselho
coordenador da avaliação (CCA).
O Município manteve ainda o investimento no que respeita à Higiene e Segurança no Trabalho. Nesta
senda, foi concluído o processo relativo às “Normas de Prevenção e Controlo do Consumo Excessivo do
Álcool” e, bem assim, foi assinado contrato de prestação de serviços com uma nova empresa prestadora
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de serviços de segurança e saúde no trabalho. Neste âmbito, durante o ano de 2015 foram efetuados os
seguintes exames: 33 exames de admissão, 129 exames periódicos, 22 exames ocasionais e 92 testes
de alcoolemia.
A modernização administrativa foi também uma das apostas do executivo municipal no ano de 2015,
tendo-se efetuado um elevado investimento na aquisição de equipamentos informáticos, concluindo
assim o projeto de modernização do sistema informático iniciado no ano de 2014, designadamente pela
execução das seguintes tarefas: substituição de equipamentos informáticos dos serviços municipais (2ª
fase); substituição dos equipamentos informáticos das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico ( Erra,
Montinhos dos Pegos, Rebocho, Santana do Mato, Branca e Biscainho e Jardins de Infância da Erra,
Santana do Mato, Branca e Biscainho); substituição de equipamentos de impressão nas Escolas do 1º
Ciclo do Ensino Básico (Erra, Montinhos dos Pegos, Rebocho, Santana do Mato, Branca e Biscainho).
Foi prestado apoio informático às escolas, tendo sido efetuado um total de 244 intervenções, sendo que
foram efetuadas 211 intervenções nas Escolas Básicas e 33 intervenções nos Jardins de Infância.
O serviço de Balcão Único sofreu uma profunda mudança com a introdução do “Espaço Cidadão” e a
necessidade de formação que foi ministrada aos trabalhadores. No que respeita ao atendimento neste
serviço foram efetuados 13095 atendimentos, tendo como principais áreas: “Alimentação”; “Gestão de
Mercados” e “Gestão de Pessoal”.
A Divisão integra ainda o serviço jurídico, o qual, além de efetuar o acompanhamento de todos os
processos judiciais em curso, efetua ainda a emissão de pareceres jurídicos sobre os mais diversos
domínios. Este serviço teve ainda à sua responsabilidade a instrução de processos disciplinares e de
contraordenação. Quanto a estes últimos, em 2015 foram iniciados 34 processos, tendo sido efetuadas
as seguintes diligências quanto aos processos dos anos anteriores: conclusão de 7 processos, 11
processos em relação aos quais foi elaborado relatório final. Foram efetuadas várias diligências nos
demais processos.
De referir ainda que, decorrente das alterações legislativas foram ainda elaborados ou revistos um
conjunto significativo de regulamentos que se elencam: “Apoio à Participação nas Universidades de
Verão”; “Taxas Municipais”; “Prémios de Mérito Escolar – 20-20”; “Programa Oficina Solidária”; “Mercado
Municipal de Coruche”; “Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao
Público”; “Habitação Social do Município de Coruche”.
Foram ainda iniciados os procedimentos com vista à elaboração dos seguintes regulamentos: “Apoio ao
Associativismo e Reconhecimento do Mérito Individual”; “Comércio não Sedentário do Município de
Coruche”; “Atribuição Bolsas de Estudo”; “Prémios Mérito do Município de Coruche”; “I Alteração do
Regulamento de Taxas Municipais”; “Atividades de Enriquecimento Curricular”.
O Serviço de Expediente, Arquivo e Biblioteca teve, de modo sintético, a seguinte atividade: foram
registadas 15502 entradas distribuídas da seguinte forma: Serviço de Expediente/Livro Geral – 9.759;
Serviço de Balcão Único/Livro do Balcão Único -5.055; Livro da DAU – 688. No que respeita a documentos
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internos foram registados 4224, distribuídos da seguinte forma: Serviço de Expediente/Livro Geral –
3.774; Serviço de Balcão Único/Livro do Balcão Único – 450. Foram ainda registadas 7793 saídas.
De destacar que foram celebrados 65 contratos distribuídos da seguinte forma: 15 contratos de
empreitadas; 40 contratos de aquisição de bens e serviços; 1 contrato de concessão/exploração; 9
contratos diversos (comodatos; arrendamentos; protocolos e outros). Foram ainda celebradas 8
escrituras.
Ao nível do Serviço de Arquivo verificou–se a seguinte atividade: foram requisitados ao arquivo, pelos
serviços Municipais 2930 Documentos/processos; foram devolvidos ao Arquivo: 3526 documentos/
processos; entraram no arquivo 550 conjuntos/séries documentais e pastas de arquivo. Foram efetuadas
44 consultas de processos no Arquivo.
Quanto a pesquisas no arquivo, os trabalhadores do serviço de arquivo efetuaram 354 pesquisas
solicitadas quer pelos serviços internos quer por entidades externos, que geraram 386 horas de trabalho.
De evidenciar que foi definido como objetivo do arquivo os registos informáticos das atas das reuniões
de Câmara, tendo sido inseridos 36 anos.
Outra das atividades que importa destacar foi a realizada pelo serviço de Contabilidade do Município. De
forma sintética, a estatística deste serviço pode assumir-se da seguinte forma:

Nº de Ordens de Pagamento (operações orçamentais)

5769

Nº de Ordens de Pagamento (operações tesouraria)

653

Nº de Guias de Receita

1182

Nº faturas entradas e nº lançamentos em conta corrente –
credores fornecedores

Nº de faturas entradas – credores outros

17166

2350

No que concerne à Biblioteca é de destacar a realização da XXXI Feira do Livro, a qual incluiu o
lançamento de 4 obras de autores locais. Ainda no âmbito da iniciativa, levaram-se a efeito um conjunto
de sessões de animação da leitura e encontros com escritores, contemplando-se as mais diversas faixas
etárias, com predominância na comunidade educativa no que toca à literatura infantojuvenil.
Ao nível de Educação, Cidadania e Ação Social é de realçar o seguinte: Programa “Casas com Gente” relativamente ao ano anterior houve um aumento dos apoios, sendo que em 2015 foram apoiadas 26
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famílias com subsídio para pagamento de renda da habitação e 2 famílias para ajuda na aquisição da
habitação. Em 2015 iniciou-se ainda novo concurso.
No que concerne ao “Programa Municipal de Apoio à Melhoria do Conforto Habitacional” foram assinados
4 contratos para atribuição de materiais.
No que respeita à Habitação Social no Couço, em 2015 decorreu um concurso onde foram assinados 2
contratos de arrendamento.
No que respeita ao “Programa de Apoio aos Estratos Socais Desfavorecidos”, foram atribuídos subsídios
nas seguintes áreas: Saúde – 12 famílias foram apoiadas, verificando-se um aumento relativamente ano
de 2014; Habitação- comparticipação do pagamento de renda de 11 famílias; realização de obras na
habitação – apoio a uma família; apoios na área da educação, designadamente transportes e passes
escolares – apoio a 18 famílias.
Foi ainda desenvolvido o programa “Bolsas de Estudo”, tendo sido atribuídas, no ano letivo 2014/2015:
20 Bolsas de Estudo da Câmara e 16 Bolsas de Estudo NEOEN.
Foi criado um novo programa – “Apoio às Universidades de Verão”, tendo sido atribuídas 4 bolsas,
correspondentes à totalidade dos concorrentes.
Foram reduzidas 6 mensalidades nas Creches Municipais.
A nível do Associativismo, nomeadamente no “Programa de Apoio ao Associativismo Local”, o Município
apoiou cerca de 20 associações de caráter social, desportivo e cultural.
Foram efetuadas as diligências habituais no âmbito da Comissão de Proteção das Crianças e Jovens em
Perigo do Concelho de Coruche, tendo o Município aderido ao “Projeto Tecer a Prevenção “, da Comissão
Nacional de Proteção de Crianças e Jovens.
Foi Realizado o III Fórum de Educação e Ação Social de Coruche a 16 de abril 2015 sob o tema: “A
Família e a Escola: dificuldades atuais”. Ainda no mês de abril foram desenvolvidas atividades no âmbito
do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância.
Foram efetuados 140 atendimentos do técnico do Centro de Emprego de Salvaterra de Magos à população
desempregada. Esta medida surgiu no âmbito do CACI, no sentido de evitar as deslocações das pessoas
ao Centro de Emprego.
No que respeita ao “Projecto Porta Aberta” – Centro Local de Apoio ao Imigrante e à Interculturalidade,
foram efetuados atendimentos, estabelecidos os contactos habituais com o Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras e emitidos registos de cidadão da União Europeia.
Foi elaborado o Plano de Ação do CLDS + - Contrato Local de Desenvolvimento Social, coordenado pela
Cáritas Paroquial de Coruche – Coruche Investe, no qual se inclui o desenvolvimento da “Comissão de
Proteção ao Idoso “.
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No que concerne às diligências no âmbito da Rede Social, foram efetuadas reuniões do Núcleo Executivo
do Centro Local de Ação Social, com vista à avaliação das cantinas sociais e emissão de pareceres ao
abrigo da Lei 75/2013, face à atribuição de apoios a pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Foi desenvolvido o projeto “Fundo de Emergência Alimentar para Carenciados”, em articulação com a
Segurança Social e as Instituições aderentes do concelho, para distribuição dos alimentos às famílias.
Ao nível das matérias respeitantes à Educação é de destacar que foi atualizada e aprovada a Carta
Educativa do Município de Coruche.
A fim de dar cumprimento às obrigações legais foram definidos os circuitos de transportes escolares,
desenvolvendo os procedimentos adequados. De igual modo, e em cumprimento de obrigações legais,
foram desenvolvidas junto das Escolas do Concelho de Coruche as “Atividades de Enriquecimento
Curricular”, as “Atividades de Animação e Apoio à Família” e “Academias da Manhã e da Tarde”.
Foram dinamizadas um conjunto de atividades, designadamente: o “Desfile de Carnaval”, em articulação
com o Agrupamento de Escolas de Coruche; “III Fórum Infanto-Juvenil – Festa da Água e do Montado”;
a “Semana Verde”; a “Semana Europeia da Mobilidade”; a “Semana da Reflorestação”; a “Semana
Europeia da Prevenção de Resíduos; o “ Dia mundial da Criança” ; a dinamização da “ Escola em Festa”;
a comemoração do “Dia Nacional do Pijama“ e a celebração do “Dia do Pai” e do “Dia da Mãe” nas
creches Municipais.
Em conjunto com o agrupamento foram desenvolvidos os projetos: “Heróis da Fruta”, “Fruta Escolar” e
“Manhãs com sentido”.

As atividades de 2015 do serviço de Desporto podem sintetizar-se da seguinte forma:

Desenvolvimento do programa de gerontomotricidade, envolvendo cerca de 200 munícipes, em
aulas de ginástica e natação;
Realização do Roteiro das Freguesias para os seniores e IPSS’s do concelho, durante as férias da
Páscoa;
Continuação do projeto Aeróbica no Parque;
Revisão de critérios do regulamento de apoio ao associativismo local;
Realização da análise e proposta de atribuição de subsídios anuais às associações e coletividades
desportivas, bem como apoio logístico às mesmas;
Participação nas atividades do Projeto Mais Lezíria 2015 – natação para pessoas com deficiência,
atletismo dos 6 aos 10 anos, festival de escolas de natação, futebol de 7, boccia senior,
caminhadas, aquatlo para jovens, futsal para funcionários municipais, corrida das famílias e
canoagem;
Organização da Canoagem Mais Lezíria, no Rio Sorraia;
Apoio a estágios da Seleção Nacional de Natação Sincronizada;
Colaboração do II Cork Trail Running de Coruche, com a participação de 400 atletas;
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Apoio à organização do Challenger Nersant;
Realização nas Piscinas Municipais de diversos Jogos de Pólo Aquático da 2ª e 1ª divisão nacional
e várias provas regionais de natação pura e sincronizada, em parceria com ANDS, Búzios e
Federação Portuguesa de Natação;
Organização, em parceria com a Búzios, do VII Torneio de Natação do Sorraia, com a presença
de 21 clubes e 300 atletas;
Realização de três estágios nacionais da Federação Portuguesa de Natação para preparação da
selecção nacional de natação sincronizada em competições internacionais;
Realização de 3 jornadas do Campeonato Nacional de Radiocontrolados (Troféu Multiracing FSR);
Organização do Torneio Concelhio de Futebol de 7 para Veteranos, com a participação de 8
equipas e a consequente participação na final do Torneio de Veteranos Mais Lezíria, com a equipa
vencedora;
Realização da I Corrida das Familias Mais Leziria com 150 participantes;
Promoção de atividades intergeracionais entre gerontes e creches municipais;
Realização da “11.ª Corrida das Pontes e da Família”, em parceria com o COAC Coruche Outdoor
Adventure Club com a participação de 700 atletas (458 na Corrida das Pontes e 260 na Corrida
da Familia);
No âmbito da FICOR realização de uma prova nacional de radiocontrolados, um passeio todo
terreno com o Moto Clube Sacho, a Maratona BTT e Passeio Pedestre do Montado com o Centro
Social dos Montinhos e vários passeios de barco abertos à população;
Organização da IV Corrida Infantil, englobada na 12.ª edição da Escola em Festa, e que contou
com a participação de alunos do concelho e seniores do programa de gerontomotricidade;
Organização de Jogos de Rua, inseridos na 12.ª edição da Escola em Festa;
Realização do IV Aquatlo de Coruche, em parceria com a Federação de Triatlo de Portugal, com
a participação de 600 atletas;
Realização da edição 2015 das 24H BTT CCH – Coruche Inspira, em parceria com as Associações
Strix Bike Team e ARZ Bike Team, com a participação de 575 atletas;
Realização dos Centros de Férias, durante 2 meses, com a presença de 398 crianças dos 7 aos
14 anos;
Desenvolvimento de atividades na Semana Europeia da Mobilidade (Fun Run e Canoagem Mais
Leziria);
Inauguração do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Coruche;
Acolhimento da Maratona de BTT Powerade ION 4 Lisboa/Madrid, com o abastecimento dos 400
atletas participantes na passagem por Coruche, tendo o Município de Coruche sido representado
por uma equipa na prova;
Realização do I Trail Pais e Filhos no Circuito de Manutenção do Valverde;
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Comemoração do Dia Mundial do Coração;
Realização da Semana do Idoso;
Realização de passeios enoturisticos, no âmbito do Dia Europeu do Enoturismo, com 60
participantes no passeio BTT e 50 participantes na caminhada, bem como um peddy paper enogastronómico, com 25 participantes.
Inicio do projeto de motricidade infantil nas creches municipais “Ginasticar”;
Comemoração do Dia Mundial da Diabetes e promoção do projeto Não à Diabetes;
Colaboração na V Semana da Inclusão, em parceria com o CRIC, com a dinamização de jogos
inclusivos e caminhada;

DOEM – DIVISÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

A Divisão de Obras e Equipamentos Municipais, desenvolveu, durante o ano de 2015, diversas
atividades, que a seguir se discriminam:
Nos edifícios municipais:
•

Conservações e pinturas no edifício dos Paços do Concelho;

•

Pintura do muro exterior das Instalações Municipais do Rossio;

•

Colocação de grelhas nos balneários femininos e construção de telheiro para recolha de viaturas
no Quartel de Bombeiros Municipais – obra em curso;

•

Arranjo de pavimento da Loja 4 e reparação de paredes e pavimento da Loja 14 do Mercado
Municipal;

Nas Creches e Jardins de Infância:
•

Na Creche da Quinta do Lago foram desenvolvidos trabalhos de limpeza de caleiras, limpeza e

•

Procedeu-se à demolição de vãos em madeira e colocação de alvenaria e ainda limpeza exterior

colocação de areia no exterior, remoção de bancada e armário;

na antiga Creche da Azervadinha;
•

No JI da Erra procedeu-se à pintura de salas e portas;

•

Construção de sala JI no Núcleo Escolar de Santana do Mato.

No Ensino Básico:
•

Está em curso a execução do projeto relativo à EB1 da Salgueirinha;

•

Procedeu-se à colocação de portão na EB1 da Malhada Alta;

•

Procedeu-se à colocação de grelhas e substituição de azulejos nos WC’s do pavilhão a EB1/JI do
Couço;

•

No Centro escolar de Coruche procedeu-se ao arranjo de caleiras metálicas junto ao ringue e à
colocação de um contador elétrico;
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•

Foi colocado um corrimão na EB1 do Bairro Novo;

•

Realizou-se a pintura de salas e portas da EB1 dos Montinhos dos Pegos;

•

Reparação das coberturas das EB1 de Vale Verde e da Branca;

•

Procedeu-se à colocação de betuminoso nas zonas degradadas do exterior da escola secundária
de Coruche.

Ao nível dos Programas habitacionais:
•

Durante o ano de 2015 foram concluídas as obras relativas a quatro Munícipes;

•

Foi atribuído material para obras a dois.

No domínio da Habitação Social:
•

Foram efetuadas pinturas, arranjos de portas e janelas e ainda arranjos exteriores e de coberturas no Bairro da Liberdade, no Couço, nos fogos nº 2 e 3.

Ao nível do Urbanismo:

•

Realizou-se a conclusão do projeto e abertura de procedimento para a empreitada de
“Arranjo urbanístico da Rua das Flores”, nos Montinhos dos Pegos;

Ao nível das redes de águas pluviais:
Demoliu-se e executou-se caixa de esgoto pluvial na Malhada Alta;
Colocaram-se manilhas e caixas de esgoto pluvial na Fajarda;
Colocaram-se manilhas com tampas em Santa Justa;
Recolocou-se pavê e esgoto pluvial na Branca
Colocou-se lancil, pavê e esgoto pluvial em Ovelhas.

Ao nível da Proteção do Ambiente e Conservação da Natureza:

•

No âmbito das Hortas Urbanas foram executados pavimentos para posterior colocação de
arrumos agrícolas, construiu-se um muro e executaram-se passeios junto à E.N.1143.

Nos Cemitérios:
•

Ampliou-se o cemitério de São José da Lamarosa.

Ao nível dos Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos:
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•

No Núcleo Museológico “Profissões Tradicionais e Património Rural” foram realizados
trabalhos de pintura, eletricidade, carpintaria e pavimento exterior, por administração
direta, e realizaram-se trabalhos de remodelação e pintura do edifício, por empresa
externa;

•

Foram apoiadas as atividades culturais que se desenvolveram ao longo do ano, tais
como: desfile de carnaval, comemorações do 25 de Abril, sabores do Toiro Bravo, Noite dos
Museus, FICOR, Escola em Festa, 24H BTT, Sons de Verão, Aquatlo, Semana da Cultura no
Couço, convívio piscatório do C.S.P.C.M.C, festas em honra de Nossa S. do Castelo, Bienal, Jornadas da Gastronomia & Sabores do Arroz, Feira do Livro, apoio às montagens de exposições,
presépios e atividades alusivas ao Natal e algumas atividades culturais realizadas por coletividades do concelho.

Nas infraestruturas Desportivas:

•

No Pavilhão Desportivo Municipal, procedeu-se à substituição e colocação de novos azulejos nos
balneários e ao arranjo e pintura de portas interiores;

•

No Estádio Municipal de Coruche colocaram-se sapatas e negativos para posterior colocação de
rede;

•

Colocaram-se portões no Campo de Jogos de Santana do Mato;

•

Executou-se o levantamento dos balneários para elaboração de planta e posterior envio à EDP;

•

Nas Piscinas Municipais procedeu-se à conservação de pavimentos, colocação de novas grelhas, de azulejos nos WC’s e arranjo de fissuras nas paredes exteriores;

•

Elaboraram-se as peças escritas e desenhadas para a reabilitação do ringue de Santana
do Mato.

Ao nível dos Centros Sociais

•

Foi dado início ao projeto de ampliação do centro Social dos Carapuções e Brejoeira.

Ao nível da Indústria
•

Foi adjudicada e encontra-se em curso a obra de Infraestruturação da Zona de Expansão da Zona Industrial do Monte da Barca Coruche;

•

Procedeu-se à implantação de limites na Zona Industrial do Monte da Barca Norte;

•

Iniciou-se o projeto de Requalificação da Rua Principal da Zona Industrial do Monte da
Barca.

No domínio da rede viária e arruamentos:

•

Concluiu-se a pavimentação da estrada de ligação entre a Salgueirinha/Malhada Alta – Troço
Salgueirinha/Linha CP;

•

Concluiu-se a obra de conservação de pavimentos no concelho de Coruche;

•

Adquiriram-se 43 abrigos de passageiros e iniciou-se a sua instalação no concelho de Coruche;
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•

Concluiu-se a repavimentação da estrada de Santa Justa/limite do Concelho;

•

Colocara-se manilhas nas valetas do pontão das Courelinhas;

•

Realizou-se a conservação da ponte pedonal metálica da Fajarda;

•

Executou-se o projeto da Estrada de ligação Salgueirinha/Malhada Alta – 2ª fase;

•

Executou-se o projeto do arranjo urbanístico da Malhada Alta/E.N.25, encontrando-se a aguardar
a aprovação pelas “Infraestruturas de Portugal”;

•

Infraestruturou-se a Rua Felicidade Páscoa e Rua do Vale na Fajarda - Obra concluída;

•

Execução do projeto de Infraestruturação da Rua de Coruche em Santana do Mato;

•

Conclusão da obra de execução de passeios na Branca – Troço Escola/Cemitério;

•

Concluiu-se a requalificação da Avenida da Liberdade (2ª fase) em Santana do Mato;

•

Iniciou-se a execução do projeto de Infraestruturação da Rua dos Moinhos de Vento em Casal
dos Ossos; obra em curso;

•

Conservaram-se os arruamentos na Erra (Construção de muro de suporte de terras) – obra
concluída

•

Iniciou-se a infraestruturação da Rua João Compadre em Vale Verde; obra em curso;

•

Encontra-se em execução o projeto relativo à pavimentação da Rua Santíssima Trindade, em
São Torcato

•

Foi concluído o projeto de Pavimentação da Rua Joaquim do Norte, em Vale Mansos;

•

Foi concluído o projeto de repavimentação da Travessa da Praça e Rua da Barrambana na Erra,
encontrando-se o concurso para a empreitada a decorrer;

•

Foi concluído o projeto de repavimentação da Rua Júlio Dinis e Rua da Boavista na Lamarosa,
encontrando-se o concurso para a empreitada a decorrer;

•

Encontra-se em elaboração o projeto para repavimentação da Rua da Calçadinha, curvas do

•

Encontra-se em elaboração o projeto para a repavimentação da Rua da do Comércio, Rua do

Castelo e Rua Gago Coutinho em Coruche;

Bairro Nogueira e Rua da Guiné no Couço.

•

Reconstruiu-se um muro e colocou-se pavê na Travessa de São José na Branca ;

•

Colocou-se lancil e pavê nas ruas da Música e Dr. António Henrique da Silva nos Montinhos dos
Pegos;

•

Arranjaram-se caleiras e colocaram-se tampas de betão na Malhada Alta;

•

Arranjaram-se caleiras e colocaram-se tampas de betão na Rua Felicidade Páscoa na Fajarda;

•

Montaram-se bases para contentores RUS em Santa Justa;

•

Montaram-se oleões na Rua dos Olhos de Água no Biscaínho;

•

Colocaram-se manilhas e meias manilhas e de lancil e pavê na Rua Principal da Azervadinha;

•

Conservaram-se arruamentos na Branca, com recolocação de pavê e construção de aquedutos.
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DPOTDU – Divisão Património, Ordenamento Território e Desenvolvimento
Urbano

Na área da Gestão Urbanística o ano em análise manteve-se focado no acompanhamento da elaboração
e revisão de projetos de obras municipais e no acompanhamento da execução das obras de requalificação
do Largo Porto João Ferreira e dos arranjos exteriores do Centro Escolar de Coruche, tendo-se verificado
todavia um ligeiro incremento na apreciação de processos de licenciamento de obras particulares,
destacando-se alguns licenciamentos nas áreas da industria, equipamentos sociais, habitação e turismo.
No ordenamento do território destacamos o desenvolvimento dos planos estratégicos referentes às Áreas
de Reabilitação Urbana e o projeto ClimAdapt Local que, mercê da forma como tem sido desenvolvido,
levou a que a equipa coordenadora nacional do projeto escolhesse o Município de Coruche para o
desenvolvimento da estratégia piloto/exemplo, a disponibilizar aos vários Municípios
O Serviço de Fiscalização tem tido um acréscimo da sua atividade fiscalizadora em resultado da
implementação do Licenciamento Zero.
O Serviço de Património, Museu Municipal e Arquivo Histórico desenvolveu a sua atividade principal na
dinamização de atividades educativas e culturais, na execução de diversas exposições temporárias, na
implementação do Núcleo Rural, e ainda na preservação e arquivo de acervos vários.
Uma referência especial à Menção Honrosa com que a APOM distinguiu, na categoria Investigação, a
exposição de longa duração Coruche: o Céu, a Terra e os Homens.
Assim, a atividade da Divisão pode sintetizar-se da seguinte forma:

SERVIÇO DE GESTÃO URBANÍSTICA
OBRAS PARTICULARES
•

Apreciação de 52 processos de licenciamento e comunicação prévia (menos 6 que no ano
anterior).

•

Emissão de 7 certidões de destaque (17 em 2014);

•

Emissão 31 alvarás de construção (28 em 2014);

•

Emissão de 68 alvarás de utilização (55 em 2014);

•

Emissão de 216 certidões (154 em 2014);

•

Apreciação de 2 processos de loteamento, decorrentes de alterações ao alvará anteriormente
emitido, não tendo dado origem a novos lotes (1 em 2014);

•

Realização de 68 vistorias para verificação de condições de habitabilidade, higiene e segurança
em edifícios e ainda para receção provisória ou definitiva de obras de urbanização, (73 em
2014);

•

Emissão de 721 informações de serviço referentes aos diversos processos na área da
administração urbanística e 356 atendimentos técnicos, destacando-se pela sua dimensão e
interesse para o Município os seguintes:
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Ampliação das instalações da ITS Marques – Lamarosa; Ampliação de Alojamento Local Fajarda; Remodelação de Edifício para Turismo de Habitação – Coruche; Legalização da Creche
e Jardim de Infância do Lar de São José - Coruche; Legalização do Lar de Idosos do Centro
Social e Paroquial do Couço - Couço; Legalização do ATL das Vicentinas – Coruche; Construção
da Unidade Industrial da Laverde – Zimb; Ampliação da Unidade Industrial da Tomaz & Ferreira
– Zimb; Construção de Edifício Plurifamiliar 3P – Coruche.

PROJETOS MUNICIPAIS

•

Acompanhamento da elaboração do projeto de alteração do edifício dos Paços do Concelho, que
aguarda revisão do projeto de execução;

•

Acompanhamento da elaboração do projeto de “Requalificação da Praça da Liberdade”, que
aguarda abertura de concurso público para execução de empreitada;

•

Acompanhamento da empreitada de “Requalificação do Largo Porto João Ferreira” – obra
concluída em dezembro de 2015;

•

Acompanhamento da Elaboração do Projeto de Loteamento e Obras de Urbanização do
Loteamento da ZIMB Norte – Sondagens geotécnicas e parecer das entidades aos projetos das
obras de urbanização;

•

Acompanhamento da elaboração do projeto de “Requalificação Urbanística da Margem Esquerda
do Rio Sorraia” - em fase de anteprojeto;

•

Acompanhamento da empreitada de Arranjos Exteriores do Centro Escolar de Coruche – obra
concluída em fevereiro de 2016;

•

Acompanhamento da elaboração do projeto de Remodelação e Ampliação do Refeitório da EB2,3
Dr. Armando Lizardo – em fase de concurso público para execução de empreitada;

•

Acompanhamento da elaboração do projeto de Segurança Contra Riscos de Incêndio da EB2/3
Dr. Armando Lizardo;

•

Acompanhamento da elaboração do Projeto de Requalificação do Jardim 25 de Abril/ Largo João
Felício – Projeto de execução;

•

Acompanhamento da elaboração do Projeto de Requalificação do Largo de São José da Lamarosa
e Ruas envolventes – envio para parecer das entidades;

•

Projeto dos Edifícios da Rua Direita e da Rua Júlio Maria de Sousa – Adjudicação e análise do
Programa Base;

•

Projeto de IS e Requalificação do Centro Social da Lamarosa – procedimento de adjudicação;

•

Bienal de Artes Plásticas;

•

Revisão do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação - em fase de apreciação após
discussão pública;
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•

Revisão dos Regulamentos Municipais de Ocupação de Espaço Público e de Publicidade - em
desenvolvimento.

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO
•

Realização de 1137 visitas a obras (1004 em 2014), tendo-se verificado 26 processos de obras
clandestinos (14 no ano anterior), que deram origem a 12 processos de embargo (10 no ano
anterior) e a 13 processos de demolição (16 no ano anterior), tendo 2 sido arquivados por
cumprimento de ordem de legalização;

•

Concessão e implementação do projeto Envolvências Locais inserido na Bienal de Artes Plásticas;

•

Implementação do projeto “Campo Seguro”.

DIREÇÃO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E REABILITAÇÃO URBANA
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E REABILITAÇÃO URBANA
•

PDM – Publicação da VI Correção Material do PDM;

•

Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Bruta – entrega a CCDR;

•

Alteração Simplificada da REN – Boicilhos – Envio para CCDR;

•

Elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Bairro Alegre/ Av. Sorraia/ Av.
do Castelo e da ARU do Couço;

•

Colaboração na elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano;

•

ClimAdaPT. Local – Fase I a IV;

•

Certidão de reconhecimento de projetos de interesse municipal – DL 165/2014.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA:
•

Apreciação liminar de processos de obras particulares;

•

Inserção, no SPO, de peças escritas e desenhadas dos processos digitalizados no âmbito da
Avaliação Geral de Imóveis;

•

Finalização da digitalização dos processos de obras em Arquivo, de 2014 a 1990, e inserção no
SPO;

•

Conclusão do trabalho de sistematização da informação para elaboração do cadastro de
infraestruturas urbanas;

•

Fornecimento de alinhamentos de muros e vedações;

•

Correção da geometria dos edifícios da RIBDIG de acordo com a cartografia 10 K homologada
GTFI:

•

Acompanhamento das ações de implementação do PMDFCI;

•

Elaboração do POM;

•

Atividade de gestão da Herdade dos Concelhos e Concelhinhos – editais para venda de
madeira e resina;
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•

Projeto de investigação cientifica na Herdade dos Concelhos – Apoio à equipa do ISA;

•

Informação sobre projetos RJAAR;

•

Elaboração regulamentos municipais de uso do fogo e limpeza de terrenos em áreas urbanas,
em colaboração com a CIMLT;

•

Execução das FGC da rede rodoviária municipal, definidas no PMDFCI.

SERVIÇO DE PATRIMÓNIO, MUSEU MUNICIPAL E ARQUIVO HISTÓRICO
ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS
•

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios;

•

Noite dos Museus;

•

AstroCoruche – outro olhar do céu;

•

Ecuextre – Feria del Caballo Y del Toro;

•

Arte Sacra no Concelho de Coruche;

•

Cortejo Histórico e Etnográfico;

•

Desfile de tertúlias coruchenses;

•

Ciclo das 4 estações – apoio na divulgação e realização de 2 colóquios organizados pela ADPCNCC;

•

Atividade - Os lenços vão à Festa;

•

Jornadas de arqueologia na Erra, para miúdos e graúdos;

•

Arte e Terra – Centro de Artes de Sines;

•

Visitas guiadas:
Exposição de longa duração Coruche: o Céu a Terra e os Homens; Núcleo Tauromáquico; EscolaMuseu Salgueiro Maia; Percursos pedestres junto ao Rio; Centro Histórico de Coruche e/ou
Castelo; Observatório do Sobreiro e da Cortiça; Roteiro das Freguesias.

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS/ ESPAÇOS DE PROMOÇÃO INSTITUCIONAL
•

Peça do Bimestre: “Gasómetro”; “Candeeiro a petróleo”; Vestido de Batizado”; “Máquina
fotográfica”;”Projetor de Luz”;

•

Feira da Agricultura de Santarém: montagem das vitrinas do stand de representação do concelho
de Coruche;

•

12.ª edição dos Sabores do Toiro Bravo “Arte com Toiros”;

•

Feira de Badajoz: participação mediante mostra da exposição fotográfica Vidas Bravas e
divulgação da comemoração dos 50 Anos de Alternativa de José Simões;

•

A Saúde Pública em Coruche.
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ARQUEOLOGIA
•

Substituição/montagem de sinalética do roteiro megalítico;

•

Assinatura de Protocolo de colaboração com a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial
no âmbito do projeto “Paisagens Agrárias do Vale do Sorraia”;

•

Apoio ao Projeto “A era do Vapor em Portugal” do Instituto de História Contemporânea da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL;

•

Início do processo de preenchimento e submissão, à DGPC, dos formulários da Carta
Arqueológica do Concelho de Coruche;

•

Participação no Inquérito aos sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal.

NTC/ TAUROMAQUIA

•

Pesquisa biográfica sobre Júlio Maria de Sousa, por solicitação de Mário Vitorino Gaspar;

•

Avaliação e gestão da informação genealógica recolhida por Manuel Coelho Francisco, relativa a
32 herdades da freguesia da Lamarosa, com datas compreendidas entre 1790 e 2015;

•

Gestão do Quiosque Multimédia;

•

Registo de imagens de diversos acontecimentos taurinos;

•

Acordo para a cedência definitiva do espólio fotográfico de Carlos Brito na posse de elementos
da extinta Associação Taurina de Coruche.

NÚCLEO RURAL / CENTRO DE ARTES, OFÍCIOS E TRADIÇÕES (QREN)
•

Implementação do projeto de musealização e desenvolvimento do catálogo;

•

Definição de conteúdos da exposição temporária inaugural ”Um Quartel de Memórias”;

•

Acompanhamento das obras de requalificação no edificado;

•

Contactos com doadores para recolha de peças.

EDIÇÕES
•

Participação no Boletim Municipal;

•

Participação na edição especial “O Coruja” (17 de agosto), com um texto de Aníbal Mendes,
alusivo a Vila Nova da Erra;

•

Disponibilização do folheto da exposição de longa duração com tradução do texto para francês e
inglês;

•

Sistematização, paginação e revisão de texto e imagens para edição do livro sobre Francisco de
Brito Freire, de Heraldo Bento;

•

Paginação, revisão e lançamento público, na Feira do Livro, das seguintes edições:
A madeira em Coruche, da autoria de João Cravidão;
A saúde pública no concelho de Coruche: instituições, agentes e doentes (1820-1910), da
autoria de Ana Correia, publicado no âmbito da coleção Trajetos da História.

INVENTÁRIO E GESTÃO DE COLEÇÕES

•

Inventariação informática no In arte Premium da documentação Fundo Monte da Barca;

•

Avaliação do espólio documental do Fundo Armando Lizardo, à guarda da Biblioteca Municipal,
que passou a incorporar o acervo do Museu Municipal;
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•

Recolha de informação relativa a fotografias incorporadas no Museu, por intermédio de doação
efetuada por Augusta Patrício;

•

Início da inventariação informática no In arte Premium do espólio documental proveniente do
Monte da Barca, incorporado no Museu em 11 de outubro de 2007.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

•

Deram entrada no acervo do Centro de Documentação Margarida Ribeiro 63 monografias, 36
periódicos e 5 edições não livro por permuta ou oferta;

•

Digitalização de 2605 documentos diversos (fotografias, cartazes, negativos);

•

Pré-inventário, acondicionamento e digitalização de documentos doados por Heraldo Bento;

•

Limpeza, pré-inventário e acondicionamento do Fundo Fotográfico Antigo da CMC.

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO

•

Tratamento de conservação curativa e preventiva de uma das moedas romanas e do candeeiro
inserido na peça do bimestre;

•

Tratamento de limpeza mecânica e conservação preventiva de uma mala escolar, para integrar
o acervo na Escola Museu Salgueiro Maia;

•

Tratamento preventivo e acondicionamento de algum espólio fotográfico do Jornal Sorraia;

•

Limpeza mecânica de um conjunto de números mais antigos do Jornal Sorraia.

CANDIDATURAS E PRÉMIOS

•

Preparação do dossier de candidatura aos Prémios APOM 2015, na categoria Catálogo, com o
catálogo da exposição de longa duração do MMC, Coruche: o Céu, a Terra e os Homens;

•

Prémios APOM 2015 - Menção Honrosa na categoria Investigação, atribuída pela exposição de
longa duração Coruche: o Céu, a Terra e os Homens;

•

Participação no processo de candidatura do Montado a Património da Humanidade.

69

70 | Município de Coruche
VISITANTES POR ESPAÇO/MÊS
jan.

fev.

março

abril

maio

junho

julho

agosto

set.

out.

nov.

dez.

total

Exposição de longa duração

242

143

145

134

315

245

338

308

1987

220

86

35

4198 (*)

Exposição temporária: Imagem de Roca

242

143

145

134

315

245

338

308

1987

220

86

35

4198

Exposição temporária: “Peça do Bimestre”

0

0

145

134

315

245

338

308

1987

220

86

35

3813

Escola-Museu Salgueiro Maia

2

5

0

111

25

61

55

29

91

66

0

17

462

Atelier

49

0

0

54

70

40

0

0

0

0

5

0

218

Auditório

185

343

207

270

247

333

449

294

2189

221

119

0

4857

Cafetaria

49

145

223

234

258

212

266

296

272

225

199

207

2586

Pátio

0

0

68

205

350

60

4

2

222

2

1

35

949

Atividades de exterior

102

66

128

263

165

31

0

33

0

63

77

0

928

Observatório do sobreiro e da cortiça

173

0

0

50

0

0

66

41

34

51

78

17

510

Núcleo Tauromáquico

64

3

2

93

54

66

1

59

1938

116

30

17

2443

(*)Visitas: Individuais: 323; em família: 233; estrangeiros: 31; grupos não organizados: 124; grupos organizados: 3487

DEPAE – Divisão de Espaço Público, Ambiente e Energia

A Divisão de Espaço Público Ambiente e Energia desenvolveu, ao longo do ano, atividades de gestão
corrente, nomeadamente as que dizem respeito à manutenção do espaço público e equipamentos
municipais e as relacionadas com o apoio às necessidades e atividades desenvolvidas pelos demais
serviços, em especial os serviços de Ordenamento do Território, Educação, Ação Social, Cultura, Turismo,
Desporto e Associativismo.
Ao nível do ambiente e da eficiência energética, desenvolveu ainda vários projetos, a saber:
Pacto dos Autarcas para o Clima - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas
(EMAAC) – Projeto ClimAdapt.Local.
PAES - Plano de ação de energia sustentável:
•

com foco no consumo de energia, mediante a realização de diagnósticos para a redução de
consumos nos equipamentos Municipais, nomeadamente Estádio Municipal, Piscinas Municipais,
centro escolar de Coruche e Núcleo escolar da Fajarda, e ainda ao nível da Iluminação Pública,
com substituição de luminárias nos Montinhos dos Pegos, Azervadinha, Courelas da Amoreirinha
e Foros de Coruche, aqui parcialmente;

•

No uso eficiente da água, dando continuidade à proposta de colocação de redutores de consumo
nas instalações municipais e dando continuidade ao Plano Local para o Uso Eficiente da Água,
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mediante a apresentação dos resultados do estudo de eficiência hídrica (CIMLT). Este estudo
incidiu em edifícios e zonas verdes indicados pela autarquia: Piscinas, Mercado Municipal, Creche
da Quinta do Lago, Museu, Quartel de Bombeiros, E.B. 2/3 Dr. Armando Lizardo e Parque do
Vale.

•

PAPERSU (Plano de Ação para o Plano Estratégico de Resíduos Urbanos), tendo sido enviadas
para a Ecolezíria, sugestões para a melhoria da eficiência da recolha seletiva multimaterial,
incluindo a introdução de novos fluxos específicos a considerar no PAPERSU desta entidade
gestora.

Ao nível dos trabalhos de conservação em espaço público foram realizadas diversas ações, tais como:
•

Arranjos urbanísticos diversos no perímetro urbano (calceteiros) – Execução e reparação de
passeios (calçada e pavê) na união de freguesias de freguesias de Coruche, Erra e Fajarda, nas
freguesias do Biscainho e do Couço; implantação de lancil e pavê em arruamentos urbanos;
colocação de molok´s (Coruche e ValVerde); conservação de muros e floreiras; conservação de
parques de estacionamento;

•
•

Aquisição e reparação de equipamento urbano- pilaretes, bancos e papeleiras;
Conservação e ampliação de redes de águas pluviais: conservação de esgoto pluvial Coruche e
Erra, limpeza de caleiras, caixas de visita e sarjetas na Vila de Coruche e Azervadinha;
substituição de grelhas sumidouro danificadas ou roubadas; desobstrução de coletores nas
Freguesias de Biscainho, Couço e União de Freguesias, nas instalações municipais e em
instalações particulares;

•

Manutenção e reparação de molok´s;

•

Aquisição, reparação e manutenção de contentores;

•

Aquisição e instalação de bases para contentores e sistemas de retenção.

Ao nível dos Trabalhos de Conservação em equipamentos municipais, destaca-se:
•

Aquisição e reparação de equipamentos sanitários nos edifícios municipais, com especial
destaque para as intervenções executadas nos fogos de habitação social de Coruche e Couço;

•

Reparações de equipamentos sanitários e canalizações nos equipamentos escolares do Concelho,
destacando-se as reparações no Centro Escolar e EB 2/3 de Coruche;

•

Trabalhos de limpeza e manutenção de pátios, zonas verdes e parques de creches, jardins de
infância, centros escolares e antiga EB1 de Coruche;

•

Ligações de ramais de esgoto em equipamentos escolares.

Ao nível do serviço de Mobilidade e Trânsito destacam-se os seguintes trabalhos:

•

Sinalização direcional e turística, com execução de trabalhos de manutenção, reparação e
reordenamento;
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•

Reparação de sinalização vertical vandalizada e em mau estado;

•

Execução de marcas rodoviárias nas passadeiras e eixos de via;

•

Elaboração de propostas de reordenamento e melhoria de sinalização, destacando-se as
executadas para a freguesia da Branca, Vila de Coruche e no Couço, e Foros de Lagoiços;

•

Preparação dos concursos de fornecimento de sinalização vertical e horizontal;

•

Acompanhamento, em conjunto com a CIMLT, da elaboração do Plano Municipal de Segurança
Rodoviária;

•

Acompanhamento/análise de dados geográficos do IMTT relativamente às alterações ao regime
jurídico do serviço público de transporte de passageiros.

No domínio do Serviço de Higiene e Limpeza, destaca-se a aquisição da varredoura mecânica, de um
Biotriturador de verdes, de equipamentos mecânicos e elétricos de apoio à higiene e limpeza e de uma
viatura elétrica de Recolha de cartão, com vista a melhorar o desempenho das seguintes funções
correntes:
•

Higiene e limpeza de edifícios, equipamentos e Espaço Público;

•

Recolha porta a porta de Verdes e cartão;

•

Recolha de Resíduos e Higienização de contentores, MoloK's e ilhas;

•

Recolha seletiva;

•

Desinfestações, desbaratizações e desratizações em edifícios públicos, estabelecimentos de
ensino, infraestruturas públicas e sistemas pluviais de saneamento;

•

Aplicação de herbicidas;

•

Trabalhos de limpeza e higienização efetuados por empresa externa- Piscinas, Estádio e Pavilhão.

Ao nível da proteção do ambiente foram ainda desenvolvidas as seguintes atividades:
Alienação de veículos em fim de vida e de outros bens;
Acompanhamento do cumprimento do sistema de HACCP implementado nos refeitórios
municipais; entrega e discussão do relatório de verificação do cumprimento da metodologia de
HACCP;
Elaboração de PPG´S para as seguintes empreitadas: Repavimentação da E.M.590 ligação Santa
Justa/limite do concelho; execução de passeios na Branca Ttroço Branca/Cemitério; conservação
de imóveis em Santo Antonino; execução de infraestruturação da Rua dos Moinhos de Vento;
requalificação da Rua das Flores em Montinhos dos Pegos; reabilitação do polidesportivo de
Santana do Mato e conservação da E.B.1 de Santana do Mato; criação de acessos e proteções
no Centro de Exposições de Coruche; pintura e sinalização horizontal – marcas rodoviárias em
Coruche; pavimentação da Rua João Compadre em ValVerde; arranjo urbanístico na Malhada
Alta/E.N.251;
Elaboração de relatórios com os dados da recolha e gestão de RSU (qualidade de serviço) de
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2014, para submeter à Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR);
Início do processo de identificação de água balnear do Rio Sorraia (Decreto Lei n.º 135/2009).

No âmbito da Sensibilização e Informação procedeu-se à conceção dos suportes de informação para a
limpeza e desobstrução de linhas de água, nomeadamente criação de flyer’s e difusão de informação online, e lançaram-se campanhas de sensibilização/alerta sobre a deposição de cinzas e brasas mal
apagadas em equipamentos destinados aos RSU.

No que diz respeito aos Projetos de Educação Ambiental, estes foram direcionados para dois grupos
distintos: para a comunidade escolar e para a população em geral.
Para a comunidade escolar:

•
•

“Florestar Portugal”, com a plantação e apadrinhamento de árvores e a resinagem;
“Semana Europeia da Prevenção de Resíduos”, em que foi desenvolvido atelier de recuperação
de resíduos;

•

Escola em Festa;

•

Conclusão do plano de ação do projeto Eco-Escolas referente à EB de Coruche;

•

10ª Edição da “Semana Verde”, com o apoio de: SEPNA de Coruche, Ecolezíria, Búzios, Serviço
de Desporto da CMC, Unidade de Cinotecnia da GNR de Santarém, Regimento de Cavalaria de
Tomar e DECO;

•

“Semana da Primavera Biológica”, tendo sido criadas hortas no J.I. de Santo Antonino e E.B.1 e
J.I. do Biscaínho;

•

Adesão da EB de Coruche à campanha “Papel por Alimentos”, em parceria com os bancos
alimentares; o papel angariado (jornais, revistas, folhetos, etc.) foi convertido em produtos
alimentares;

•

“Semana Europeia da Mobilidade 2015”, desenvolvida em parceria com o Serviço de Desporto,
com o tema “Escolhe, Muda, Combina”;

•

Elaboração de guia de boas práticas para a redução de consumo de energia, direcionado aos
auxiliares dos edifícios escolares.

Para a população em geral:
•

“Sistema de Recolha de Óleos Alimentares Usados”; “Sistema de Recolha de Residuos de
Construção

e

Demolição”;

“Sistema

de

Recolha

de

Equipamentos

Elétricos

e

Eletrodomésticos”; “Sistema de Recolha de Cartão no Centro Histórico de Coruche” e
“Sistema de Recolha Seletiva de Monos”.
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Ao nível de Higiene e Segurança no Trabalho, foram executados os seguintes trabalhos:
•

Levantamento de riscos, por tarefas e postos de trabalho, da DEPAE e DOE, sendo identificados
os EPI's por trabalhador e serviço;

•

Aquisição e distribuição de caixas de 1ºs socorros por diversos serviços, equipamentos e
instalações;

•

No âmbito da execução e manutenção de parques urbanos, jardins e as zonas verdes, foram
desenvolvidas as seguintes ações:
- Reparação global do Parque Infantil do Parque do Sorraia, do Parque Infantil do Jardim
25 de Abril e do Parque Infantil do Parque do Vale; reparação de equipamentos junto ao
Pavilhão desportivo;
- Execução das Hortas Urbanas;
- Elaboração dos projetos da Entrada das Piscinas e do Parque dos Lagoiços;
- Manutenção do Parque do Sorraia;
-Execução de trabalhos de manutenção em jardins, parques e zonas verdes, que
envolveram a plantação de árvores e arbustos, podas, mondas, retanchas, corte e
manutenção de relvados e de sistemas de rega, aplicação de tratamentos fitossanitários
e adubações;
- Limpezas coercivas;
- Limpeza e manutenção das zonas verdes da Escola Museu Salgueiro Maia em São
Torcato;
- Limpeza e manutenção dos parques e pátios escolares.

Por último, a Divisão efetuou ainda trabalhos de apoio a atividades sócio–culturais e desportivas,
destacando-se as seguintes:
Desfile de carnaval; Exposições desenvolvidas na Galeria do Mercado Municipal; Feira das sopas;
Dia Internacional da Mulher; Comemorações do 25 de Abril; Sabores do Toiro Bravo; 2ª
Exposição de Clássicos; Noite dos Museus; FICOR – Feira Internacional da Cortiça; Corrida das
Pontes; 24h de BTT e Semana da Juventude; Forum InfantoJuvenil; Escola em Festa; Feira
Nacional da Agricultura; Sons do Parque; FIA- Participação com Stand; Cortejo Etnográfico e do
Trabalho; Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo; Bienal de Artes; Feira do Livro;
Jornadas da Gastronomia; Exposição “Montado de Sobro”, em Portel; Apoio a Concertos e
atividades de Natal; Montagem de Presépios; Feira de Natal; Apoio às demais atividades
desenvolvidas por Associações Culturais, desportivas e recreativas.
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Bombeiros Municipais e Proteção Civil

No âmbito do seu conteúdo funcional os BMC / SMPC exerceram as suas funções nos seguintes domínios:

•

Combate a incêndios;

•

Prestação de socorro às populações, em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e outros acidentes, catástrofes ou calamidades;

•

Prestação de socorro a náufragos e buscas subaquáticas;

•

Exercício de atividades de socorro e transporte de sinistrados e doentes, incluindo a urgência
pré-hospitalar;

•

Prevenção e proteção contra incêndios em edifícios públicos, casas de espetáculos e de divertimento público e outros recintos, mediante solicitação, e de acordo com as normas em vigor,
nomeadamente prestando serviço de vigilância durante a realização de eventos públicos;

•

Colaboração em outras atividades de proteção civil, no âmbito do exercício das funções específicas que lhes forem cometidas;

•

Emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em matéria de proteção contra incêndios e
outros sinistros;

•

Exercício de atividades de formação cívica, com especial incidência nos domínios da prevenção
contra o risco de incêndio e outros acidentes domésticos;

•

Participação em outras ações, para as quais estejam tecnicamente preparados.

Assim, em 2015 no âmbito da atividade operacional dos Bombeiros Municipais registaram-se as seguintes
ocorrências:
3614 Alertas no geral;
8755 Bombeiros envolvidos;
4026 Veículos envolvidos nas diversas ocorrências;
8688 Horas de trabalho;
2816 Doentes transportados;
28 Ocorrências de incêndios urbanos e equipamentos;
72 Ocorrências de acidentes rodoviários;
137 Ocorrências de incêndios em espaços naturais.

No âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil, em 2015 registaram-se as seguintes atividades mais
relevantes:
•

Elaboração de relatório da rede de hidrantes de Coruche;

•

Preparação do DECIF 2015;
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•

Colaboração no plano de formação da Amorim Florestal e Equipar;

•

Apoio à dinamização das Mediadas de AutoProteção CRIC e formação aos colaboradores;

•

Preparação e acompanhamento do simulacro TAGUSGÁS GALPENERGIA;

•

Atualização de meios, recursos e base de dados, contactos no âmbito da estrutura municipal de
Proteção Civil;

•

Levantamento das associações do município com atribuições no âmbito da Proteção Civil;

•

Acompanhamento dos Estados de Alerta decretados e difusão dos avisos à população;

•

Restruturação das notificações SMS à estrutura municipal de Proteção Civil;

•

Articulação Operacional no âmbito do apoio à peregrinação na operação Fátima 2015;

•

Reuniões operacionais com Juntas de Freguesia no âmbito do DECIF 2015;

•

Acompanhamento operacional das ocorrências;

•

Apoio logístico às operações das diversas ocorrências;

•

Elaboração e operacionalização do Plano Operacional Municipal Festas de Coruche 2015;

•

Acompanhamento da atividade operacional do CB;

•

Reuniões com diversas entidades de preparação do ano hidrológico;

•

Reuniões com estabelecimentos de ensino, atualização e dinamização das MAP;

•

Apoio técnico de SCIE.

