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Nota Prévia
A Reforma da Contabilidade e Contas Públicas, consubstanciada na nova Lei de
Enquadramento Orçamental (doravante LEO) e no Sistema de Normalização Contabilística
para as Administrações Públicas (doravante SNC-AP) aprovados, respetivamente, em
anexo à Lei n.º 151/2015 e pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, ambos de 11 de setembro,
envolve, desde logo, a revisão de processos e procedimentos contabilísticos e de
prestação de contas.
A aplicação destes novos normativos, que visam promover a harmonização contabilística,
fomentando o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais, uniformizar
procedimentos e melhorar a transparência das contas públicas, permite que a nova
informação disponibilizada seja utilizada para os mais variados propósitos, destacando-se
a tomada de decisão e a elaboração de contas públicas mais abrangentes e ajustadas às
necessidades de diferentes utilizadores, incluindo entidades de controlo e supervisão,
autoridades estatísticas, gestores públicos e eleitos.
Assim, as normas integrantes do novo sistema contabilístico implicam alterações profundas
na contabilidade pública. Não obstante, a alínea b), do n. º1, do art.º 17.º do Decreto-Lei n.
º192/2015, de 11 de setembro, mantém em vigor os pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1 do Decreto-Lei
n. º54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL).
O Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, referia que, durante o ano de 2016, todas
as entidades públicas deviam assegurar as condições, e tomar as decisões necessárias
para a transição para o SNC-AP, no entanto, com a publicação do Decreto-Lei n.º 85/2016,
de 21 de dezembro, a adoção do SNC-AP foi prorrogada, sendo assim aplicável a partir de
1 de janeiro de 2018.
Atrasos sucessivos na operacionalização do processo de reporte, levou a que a
aplicabilidade do SNC-AP só fosse efetivamente iniciada a 01 de janeiro de 2020.
Neste sentido, o presente relatório, que visa analisar a execução do Orçamento e a
situação económico-financeira do Município de Coruche, irá obedecer às disposições do
novo normativo contabilístico e às demais obrigações de reporte, preconizadas na Lei.
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1 . Introdução
A implementação do novo normativo contabilístico no Município, a 01 de janeiro de 2020,
implicou uma reconfiguração de alguns procedimentos, bem como a forma como são
prestadas as contas ou apresentados os documentos previsionais.
Pretende-se assim, fornecer informação útil, financeira e não financeira, que reflita a
atividade do Município, com a total transparência e credibilidade, e que permita a sua
comparabilidade e harmonização com as restantes contas públicas.
O SNC-AP é constituído por três subsistemas de contabilidade: a contabilidade orçamental,
focada para o orçamento, como este é organizado e gerido; a contabilidade financeira, que
registas todos os eventos que têm impacto na posição financeira do Município; e a
Contabilidade de Gestão que avalia o resultado dos bens ou serviços que o Município
disponibiliza a todos os munícipes.
No cumprimento das obrigações legais, o presente relatório de gestão, relativo ao ano
económico de 2020, que é parte integrante da Prestação de Contas, tem como objetivo
disponibilizar informação de carácter económico, financeiro e social, espelhando 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 Locais1.
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.
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 2020 pelas principais estruturas orgânicas do Município.

1. 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 e Lei
n.º73/2013, de 03 de setembro.
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2 . Enquadramento Macroeconómico
No final do ano de 2019 surge, na China, uma epidemia causada por um vírus, do grupo
dos coronavírus, que afeta sobretudo o foro respiratório, causando lesões graves e
potencialmente letais, e cuja forma de transmissibilidade era incerta e a propagação
extremamente rápida.
A epidemia depressa alastra a outros países no início de 2020 e, a 11 de março, a
Organização Mundial da Saúde declara oficialmente que estamos perante uma pandemia,
a qual é designada Pandemia COVID-19.
Seria difícil imaginar que uma aparente infeção respiratória, surgida no “outro lado do
Mundo”, afetasse tanto as nossas vidas, os nossos hábitos, a nossa economia, a nossa
liberdade. O mundo inteiro foi afetado pela Pandemia, as economias abrandaram, as vidas
mudaram e todos nos ajustámos à nova realidade que esta doença nos impôs.
O impacto da Pandemia na economia mundial foi claro, imediato e brutal, afetando todos
os sectores de atividade, o emprego, a forma de trabalhar, as desigualdades sociais,
originando uma crise que só tem paralelo com a Grande Depressão de 1929.
O confinamento decretado em larga escala, em todo o mundo, como medida preventiva
para evitar o contágio rápido e descontrolado, que faz colapsar os sistemas de saúde,
acarretou consequência económicas e sociais sem precedentes.
A Pandemia criou um cenário de grande incerteza, sendo um exercício difícil fazer qualquer
previsão económica dada a enorme margem de erro. A gestão da crise pandémica (novas
vagas, a produção e a administração de vacinas e outros tratamentos e medidas de
confinamento), a implementação do plano de recuperação europeu, a mudança de
liderança nos EUA, a tensão comercial com a China, as tensões políticas entre os EUA/UE
e a Rússia, o Brexit, são fatores determinantes para a incerteza vivida atualmente.
Em Portugal, no dia 19 de março, entrou em vigor o primeiro período de Estado de
Emergência, que previa o confinamento obrigatório, restrições à circulação em Portugal e
suspensão de atividade em diversas áreas.
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A suspensão ou restrição de atividade em vários setores, como restauração, comércio,
turismo e cultura, entre outros, elevou o número de falências em Portugal, agravou
situações de precariedade e provocou o aumento do desemprego.
Quando surgiu a COVID-19 a economia portuguesa apesentava indicadores de que estava
a recuperar da crise de 2009, o PIB estava em expansão, o emprego a aumentar e os
salários a crescer, e, pela primeira vez em 50 anos, o saldo orçamental foi positivo, ao
mesmo tempo que a dívida pública, embora ainda elevada, seguia uma tendência
claramente descendente.
A balança corrente, que, historicamente, tinha apresentado valores negativos, permaneceu
equilibrada ou ligeiramente positiva desde 2013. No setor bancário, o crédito malparado a
empresas caiu de 15,5% do crédito total em 2015 para 6,5% em 2019, o que evidencia
uma melhoria significativa do balanço das instituições financeiras.
Não obstante aos problemas estruturais que subsistiam, a economia portuguesa dava
mostra de estar no bom caminho para corrigir as suas fragilidades.
Todavia, o surgimento do COVID-19 interrompeu o ciclo de expansão e as atuais previsões
macroeconómicas do Banco de Portugal, da Comissão Europeia e do FMI apontam para
uma crise em 2020, sendo que 2021 poderá ficar marcado por uma recuperação moderada
da economia nacional.
O PIB nacional caiu, em 2020, 7,6% registando a contração mais intensa da atual série de
Contas Nacionais do INE, refletindo o efeito negativo extraordinário da Pandemia COVID19 na atividade económica. De acordo com o INE, a procura interna foi particularmente
afetada em 2020, registando uma redução de 4,7% em termos reais (após ter aumentado
2,8% no ano anterior), passando de um contributo para a variação anual do PIB de +2,8
pontos percentuais em 2019 para -4,6 pontos percentuais em 2020.
Também a procura externa líquida acentuou o contributo negativo em 2020 (-3,0 pontos
percentuais, contra -0,3 pontos percentuais em 2019), refletindo sobretudo a diminuição
sem precedente das exportações de turismo.
A taxa de desemprego subiu de 6,5%, em 2019, para 6,8%, em 2020, de acordo com os
números divulgados pelo INE.
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A população empregada, por sua vez, foi estimada em 4.814,1 mil pessoas, o que
representa a redução de 99 mil empregos em relação ao ano anterior. Já a população
desempregada, 350,9 mil pessoas, aumentou 3,4% (11,4 mil) em relação àquele período.
A taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) no conjunto do ano situou-se em 22,6%,
4,3 pontos percentuais acima do estimado para o ano anterior. O INE também informou
que a evolução do emprego ocorreu num contexto em que foi instituído o regime
simplificado de lay-off, limitando o impacto no número de trabalhadores desempregados
provocado pelo encerramento de empresas, total ou parcialmente, de forma temporária.
O índice de volume de negócios no comércio a retalho, publicado pelo INE, diminuiu 4,3%
no conjunto do ano de 2020, o que compara com o crescimento de 4,3% verificado em
2019.
À semelhança de outros países, Portugal está a viver uma situação sem precedentes. A
Pandemia transformou a nossa sociedade, foram criados novos hábitos de consumo, a
forma de trabalhar alterou substancialmente com aumento do recurso ao teletrabalho, os
estudantes adaptaram-se ao ensino à distância, as famílias reorganizaram-se para
implementar novas rotinas. A organização social da sociedade moderna foi abalada, e
algumas transformações poderão mesmo persistir além do termo da Pandemia.
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3 . Análise da Execução Orçamental
3.1 . Grandes Opções do Plano
Nas Grandes Opções do Plano (GOP) são definidas as linhas de desenvolvimento
estratégico da autarquia local e incluem, designadamente, o Plano Plurianual de
Investimentos (PPI) e as Atividades Mais Relevantes (AMR) da gestão autárquica.
A dotação inicial das GOP, para o ano de 2020, foi de 17.931.593 euros, sendo a sua
dotação final, após os devidos ajustamentos com a incorporação do Saldo de Gerência de
2019, de 23.323.936,42 euros.
O montante realizado das GOP ascende a 8.225.869,78 euros, o que representa uma taxa
de realização de 35,3%, e cujo montante se reparte da seguinte forma:


Despesa de Investimento (PPI) – 4.991.640,16 euros;



Despesa em Atividades (AMR) – 3.234.229,62 euros.

A tabela seguinte evidencia a execução das GOP em 2020, nas suas duas componentes,
PPI e AMR.

Tabela 1 – Execução das Grandes Opções do Plano

Dotação Inicial

Dotação Final

Execução

GOP

17 931 593,00 €

23 323 936,42 €

8 225 869,78 €

PPI

11 628 629,00 €

16 706 222,42 €

4 991 640,16 €

AMR

6 302 964,00 €

6 617 714,00 €

3 234 229,62 €

As GOP registaram, no ano de 2020, um reforço da dotação inicial de 30,1% com o objetivo
de ajustar os montantes disponíveis às atividades e investimentos necessários concretizar.
No decorrer do ano de 2020 foram realizadas 9 alterações e 3 revisões às GOP, totalizando
um aumento de 5.392.343,42 euros.
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A tabela seguinte apresenta, resumidamente, os valores realizados pelas respetivas
classificações funcionais.

Tabela 2 – Realização das GOP, por Função
Designação

Financiamento
Definido

Dotação Final

Realizado

Taxa
Realização

Funções Gerais

2 129 451,00 €

1 556 750,00 €

695 808,16 €

44,7%

Funções Sociais

7 636 970,00 €

7 720 969,00 €

3 137 836,32 €

40,6%

Funções Económicas

4 386 598,00 €

5 510 198,00 €

2 161 281,81 €

39,2%

Outras Funções

3 778 574,00 €

8 536 019,42 €

2 230 943,49 €

26,1%

17 931 593,00 €

23 323 936,42 €

8 225 869,78 €

35,3%

Total

Em termos relativos, o gráfico seguinte evidencia o peso dos valores realizados em cada
uma das funções para o total de realização das GOP.

Gráfico 1 - Realização das GOP, por função, em %

O gráfico seguinte evidencia a evolução da despesa das GOP no período de 2010 a 2020.
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Gráfico 2 - Evolução da Taxa Realização das GOP: 2010-2020

Pela sua análise verifica-se que a execução das GOP apresenta um valor abaixo da
execução registada nos últimos exercícios económicos, com uma execução de 35,3%, fruto
das condicionantes impostas pela Pandemia.

3.1.1 . Plano Plurianual de Investimentos (PPI)
O PPI apresenta uma despesa realizada de 4.991.640,16 euros, com uma taxa de
realização de 29,9%, sendo a quarta mais elevada dos últimos 8 anos.

Gráfico 3 - Evolução do Investimento Realizado: 2010-2020 (%)
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O gráfico seguinte evidencia a evolução do investimento realizado, em valor, no período de
2010 a 2020, no qual se constata que o ano de 2020 apresenta o terceiro valor realizado
mais elevado dos últimos 8 anos.

Gráfico 4 - Evolução do Investimento Realizado: 2010-2020 (Euros)

Analisando o investimento realizado por classificação funcional, o PPI apresenta a seguinte
realização.

Tabela 3 – Realização do Investimento por Classificação Funcional
Prog.

Designação

111 Administração geral
121 Proteção civil e luta contra incêndios
211 Ensino não superior
232 Ação Social

Financiamento
Definido

Dotação Final

Realizado

Taxa
Realização

2 084 451,00 €

1 401 750,00 €

669 195,93 €

35 000,00 €

145 000,00 €

26 612,23 €

47,7%
18,4%

381 800,00 €

537 300,00 €

128 943,78 €

24,0%

0,00 €

80 000,00 €

0,00 €

0,0%

3 165 901,00 €

2 754 150,00 €

1 273 307,43 €

46,2%

243 Saneamento

10 000,00 €

13 000,00 €

0,00 €

0,0%

245 Resíduos sólidos

20 000,00 €

1 000,00 €

921,27 €

92,1%

956 000,00 €

1 022 000,00 €

322 230,35 €

31,5%

85 000,00 €

117 000,00 €

38 507,98 €

32,9%

242 Ordenamento do território

246 Proteção do meio ambiente e cons. natureza
251 Cultura
252 Desporto, recreio e lazer

593 679,00 €

813 179,00 €

319 713,15 €

39,3%

320 Indústria e energia

1 799 500,00 €

1 635 500,00 €

1 209 225,03 €

73,9%

331 Transportes rodoviários

1 863 168,00 €

2 615 268,00 €

653 017,26 €

25,0%

24 600,00 €

24 600,00 €

24 548,34 €

99,8%

243 000,00 €

523 000,00 €

103 516,80 €

19,8%

350 Outras funções económicas

10 000,00 €

48 500,00 €

10 643,19 €

21,9%

420 Transferências entre administrações

31 530,00 €

31 530,00 €

15 762,15 €

50,0%

430 Outras funções - diversas não especificadas
325 000,00 €
4 943 445,42 €
195 495,27 €
Total
11 628 629,00 € 16 706 222,42 € 4 991 640,16 €

4,0%
29,9%

341 Mercados e feiras
342 Turismo
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Nas diversas ações do PPI destacam-se os seguintes investimentos:


Aquisição de Equipamento para Ensino Básico, nomeadamente computadores e
outro equipamento informático para o apoio do ensino à distância;



Revitalização do Centro Histórico da Vila de Coruche – 2.ª Fase (Percurso Pedonal);



Requalificação da Margem Esquerda do Rio Sorraia;



Construção de Edifício Multifamiliar – Rua Direita e Travessa do Monteiro;



Ciclovia 2.ª Fase – Montinho do Brito/Erra



Requalificação do Jardim 25 de Abril e Largo Porto João Felício;



Casa da Cultura da Lamarosa;



Requalificação/Ampliação do Pavilhão Desportivo da EB 2,3 Armando Lizardo;



Área Empresarial do Sorraia;



Implementação do Projeto de Medidas de Eficiência Energética e obras na
Iluminação Pública;



Pavimentação ou repavimentação dos seguintes arruamentos:
o

Fazendas das Figueiras – Rua das Canas;

o

Lamarosa – Rua do Ameixial;

o

Bairro da Areia – Rua da Sociedade Recreativa;

o

Passeio Pedonal Montinhos dos Pegos/Azervadinha.



Centro de BTT;



Aquisição de Terrenos para diversos fins;



Remodelação das Instalações Municipais da ZIMB;



Aquisição de Viaturas: 1 miniautocarro, 1 viatura pesada de mercadorias, 1 viatura
de 9 lugares e 1 viatura pesada.
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3.1.2 . Atividades Mais Relevantes (AMR)
As AMR apresentam uma despesa realizada de 3.234.229,62 euros, com uma taxa de
realização de 48,9%, que evidencia as dificuldades em executar as atividades previstas no
Plano e que, face à Pandemia, e às condicionantes impostas pela DGS não foi possível
realizar.

Gráfico 5 - Evolução da Despesa com AMR: 2010-2020 (%)

O gráfico seguinte evidencia a evolução da despesa realizada em valor, no período de 2010
a 2020, no qual se constata que o ano de 2020 apresenta o valor inferior ao valor realizado
nos últimos exercícios económicos.

Gráfico 6 - Evolução da Despesa com AMR: 2010-2020 - Euros
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Analisando a despesa realizada, por classificação funcional, a AMR apresenta a seguinte
realização.

Tabela 4 – Realização das AMR por Classificação Funcional

Prog.

Designação

121 Proteção civil e luta contra incêndios

Financiamento
Definido

Dotação Final

Realizado

Taxa
Realização

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

0,0%

211 Ensino não superior

158 800,00 €

192 800,00 €

88 178,57 €

45,7%

212 Serviços auxiliares de ensino

916 650,00 €

732 400,00 €

381 578,26 €

52,1%

232 Ação social

230 640,00 €

435 640,00 €

146 424,24 €

33,6%

242 Ordenamento do território

106 500,00 €

110 500,00 €

60 517,54 €

54,8%

245 Resíduos sólidos

435 000,00 €

165 000,00 €

126 278,14 €

76,5%

251 Cultura

286 000,00 €

481 000,00 €

94 117,90 €

19,6%

252 Desporto, recreio e lazer

291 000,00 €

266 000,00 €

157 117,71 €

59,1%

340 Comércio e turismo

182 980,00 €

352 980,00 €

87 463,51 €

24,8%

341 Mercados e feiras

80 000,00 €

8 000,00 €

5 368,89 €

67,1%

342 Turismo

183 350,00 €

302 350,00 €

67 498,79 €

22,3%

420 Transferências entre administrações

541 444,00 €

541 444,00 €

495 332,42 €

91,5%

2 880 600,00 €

3 019 600,00 €

1 524 353,65 €

50,5%

430 Outras funções - diversas não especificadas
Total

6 302 964,00 €

6 617 714,00 €

3 234 229,62 €

48,9%

No âmbito das AMR, destaca-se as seguintes atividades:


Transportes Escolares;



Fornecimento de Refeições – Refeitórios Escolares;



Bolsas de Estudo;



Deposição e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, função que o Município
transferiu para a Ecolezíria a 01 de fevereiro de 2020;



Plano Diretor Municipal (PDM)- Revisão;



Projeto PROVERE;



Animação cultural, atividade que foi muito limitada devido à pandemia;



Programa Lojas com Gente;



Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo e Desportivo;
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Apoios na Área Social (Instituições e Entidades de Cariz Social, Programa
Municipal de Apoio à Melhoria do Conforto Habitacional, Programa Casas com
Gente e Apoios Sociais à População Carenciada, apoio a IPSS do concelho para
fazerem face ao acréscimo de despesas provocadas pela pandemia);



Campanha “No Natal Comércio Local…”;



Funcionamento Corrente, da qual se destaca a despesa com combustíveis,
encargos com instalações, vigilância e segurança, comunicações e encargos com
iluminação pública.
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3.2 . Orçamento
3.2.1 . Execução Orçamental
A execução orçamental de 2020 assenta em princípios como a coerência, a
responsabilidade e o rigor que garantem o equilíbrio das contas do Município, bem como
o escrupuloso cumprimento de todos os princípios legais exigidos.
Neste sentido, as disponibilidades financeiras do Município, na gerência de 2020, na conta
de execução orçamental, foram as seguintes:

Tabela 5 - Resumo da Execução Orçamental e de Operações de Tesouraria
Receita

Despesa

Saldo Gerência Anterior
Execução Orçamental
Operações Tesouraria

11 263 697,29 €
10 789 270,46 €

Receitas Correntes

Despesas Correntes

474 426,83 €

Total Receitas Orçamentais

Total de Despesas Orçamentais

Despesas Capital

20 212 217,48 €

16 716 277,49 €

11 406 987,28 €
5 309 290,21 €

Operações de Tesouraria

176 809,46 €

16 669 614,31 €

Receitas Capital

3 538 316,44 €

Receitas Outras

4 286,73 €
Saldo para a Gerência Seguinte

Operações de Tesouraria

170 992,31 €

Execução Orçamental
Operação de Tesouraria

TOTAL

14 753 820,13 €
14 285 210,45 €
468 609,68 €

31 646 907,08 €

31 646 907,08 €

A tabela anterior reflete a receita e a despesa da execução orçamental, desagregada por
tipologia, corrente e capital, assim como as operações de tesouraria que representam os
valores cobrados para entregar a entidades terceiras.
O Saldo de Gerência para o ano de 2020 ascende a 11.263.697,29 euros, com origem na
execução orçamental e na execução das operações de tesouraria da gerência de 2019.
Na execução orçamental de 2020 foram cobradas receitas no valor de 20.212.217,48 euros
e efetuadas despesas no valor de 16.716.277,49 euros.
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Pela análise da tabela anterior constata-se que uma parte significativa da despesa de
capital, que ascende a 5,3 milhões de euros, foi suportada pela receita corrente, bastante
superior à despesa da mesma natureza. Neste sentido, a execução orçamental de 2020
regista um superavit, havendo um acréscimo de 3.490.122,84 euros de Saldo de Gerência
para 2021.
Verifica-se assim uma cobertura total das despesas correntes por parte das receitas
correntes, enquanto o total das receitas de capital em conjunto com as outras receitas
manifestam-se insuficientes para cobrir as despesas de capital.
O ano de 2020 encerrou com o saldo de gerência, a transitar para 2021, de 14.753.820,12
euros, montante que reflete o saldo da execução orçamental, 14.285.210,45 euros, e das
operações de tesouraria, 468.609,68 euros.

3.2.2 . Orçamento da Receita
A receita arrecadada no exercício económico de 2020, resultante da execução orçamental,
foi de 20,2 milhões de euros, ascendendo a 31 milhões com a incorporação do saldo de
gerência, representando uma taxa de execução de 90,9%, um indicador do rigor da
programação orçamental.
Com uma taxa de execução superior a 85%, o Município não incorre em situação de
incumprimento e não desencadeia os mecanismos de alerta precoce, em resultado de
desvios superiores aos definidos no artigo 56.º da Lei n. º73/2013, de 03 setembro.
Relativamente à receita corrente, a taxa de execução foi de 97,6%, enquanto a taxa de
execução da receita de capital rondou os 56,8%.
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Tabela 6 – Execução Orçamental da Receita
2019

2020

Execução
Receita Total
Receita Corrente
Receita Capital
Sub-total

Outras Receitas
Repos. N/ Abatidas Pagamento
Saldo Gerência Anterior

Prev. Corrigida

Execução

% Exec.

% Var.
2020/19

30 580 327,28 €

34 113 046,42 €

31 001 487,94 €

90,9%

16 417 270,31 €

17 082 701,00 €

16 669 614,31 €

97,6%

1,5%

2 305 346,60 €

6 226 656,96 €

3 538 316,44 €

56,8%

53,5%

86,7%

1,4%

18 722 616,91 €

23 309 357,96 €

20 207 930,75 €

11 857 710,37 €

10 803 688,46 €

10 793 557,19 €

77 153,61 €

14 418,00 €

4 286,73 €

29,7%

-94,4%

11 780 556,76 €

10 789 270,46 €

10 789 270,46 €

100,0%

-8,4%

99,9%

107,9%

-9,0%

Em 2014, na atribuição das transferências do Orçamento de Estado, o FEF passou a ser
repartido em 90% de transferência corrente e 10% em transferência de capital, pelo que
desde então se tem registado um nível muito superior das receitas correntes face às
receitas de capital, permitindo assim ao Município gozar de um saudável equilíbrio
financeiro.
A Lei n. º73/2013, de 3 de setembro, no seu art.º 40.º, refere que “os orçamentos das
entidades do setor local preveem as receitas necessárias a cobrir todas as despesas”,
acrescentando que, sem prejuízo disto, “a receita corrente bruta 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”.
A tabela seguinte reflete o cálculo de amortização média dos empréstimos, calculada em
01 de janeiro de 2014, bem como a situação dos empréstimos no início e final do exercício
em análise.

Tabela 7 – Amortização Média dos Empréstimos

Empréstimo

Dívida 01
Janeiro 2014

N.º Anos
Remanescentes
do Contrato

Amortização
Média

Dívida 1 Janeiro
2020

Dívida 31
Dezembro 2020

Contrato n.º 426/019

1 664 912,66 €

10

166 491,27 €

592 945,03 €

407 442,44 €

Contrato n.º 145/487

570 364,83 €

10

57 036,48 €

230 790,63 €

172 368,64 €

Total

4 030 609,17 €

223 527,75 €

823 735,66 €

579 811,08 €
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A despesa corrente atingiu o valor de 11.406.987,28 euros (como podemos constatar
adiante), sendo que o seu limite, de acordo com a regra definida, seria de 16.134.392,24
euros (16.669.614,31 euros (receita corrente) – 223.527,75 euros (amortização média de
empréstimos de médio e longo prazo vigentes no início do ano económico de 2020) =
16.466.086,56 euros).
Demonstra-se assim o cumprimento da regra que estabelece que a receita corrente deve
ser pelo menos igual à despesa corrente, acrescida da amortização média de empréstimos
de médio e longo prazo.
A tabela seguinte ilustra detalhadamente a execução da receita nas suas componentes,
corrente e capital, apresentando a taxa de realização face ao orçamento final, bem como
a taxa de variação da execução face ao ano anterior.

Tabela 8 – Receita por Rubrica
2020

2019
Executada
Receita Corrente

Prev. Corrigida

Execução

% Exec.

% Var.
2020/19

16 417 270,31 €

17 082 701,00 €

16 669 614,31 €

97,6%

1,5%

2 554 549,75 €

2 837 844,00 €

2 552 001,74 €

89,9%

-0,1%

02 - Impostos indiretos

90 294,49 €

82 892,00 €

49 787,88 €

60,1%

-44,9%

04 - Taxas, multas e out. penalidades

85 487,72 €

89 013,00 €

376 275,64 €

422,7%

340,2%
40,0%

01 - Impostos diretos

05 - Rendimentos da propriedade
06 - Transferências Correntes
07 - Venda de bens e serviços correntes
08 - Outras receitas correntes
Receita Capital
09 - Venda de bens de investimento

14 550,94 €

19 298,00 €

20 373,24 €

105,6%

11 469 101,77 €

12 322 863,00 €

12 213 614,54 €

99,1%

6,5%

2 175 286,88 €

1 697 487,00 €

1 423 801,96 €

83,9%

-34,5%

27 998,76 €

33 304,00 €

33 759,31 €

101,4%

20,6%

2 305 346,60 €

6 226 656,96 €

3 538 316,44 €

56,8%

53,5%

27 537,37 €

17 214,00 €

14 141,46 €

82,2%

-48,6%

2 277 809,23 €

5 417 967,96 €

2 772 585,25 €

51,2%

21,7%

11 – Ativos financeiros

0,00 €

327,00 €

0,00 €

0,0%

-%

12 - Passivos financeiros

0,00 €

791 147,00 €

751 589,73 €

0,0%

-%

13 - Outras Receitas de Capital

0,00 €

1,00 €

0,00 €

0,0%

-%

11 857 710,37 €

10 803 688,46 €

10 793 557,19 €

99,9%

-9,0%

77 153,61 €

14 418,00 €

4 286,73 €

29,7%

-94,4%

10 - Transferências de capital

Outras Receitas
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos
Saldo Gerência
TOTAL

11 780 556,76 €

10 789 270,46 €

10 789 270,46 €

100,0%

-8,4%

30 580 327,28 €

34 113 046,42 €

31 001 487,94 €

90,9%

1,4%

Pela análise dos dados acima constata-se que as componentes de receita que mais
contribuem para o orçamento municipal são os Impostos Diretos (01), as Transferências
Correntes (06) e de Capital (10) e a Venda de Bens e Serviços Correntes (07).
O gráfico seguinte traduz, de forma desagregada, a estrutura da receita (peso das
principais receitas na receita global, sem saldo de gerência).
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Gráfico 7- Estrutura da Receita

Pela análise do gráfico, verifica-se que:


O peso das verbas provenientes do orçamento de Estado (FEF, FSM e IRS)
continuam a representar uma grande componente das receitas totais, 58,7%, valor
semelhante ao registado em 2019;



As transferências do Estado no âmbito de Projeto Cofinanciados é igualmente uma
importante fonte de receita para o Município, que representa em 2020 cerca de 6,7%
da receita global (5,8% em 2019);



O IMI representa cerca de 7,8% da receita total, registando uma ligeira diminuição
face a 2019 (8,1%);



O IUC e a Derrama representam, respetivamente,1,9% e 2% da receita do
Município, valores semelhantes aos registados em 2019.

As quatro componentes da receita supramencionadas representam, assim, cerca de 77,1%
da receita total arrecada pelo Município no ano de 2020.
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Isenção de Taxas
O artigo 16.º da Lei das Finanças Locais, aprovado pela Lei n. º73/2013, de 3 de setembro,
bem com as isenções previstas no Regulamento de Taxas Municipais, que se encontra
devidamente aprovado pelos Órgãos competentes do Município, preveem a isenção total
ou parcial de taxas municipais nos termos previstos no Regulamento e até ao montante
máximo previsto no orçamento de taxas municipais a cobrar.
Neste sentido, apresenta-se a tabela seguinte, que evidencia as isenções de taxas
municipais no ano de 2020, de forma a que os Órgãos do Município fiquem na posse de
toda a informação relevante sobre as isenções atribuídas.

Tabela 9 – Isenções de Taxas

BENEFICIÁRIO
Protecnatur, Lda.

NIF
507209826

VALOR
152,57 €

TIPO DE ISENÇÃO ARTIGO DO REGULAMENTO
Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

António Joaquim

103849378

37,69 €

Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

Marco Paulo Ferreira Canuto

228592674

28,51 €

Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

Marco Paulo Ferreira Canuto

228592674

20,55 €

Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

Andreia Rita Gonçalves

214646777

20,96 €

Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

Estima Campestre, Lda.

514762780

328,92 €

Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

Manuel Firmino

187896291

29,90 €

Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

Carlos Alberto Marinho Dinis

163289891

9,06 €

Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

Maria Fernanda Pereira Mendes

202724840

13,36 €

Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

Júlio Godinho David & Filhos, Lda.

502368179

675,78 €

Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

Coruterra – Fábrica de Alfaias Unipessoal, Lda.

510651445

768,87 €

Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

Estima Campestre, Lda.

514762780

612,99 €

Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

Carlos Dias da Silva Fernandes

220331065

53,35 €

Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

Carlos Dias da Silva Fernandes

220331065

132,40 €

Parcial

n.º 2 do artigo 9.º

Craks Pedal – Ass. Desp Rec. Cultural

508378354

10,90 €

Total

Alinea b) do Artigo 7.º

Assoc. Vila Nova da Erra -2020

515620599

22,92 €

Total

Alinea c) do Artigo 7.º

Craks Pedal – Ass. Desp Rec. Cultural

508378354

26,66 €

Total

Alinea c) do Artigo 7.º

Craks Pedal – Ass. Desp Rec. Cultural

508378354

26,66 €

Total

Alinea b) do Artigo 7.º

Associação Taurina Coruche

502711183

26,66 €

Total

Alinea b) do Artigo 7.º

Club Ciclismo Já T’Agarro

507258479

10,90 €

Total

Alinea b) do Artigo 7.º

Comissão festas em Honra Nª Sª Vale

901006564

23,96 €

Total

Alinea c) do Artigo 7.º

Irmandade Nossa Senhora do Castelo

504116240

0,00 €

Total

Parceria com o Munícipio

Irmandade Nossa Senhora do Castelo

504116240

0,00 €

Total

Parceria com o Munícipio

Irmandade Nossa Senhora do Castelo

504116240

0,00 €

Total

Parceria com o Munícipio

AJDC – Ass Jovens Dinamicos Coruche

514292547

21,88 €

Total

Alinea b) do Artigo 7.º

TOTAL

3 055,45 €

Todavia, e na sequência do Estado de Emergência, decretado a 18 de março de 2020,
decorrente da pandemia COVID-19, o Município de Coruche adotou medidas excecionais
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e temporárias por forma minimizar os efeitos de uma conjuntura particularmente difícil e
complexa para as famílias e empresas.
Muitas famílias foram confrontadas com um decréscimo no seu rendimento mensal, e
inúmeras atividades económicas foram diminuidas ou encerradas o que motivou que
muitas entidades deixassem de exercer a sua atividade.
Com o intuito de minimizar o impacto económico causado pela pandemia no concelho, a
Câmara Municipal de Coruche deliberou a implementação de um conjunto de medidas de
forma a conceder um apoio complementar às famílias e empresas, entre as quais:
a) Isentar temporariamente o pagamento das contrapartidas financeiras referentes aos
contratos de arrendamento celebrados relacionados com entidades que exploram ou
usufruam das seguintes instalações: Central de Camionagem, Bar Estação Central de
Camionagem, Piscinas Municipais, Bar – Avenida do Sorraia e Observatório do Sobreiro e
da Cortiça;
b) Reduzir, em 50%, as rendas não enquadradas no regime de arrendamento social
(D.L.n.º 81/2014);
c) Isentar a tarifa das Hortas do Sorraia;
d) Cancelar as tarifas referentes às creches e jardins de infância municipais, a partir de 13
de março e até ao reinício do ano escolar;
e) Cancelar as tarifas referentes às refeições escolares, transportes escolares e AAAF, a
partir de 13 de março e até ao reinício do ano escolar;
g) Suspender a cobrança das taxas referentes às bancas e lojas do mercado municipal e
dos lugares de terrado do mercado mensal;
h) Suspender a cobrança de taxas de ocupação de espaço público e publicidade dos
meses de março e até dezembro de 2020;
i) Determinar que, caso tenha sido paga alguma tarifa referente ao período de
isenção/suspensão, o valor será imputado ao primeiro mês após o levantamento do plano
de contingência;

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020

23

A tabela seguinte evidencia as isenções concedidas a agentes económicos e famílias.

Tabela 10 – Isenções de Taxas
TIPO DE ISENÇÃO

VALOR

Hortas do Sorraia

60,20 €

Rendas (Não Enq. DL nº 81/2014)

1 994,74 €

Outras Rendas

19 502,57 €

Lic. Publicidade

199,22 €

Ocup. Espaço Público

179,59 €

Taxa Ocup. Mercado Municipal

19 593,69 €

Taxa Ocup. Mercado Mensal

7 890,50 €

Creches e Jardim Infância Municipais

59 689,66 €

TOTAL

109 110,17 €

Para fazer face à Pandemia, o Município realizou a seguinte despesa.

Tabela 11 – Despesa COVID 2020

DESPESA COVID

Aquisição de Bens e Serviços - Saúde

194 903,87 €

Máscaras e Luvas

40 620,95 €

Fatos e Calçado de Proteção

7 923,39 €

Outros Equipamentos de Proteção

29 342,17 €

Desinfecção, Higienização e Limpeza

56 869,67 €

Outras Despesas na Aquisição de Bens e Serviços

60 147,69 €

Aquisição de Bens e Serviços - Educação

66 044,85 €

Computadores e Tablets

54 427,50 €

Criação e Utilização de Acessos à Internet

2 066,40 €

Outras Despesas na Aquisição de Bens e Serviços

9 550,95 €

Transferências Correntes - Instituições sem Fins Lucrativos e Famílias

77 905,39 €

Para IPSS e Afins

38 100,00 €

Para Outras Instituições

39 805,39 €

Total Despesa COVID

338 854,11 €
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Evolução da Receita 2010-2020
Os gráficos seguintes mostram a evolução da receita cobrada (corrente e de capital), pelo
Município, no período de 2010-2020.

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

Gráfico 9- Evolução da Distribuição da Receita (%)
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Receita Corrente
No ano de 2020, e face à dotação/previsão, a cobrança de receitas correntes, foi de 97,6%,
o que revela o grande rigor que é colocado na elaboração do orçamento e no cumprimento
das regras previsionais. Os 16,7 milhões de euros arrecadados constituem a base de
financiamento das despesas regulares e imprescindíveis ao bom funcionamento da
Autarquia.
As receitas resultantes de impostos como o IMT, IMI, IUC, Derrama, das taxas, multas e
outras penalidades e ainda das transferências e venda de bens e serviços, continuam a
ser de grande relevância para o Município. Este grupo de receitas representa, no seu
conjunto, cerca de 99% da receita corrente total do Município, como se pode constatar na
tabela seguinte.

Tabela 12 – Composição da Receita Corrente

Receita Corrente

2020

2019
Executada

Prev. Corrigida

Execução

% Exec.

% Var.
2020/19
-0,1%

2 554 549,75 €

2 837 844,00 €

2 552 001,74 €

89,9%

IMI

1 516 369,25 €

1 464 343,00 €

1 572 506,10 €

107,4%

3,7%

IUC

395 419,63 €

382 899,00 €

384 916,98 €

100,5%

-2,7%

IMT

322 188,47 €

735 532,00 €

198 334,49 €

27,0%

-38,4%

Derrama

320 572,40 €

255 063,00 €

396 244,17 €

155,4%

23,6%

0,00 €

7,00 €

0,00 €

0,0%

-%

01 – Imposto Diretos

Outros
02 – Imposto Indiretos
Impostos Indiretos
04 – Taxas, Multas e Outras Penalidades
Taxas, Multas e Outras Penalidades

90 294,49 €

82 892,00 €

49 787,88 €

60,1%

-44,9%

90 294,49 €

82 892,00 €

49 787,88 €

60,1%

-44,9%

85 487,72 €

89 013,00 €

376 275,64 €

422,7%

340,2%

85 487,72 €

89 013,00 €

376 275,64 €

422,7%

340,2%

14 550,94 €

19 298,00 €

20 373,24 €

105,6%

40,0%

Rendimentos de Propriedades

14 550,94 €

19 298,00 €

20 373,24 €

105,6%

40,0%

06 – Transferências Correntes

05 – Rendimentos de Propriedades

11 469 101,77 €

12 322 863,00 €

12 213 614,54 €

99,1%

6,5%

FEF

9 430 790,94 €

10 103 798,00 €

10 103 798,91 €

100,0%

7,1%

FSM

320 979,00 €

320 979,00 €

320 979,00 €

100,0%

0,0%

IRS

293 455,00 €

307 128,00 €

307 128,00 €

100,0%

4,7%

Participação Projetos Co-financiados

174 601,12 €

224 089,00 €

119 444,76 €

53,3%

-31,6%

1 249 275,71 €

1 366 869,00 €

1 362 263,87 €

99,7%

9,0%

2 175 286,88 €

1 697 487,00 €

1 423 801,96 €

83,9%

-34,5%

30 918,57 €

29 046,00 €

25 957,87 €

89,4%

-16,0%

Outras
07 – Venda de Bens e Serviços Correntes
Venda de Bens
Serviços

1 087 685,80 €

616 058,00 €

355 144,39 €

57,6%

-67,3%

Rendas

1 056 682,51 €

1 052 383,00 €

1 042 699,70 €

99,1%

-1,3%

08 – Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Total Receitas Correntes

27 998,76 €

33 304,00 €

33 759,31 €

101,4%

20,6%

27 998,76 €

33 304,00 €

33 759,31 €

101,4%

20,6%

16 417 270,31 €

17 082 701,00 €

16 669 614,31 €

97,6%

1,5%
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Analisando a receita corrente, verificamos que esta registou um ligeiro aumento de 1,5%,
face ao ano de 2019, a que corresponde um aumento de valor absoluto no montante de
252.344 euros. Este aumento da receita corrente é explicado pela evolução nas seguintes
rubricas:


01 – Imposto Diretos – Diminuição da receita global dos impostos diretos em
2.548,01 euros (-0,1%), para o qual contribuem as seguintes receitas:
o

Aumento da receita da Derrama em 75.671,77 euros (+23,6%);

o

Diminuição da receita do Imposto sobre Transmissões Onerosas de Imóveis
(IMT) em 123.853,98 euros (-38,4%). Note-se que se trata de uma receita
muito aleatória, dependente do nível de transações de bens imóveis no
concelho;

o

Aumento da receita com o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em
56.136,85 euros (+3,7%);

o

Diminuição da receita do Imposto Único de Circulação (IUC) em 10.502,65
euros (-2,7%);



02 – Imposto Indiretos – Diminuição da receita proveniente dos impostos indiretos
em 40.506,61 euros (-44,9%);



04 – Taxas, Multas e Outras Penalidades – Aumento da receita com multas, taxas
ou outras penalidades em 290.787,92 euros (+340,2%), fruto da aplicação de uma
multa por incumprimento contratual à empresa Protecnil, S.A., de 297.620,71 euros;



05 – Rendimentos de Propriedades – Aumento desta receita corrente em 5.822,30
euros (+40,0%);



06 – Transferências Correntes – Aumento da receita de transferências correntes em
744.512,77 euros (+6,5%) para a qual contribuíram as seguintes receitas:
o

Aumento da receita proveniente do FEF em 673.007,97 euros (+7,1);

o

Aumento da receita proveniente do IRS em 13.673,00 euros (+4,7%);

o

Diminuição das comparticipações comunitárias correntes de projetos
cofinanciados em 55.156,36 euros (-31,6%);

o


Aumento das outras receitas em 112.988,16 euros (+9,0%).

07 – Venda de Bens e Serviços Correntes – Diminuição da receita de venda de
bens e serviços correntes em 34,5%, o que corresponde a cerca de 751.484,92
euros, explicado, em parte, pelo encerramento temporário das Piscinas Municipais,
e a consequente perda da receita resultante da cobrança das entradas, pelo
cancelamento das tarifas referentes às creches e jardins de infância municipais, a
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partir de 13 de março e até ao reinício do ano escolar, e pelo facto de, a 01 de
fevereiro de 2020, a competência, e a respetiva receita, referente à recolha de RSU
ter passado para a Ecolezíria.



08 – Outras Receitas Correntes - Aumento das outras receitas correntes em
5.760,55 euros (+20,6%).

Receita Capital
A receita de capital do Município continua muito dependente das transferências de terceiros,
sendo que estas representam cerca de 78,4% do total desta tipologia de receita.
A receita de capital registou, em 2020, face a 2019, um aumento de 1.232.969,84 euros
(+53,5%) motivada, sobretudo, pelo aumento da comparticipação dos projetos financiados,
e pelo aumento da componente de capital do FEF.
A receita de capital proveniente dos projetos financiados registou um aumento de
324.918,56 euros (+35,5% em relação ao ano de 2019) justificada pela execução dos
seguintes projetos: Revitalização do Centro Histórico da Vila de Coruche, Requalificação
do Jardim 25 de Abril e Largo Porto João Felício, Requalificação da Margem Esquerda do
Rio Sorraia, Área Empresarial do Sorraia, Ciclovia da EN 119 – 2.ª Fase e a Reabilitação
do Edificado Bairro 23 de Junho – Couço.
De referir o aumento das transferências de capital no âmbito do FEF em 8,1%, no valor de
85.730,00 euros.
De salientar que os passivos financeiros no valor de 751.589,73 euros correspondem ao
subsídio reembolsável das candidaturas de eficiência energética na iluminação pública,
aprovados pela câmara e pela Assembleia Municipal.
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Tabela 13 – Composição da Receita de Capital
2020

2019

Receita Capital

Executada

09 – Venda de Bens de Investimento

Prev. Corrigida

Execução

% Exec.

% Var.
2020/19

27 537,37 €

17 214,00 €

14 141,46 €

82,2%

-48,6%

27 537,37 €

17 214,00 €

14 141,46 €

82,2%

-48,6%

2 277 809,23 €

5 417 967,96 €

2 772 585,25 €

51,2%

21,7%

1 054 049,00 €

1 139 779,00 €

1 139 779,00 €

100,0%

8,1%

Participação Projetos Co-financiados

915 219,37 €

3 762 061,96 €

1 240 137,93 €

33,0%

35,5%

Outras

308 540,86 €

516 127,00 €

392 668,32 €

76,1%

27,3%

0,00 €

327,00 €

0,00 €

0,0%

-%

0,00 €

327,00 €

0,00 €

0,0%

-%

0,00 €

791 147,00 €

751 589,73 €

0,00 €

327,00 €

0,00 €

2 305 346,60 €

6 226 656,96 €

3 538 316,44 €

Venda de Bens de Investimento
10 –Transferências de Capital
FEF

11 – Ativos Financeiros
Ativos Financeiros
12 – Passivos Financeiros
Passivos Financeiros
Total Receitas Capital

95,0%

-%

0,0%

-%

56,8%

53,5%

3.2.3 . Orçamento da Despesa
No exercício económico de 2020 a despesa total paga pelo Município atingiu o valor de
16,7 milhões de euros, dos quais 11,4 milhões de euros referem-se a despesa corrente e
5,3 milhões de euros a despesa de capital, sendo que a execução ficou pelos 49% da
dotação corrigida.
A taxa de execução das despesas correntes é bastante superior à taxa de execução das
despesas de capital, 68,5% e 30,4% respetivamente, dado que as despesas de capital
dependem de fatores externos ao Município, nomeadamente abertura de procedimentos
de contratação pública e abertura de candidaturas aos fundos comunitários, pelo que
apresenta um maior grau de imprevisibilidade.

Tabela 14 – Execução Orçamental da Despesa
2019
Executada
Despesa Total
Despesa Corrente
Despesa Capital

2020
Dot. Corrigida

Execução

% Exec.

% Var.
2020/19

19 791 056,82 €

34 113 046,42 €

16 716 277,49 €

49,0%

-15,5%

13 133 916,63 €

16 640 531,00 €

11 406 987,28 €

68,5%

-13,1%

6 657 140,19 €

17 472 515,42 €

5 309 290,21 €

30,4%

-20,2%
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Face a 2019, a despesa corrente diminuiu 13,1%, ou seja, 1.726.929,35 euros, refletindo
sobretudo a diminuição da aquisição de bens e serviços, e a despesa de capital também
diminuiu, em 1.347.849,98 euros (-20,2%), diminuindo o investimento realizado em
infraestruturas.

Tabela 15 – Composição da Despesa
2020

2019
Executada

Dot. Corrigida

Execução

% Exec.

% Var.
2020/19
-13,1%

13 133 916,63 €

16 640 531,00 €

11 406 987,28 €

68,5%

01 – Despesas com Pessoal

6 693 997,39 €

7 573 502,00 €

6 642 722,47 €

87,7%

-0,8%

02 – Aquisição de Bens e Serviços

4 200 692,22 €

6 358 352,00 €

3 231 273,15 €

50,8%

-23,1%

Despesa Corrente

03 – Juros e Outros Encargos

23 065,76 €

32 501,00 €

12 128,16 €

37,3%

-47,4%

04 - Transferências Correntes

1 339 044,73 €

1 807 675,00 €

1 218 237,58 €

67,4%

-9,0%

0,00 €

1,00 €

0,00 €

877 116,53 €

868 500,00 €

302 625,92 €

Despesa Capital

6 657 140,19 €

17 472 515,42 €

5 309 290,21 €

30,4%

-20,2%

07 – Aquisição de Bens de Capital

6 041 837,32 €

16 674 692,42 €

4 975 878,01 €

29,8%

-17,6%

08 - Transferências de Capital

65 854,11 €

512 791,00 €

73 725,47 €

14,4%

12,0%

09 – Ativos Financeiros

63 048,50 €

31 532,00 €

15 762,15 €

50,0%

-75,0%

486 400,26 €

250 000,00 €

243 924,58 €

97,6%

-49,9%

0,00 €

3 500,00 €

0,00 €

19 791 056,82 €

34 113 046,42 €

16 716 277,49 €

05 – Subsídios
06 - Outras Despesas Correntes

10 - Passivos Financeiros
11 – Outras Despesas de Capital
TOTAL

0,0%

-%

34,8%

-65,5%

0,0%

0,0%

49,0%

-15,5%

O gráfico seguinte traduz, de forma desagregada, a estrutura da despesa (peso das
principais despesas na despesa global)

Gráfico 10- Despesa por Rubrica
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Pela análise do gráfico, verifica-se que:


A despesa com pessoal continua a representar uma grande componente das
despesas totais, cerca de 39,7%, valor ligeiramente superior a 2019, 33,8%;



A despesa com a aquisição de bens e serviços representa cerca de 19,3%, uma
ligeira diminuição face a 2019 de 1,9% (21,2% em 2019);



O peso da aquisição de bens de capital, na qual se incluí todo o PPI, com exceção
da realização de capital do FAM, registou uma ligeira diminuição de 0,7% face a
2019, representando 29,8% das despesas;

As componentes supramencionadas representam 89% da despesa total do Município no
ano de 2020.

Evolução da Despesa 2010-2020
Os gráficos seguintes mostram a evolução da despesa cobrada (corrente e de capital) pelo
Município no período de 2010-2020.

Gráfico 11 – Evolução da Distribuição da Despesa – Corrente/Capital (Euros)
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Gráfico 12 – Evolução da Distribuição da Despesa (%)

Despesa Corrente
A despesa corrente, no ano de 2020, atingiu o valor de 11,4 milhões de euros, com uma
taxa de execução de 68,5% da dotação corrigida, uma diminuição de 13,1% face ao ano
anterior.
As rubricas que mais peso têm na componente da despesa corrente são as despesas com
pessoal e a despesa com a aquisição de bens e serviços, representando, no seu conjunto,
cerca de 86,6% da despesa corrente total.
Face a 2019, a despesa com pessoal diminuiu ligeiramente 0,8%, ou seja, 51.274,92 euros;
Também a despesa com a aquisição de bens e serviços diminuiu face a 2019, (-23,1%).
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Tabela 16 – Composição da Despesa Corrente

Despesa Corrente
01 – Despesa com Pessoal
Remunerações Certas e Permanentes
Abonos Variáveis ou Eventuais
Segurança Social

2020

2019

% Exec.

% Var.
2020/19

6 693 997,39 €

7 573 502,00 €

6 642 722,47 €

87,7%

-0,8%

5 013 097,99 €

5 671 031,00 €

5 017 670,50 €

88,5%

0,1%

196 454,99 €

270 631,00 €

156 985,82 €

58,0%

-20,1%

1 484 444,41 €

1 631 840,00 €

1 468 066,15 €

90,0%

-1,1%

Executada

Dotação

Execução

4 200 692,22 €

6 358 352,00 €

3 231 273,15 €

50,8%

-23,1%

Aquisição de Bens

1 290 081,64 €

2 140 502,00 €

1 064 482,09 €

49,7%

-17,5%

Aquisição de Serviços

2 910 610,58 €

4 217 850,00 €

2 166 791,06 €

51,4%

-25,6%

03 – Juros e Outros Encargos

23 065,76 €

32 501,00 €

12 128,16 €

37,3%

-47,4%

Juros e Outros Encargos

23 065,76 €

32 501,00 €

12 128,16 €

37,3%

-47,4%

02 – Aquisição de Bens e Serviços

1 339 044,73 €

1 807 675,00 €

1 218 237,58 €

67,4%

-9,0%

Freguesias

510 969,99 €

541 344,00 €

495 332,42 €

91,5%

-3,1%

Associação de Municípios

120 339,23 €

225 000,00 €

201 539,40 €

89,6%

67,5%

Instituições Sem Fim Lucrativos

502 585,03 €

466 000,00 €

284 046,24 €

61,0%

-43,5%

Famílias

200 145,90 €

530 480,00 €

233 581,02 €

44,0%

16,7%

5 004,58 €

44 851,00 €

3 738,50 €

8,3%

-25,3%

877 116,53 €

868 500,00 €

302 625,92 €

34,8%

-65,5%

877 116,53 €

868 500,00 €

302 625,92 €

34,8%

-65,5%

13 133 916,63 € 16 640 531,00 € 11 406 987,28 €

68,5%

-13,1%

04 – Transferências Correntes

Outras Transferências
06 – Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Total Despesa Corrente

Despesa com Pessoal
A despesa com pessoal continua a ser uma das componentes mais significativa da
estrutura da despesa do Município, tendo representado, em 2020, 58,2% da despesa
corrente e 39,7% da despesa total.
Relativamente ao peso da rubrica de pessoal na despesa corrente, em 2020, registou-se
um crescimento acentuado, fruto da diminuição de outras despesas correntes variáveis.
O aumento do número de trabalhadores, em 2020, face a 2019, visa dar resposta à
renovação do quadro de pessoal, dado que é expetável que nos próximos anos, o número
de reformas possa crescer acentuadamente, bem como garantir que o Município tenha os
recursos humanos necessários para assegurar todas as competências que lhe vão ser
transferidas pela Administração Central, nas mais diversas áreas.
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O gráfico seguinte evidencia a evolução do peso da despesa de pessoal na despesa
corrente do Município.

Gráfico 13 – Evolução Despesa com Pessoal / Despesa Corrente

À semelhança da rubrica anterior, também a despesa de pessoal face à despesa total do
Município registou um crescimento acentuado resultado da diminuição da despesa total
variável. Note-se que a despesa de pessoal é uma despesa fixa que em 2020, face a 2019,
diminuiu em 0,8%.

Gráfico 14 – Evolução Despesa com Pessoal / Despesa Total
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Aquisições de Bens e Serviços
A rubrica de aquisição de bens e serviços é, também, uma das componentes mais
relevantes da despesa corrente. Esta representa cerca de 28,3% da despesa corrente do
Município.
De seguida, desenvolve-se uma análise mais detalhada a esta rubrica de despesa.
O valor despendido nesta rubrica diminuiu de 4.200.692,22 euros, em 2019, para
3.230.643,33 euros, representando uma acentuada diminuição de 23,1%, ou seja, 970.048,89 euros.


Na aquisição de bens registou-se uma diminuição de 17,5% (-225.599,55 euros) da
despesa, face ao ano de 2019. Para esta diminuição contribuíram vários fatores e
desde logo o comportamento das seguintes rubricas, destacando-se:
o

Diminuição da despesa com combustível e lubrificantes em 201.783,49
euros (-45,9%), muito devido ao facto da suspensão dos transportes
escolares, de março a junho de 2020, bem como a redução de consumo de
gás nas escolas e nas Piscinas Municipais;

o

Aumento da rubrica Limpeza e Higiene em 29.175,82 euros (+86,3%)
justificado pelo reforço das medidas de higienização necessárias em cenário
de Pandemia;

o

Diminuição da despesa com alimentação – refeições confecionadas em
109.816,01 euros (-49,8%) e diminuição da despesa com alimentação –
géneros para confecionar em 16.449,14 euros (-59,4%), devido à
suspensão das atividades letivas;

o

Aumento da despesa com vestuário e artigos pessoais em 18.284,38 euros
(+45,8%), dado que foi necessário reforçar as medidas de proteção
individual com a aquisição de EPI’s (Máscaras, luvas, fatos de proteção);

o

Aumento da despesa com material de consumo clínico em 48.403,56 euros
(+303,1%);

o

Diminuição da despesa com Material de Transporte – Peças em 19.142,38
euros (-22,7%);

o

Aumento da despesa com outros bens em 52.677,59 euros (+20,8%). Nesta
rubrica incluem-se as inúmeras aquisições de materiais a aplicar em
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trabalhos correntes realizados por administração direta pelo Município:
tintas, tijolos, cimento, telhas, etc.;


Na aquisição de serviços registou-se uma diminuição de 25,6% (-743.819,52 euros)
da despesa, face ao ano de 2019. Para esta significativa diminuição contribuíram
vários fatores e desde logo o comportamento das seguintes rubricas destacandose:
o

Diminuição da despesa com encargos das instalações em 143.368,85 euros
(-36,6%). Esta rubrica incluí água e eletricidade, mas sem a componente da
iluminação pública.

o

Diminuição da despesa com limpeza e higiene em 13.271,91 euros (-14,9%);

o

Aumento da despesa com conservação de bens em 48.203,52 euros
(+71,2%);

o

Diminuição da despesa de comunicações em 15.403,83 euros (-14,9%);

o

Diminuição da despesa com transportes, nos quais se incluem os
transportes escolares, em 131.538,53 euros (-43,9%);

o

Aumento da despesa com seguros em 24.668,85 euros (+32,6%), fruto da
entrada em vigor de um novo contrato, com preços mais elevados,
celebrado no âmbito de um Acordo Quadro da CIMLT, resultante de um
concurso público internacional;

o

Aumento da despesa com estudos, pareceres, projetos e consultoria em
83.037,51 euros (+144,9%). Note-se que 58,7% desta despesa está
expressa em AMR’s;

o

Diminuição da despesa com formação em 1.210,00 (-10,4%);

o

Diminuição da despesa com a publicidade em 5.731,94 euros (-9,6%);

o

Diminuição da despesa de vigilância e segurança em 7.871,54 euros (5,5%), dado que não houve vigilância dos planos de água das Piscinas
Municipais aquando o seu encerramento temporário, nem atividades
culturais e desportivas que normalmente envolvem vigilância;

o

Aumento da despesa com assistência técnica em 5.552,17 euros (+17,7%);

o

Diminuição da despesa com outros trabalhos especializados em 454.750,69
euros (-45,4%). Note-se que 44,1% desta despesa está expressa em AMR’s;

o

Diminuição da despesa com outros serviços em 127.224,20 euros (-27,3%);

o

Diminuição dos encargos com a iluminação pública em 146.598,45 euros (43,9%), fruto, entre outros, do investimento municipal em equipamentos
mais eficientes;
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o

Aumento da despesa de serviços diversos em 19.251,45 euros (+14,6%).

Outras Despesas Correntes
Além das despesas com pessoal e da aquisição de bens e serviços, a despesa corrente é
ainda composta pelas seguintes rubricas:


Na rubrica de juros e outros encargos, que tem um peso muito reduzido no
orçamento municipal (12.128,16 euros), registou-se uma diminuição de 10.937,60
euros (-47,4%) face a 2019, em resultado da diminuição dos custos com comissões
e outros encargos bancários, uma vez que foi consideravelmente reduzido o
endividamento bancário;



Na rubrica transferências correntes registou-se uma diminuição de 120.807,15
euros (-9%) face a 2019, resultado na cessação das transferências para a
Associação de Bombeiros. A esmagadora maioria destas transferências têm AMR’s
identificativas associadas;



Na rubrica outras despesas correntes registou-se uma diminuição de 574.490,61
euros (-65,5%) face a 2019, explicada, no fundamental, pela não realização de
atividades económicas, culturais e desportivas, parte delas com AMR dedicada,
com motivação nas restrições causadas pela Pandemia COVID-19.

Despesa Capital
Na despesa de capital, a rubrica de aquisição de bens de capital, que materializa a
execução do PPI, é a que assume mais peso nesta tipologia, representando cerca de 93,7%
das despesas de capital.
A rubrica Passivos Financeiros reflete a amortização dos empréstimos contraídos pelo
Município, que neste momento são 2, e os quais representam uma dívida de 579.811,08
euros, em 31 de dezembro de 2020.
Na rubrica Transferências de Capital salientam-se as transferências efetuadas pelo
Município para instituições de cariz social e para as famílias, no âmbito do Programa de
Conforto Habitacional, e outras.
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A rubrica Ativos Financeiros refere-se unicamente à despesa com a realização de capital
no Fundo de Apoio Municipal (FAM).

Tabela 17 – Composição da Despesa Capital
Despesa Capital

2020

2019
Executada

Dot. Corrigida

Execução

% Exec.

% Var.
2020/19

6 041 837,32 €

16 674 692,42 €

4 975 878,01 €

29,8%

-17,6%

Terrenos

152 779,33 €

4 589 944,42 €

49 858,45 €

1,1%

-67,4%

Edifícios

423 271,94 €

1 601 301,00 €

352 289,12 €

22,0%

-16,8%

Construções Diversas

4 232 360,39 €

7 971 848,00 €

3 737 946,54 €

46,9%

-11,7%

Outros Investimentos

1 233 425,66 €

2 511 599,00 €

835 783,90 €

33,3%

-32,2%

07 – Aquisição de Bens de Capital

65 854,11 €

512 791,00 €

73 725,47 €

14,4%

12,0%

Instituições Sem Fins Lucrativos

21 296,50 €

282 000,00 €

9 950,00 €

3,5%

-53,3%

Famílias

22 862,30 €

131 190,00 €

19 321,87 €

14,7%

-15,5%

Outras

21 695,31 €

99 601,00 €

44 453,60 €

44,6%

0,0%

63 048,50 €

31 532,00 €

15 762,15 €

50,0%

-75,0%

63 048,50 €

31 532,00 €

15 762,15 €

50,0%

-75,0%

486 400,26 €

250 000,00 €

243 924,58 €

97,6%

-49,9%

486 400,26 €

250 000,00 €

243 924,58 €

97,6%

-49,9%

0,00 €

3 500,00 €

0,00 €

0,0%

-

0,00 €

3 500,00 €

0,00 €

0,0%

-

6 657 140,19 € 17 472 515,42 €

5 309 290,21 €

30,4%

-20,2%

08 –Transferências de Capital

09 – Ativos Financeiros
Ativos Financeiros
10 – Passivos Financeiros
Passivos Financeiros
11 – Outros Despesa de Capital
Outra Despesa de Capital
Total Despesa Capital

Relativamente às despesas de capital, registou-se, em 2020, uma diminuição de 20,2% (1.347.849,98 euros), contribuindo para esta realidade as oscilações das seguintes
componentes:


Aquisição de Bens de Capital (Investimento) – Diminuição de 17,6% da despesa,
de 6.041.837,32 euros, em 2019, para 4.975.878,01 euros, em 2020. Esta despesa
corresponde à execução do PPI. O único projeto do PPI que não corresponde à
aquisição de bens de capital é o que se refere à “Subscrição/realização de unidades
de participação no FAM”, que está refletido na rubrica Ativos Financeiros;



Transferência de Capital – Aumento da despesa em 73.725,47 euros (+12%),
devido ao aumento das transferências para a CIMLT;



Ativos Financeiros – esta rubrica, respeitante unicamente às comparticipações para
o programa FAM, registou uma redução de 75%, no valor de 47.286,35 euros face
a 2019;
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Passivos Financeiros – esta rubrica registou uma diminuição de 49,9%, no valor de
242.475,68 euros, fruto do termo do período de amortização (pagamento) de
empréstimos.

3.2.4 . Receita e Despesa
Da análise à Receita e Despesa do Município, conclui-se que as receitas correntes foram
superiores às despesas da mesma natureza em 5.262.627,03 euros.
No lado do capital as receitas foram inferiores às despesas em 1.770.973,77 euros.
Somando capital e corrente, a receita anual foi inferior à despesa em 3.491.653,26 euros.
Se a este valor acrescentarmos as outras receitas, resultantes das reposições não abatidas
nos pagamentos, no valor de 4.286,73 euros, resulta uma receita total anual inferior à
despesa total anual no valor de 3.495.939,99 euros.
Este valor será acrescido ao saldo da gerência anterior, no valor de 10.789.270,46 euros,
resultando um saldo de 14.285.210,45 euros para a gerência seguinte, em termo de
operações orçamentais.

Gráfico 15 – Evolução da Receita e Despesa Corrente
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Gráfico 16 – Evolução da Receita e Despesa Capital

Gráfico 17 – Evolução da Receita e Despesa Total
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4 . Análise da Situação Económica e Financeira
Com a entrada em vigor do novo normativo contabilístico mantiveram-se os objetivos do
relato financeiro, ou seja, prestar contas aos cidadãos e às entidades que os representam,
de forma transparente e clara, para efeitos de responsabilização e para a tomada de
decisões.
As demonstrações financeiras foram preparadas e apresentadas segundo a contabilidade
na base do acréscimo, à semelhança do que já acontecia no normativo anterior (POCAL),
de acordo com a estrutura conceptual e as normas de contabilidade pública do sistema de
normalização contabilística para as administrações publicas (SNC-AP).
Informação mais detalhada sobre a elaboração das demostrações, sobre o conteúdo das
contas mais importantes e sobre o modo como foi feita a transição, bastante complexa e
trabalhosa, do POCAL para o SNC-AP, podem ser encontradas nos anexos ao balanço e
à demostração de resultados e nos inúmeros quadros que aí constam.
De seguida iremos analisar o balanço e a demonstração de resultados, bem como efetuar
uma breve análise económico-financeira que sintetiza os resultados e a situação
patrimonial do Município de Coruche, em 31 de dezembro de 2020.

4.1 .

Balanço e Rácios Financeiros

A situação patrimonial espelha o registo das operações que alteram a composição,
quantitativa e qualitativa, do património do Município. O Ativo evidencia os bens e os
direitos e o Passivo reflete as obrigações e os deveres perante terceiros.
Na terminologia do SNC-AP os ativos são agora definidos como “recursos controlados por
uma entidade em resultado de acontecimentos passados a partir dos quais se espera que
fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviços.
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Passivos são “obrigações presentes da entidade em resultado de acontecimentos
passados cuja liquidação se espera que resultem num exfluxo de recursos da entidade,
incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço.
As componentes do património líquido são desagregadas em património inicial,
contribuições de capital, resultados acumulados, reservas, transferências e subsídios de
capital e outras, devendo divulgar o património líquido e suas alterações entre dois
períodos na Demonstração das Alterações no Património Líquido.
A tabela seguinte evidencia o Balanço do Município, no ano de 2020.

Tabela 18 – Balanço de 2020
ATIVO

PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO

Ativo não Corrente
Ativos Fixos Tangíveis
Propriedades de Investimento
Ativos Intangíveis
Ativos Biológicos
Participações Financeiras
Dev. Emp. Bonificados Sub. Reembolsáveis

Património Líquido
86 025 068,37 €
1 003 511,07 €
22 033,10 €
5 033,17 €
3 997 214,61 €
326,00 €

Diferimentos

1 635,60 €

Outras Contas a Receber

9 102,59 €

Património/Capital

28 845 103,53 €

Reservas

8 522 303,60 €

Resultados Transitados

38 279 174,95 €

Ajustamento em Ativos Financeiros

1 638 587,51 €

Excedente de Revalorização

4 023 716,11 €

Outras Variações no Património Líquido

21 993 949,11 €

Resultados Líquidos do Exercício

2 514 268,12 €

Passivo Não Corrente
Ativo Corrente

Financiamentos Obtidos

Inventários

1 174 647,06 €

Clientes, Contribuintes e Utentes
Outras Contas a Receber
Diferimentos

468 559,06 €

92 728,61 € Passivo Corrente
2 446 461,73 €
50 010,90 €

Caixa e Depósitos

1 085 273,00 €

Outras Contas a Pagar

14 753 820,13 €

Cred. Trans. Subs. Não Reemb. Concedidos
Fornecedores
Adiantamento Clientes, Contribuintes e Utentes
Estado e Outros Entes Públicos

109 581 592,94 €

1 505,25 €
77 183,18 €

Financiamentos Obtidos

246 127,81 €

Fornecedores de Investimento

248 789,16 €

Outras Contas a Pagar
Total do Ativo

5 350,00 €
570 091,76 €

1 061 610,79 €

Total do Património Líquido e Passivo

109 581 592,94 €

O Ativo Líquido do Município, a 31 de dezembro de 2020, registou o valor de
109.581.592,94 euros, um valor superior em 2,8% face ao ano de 2019. Este aumento
deve-se ao efeito conjugado do aumento do valor da caixa e depósitos e à diminuição do
ativo não corrente, após a realização de inúmeros ajustamentos e regularizações
resultantes da transição do POCAl para o SNC-AP.
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Relativamente ao Património Líquido do Município, este cresceu 3,2%, face a 2019, ou
seja, mais 3.264.553,05 euros. Já o Passivo, decresceu 317.053,45 euros face a 2019, ou
seja, -7,8%. Quando se menciona 2019, refere-se ao balanço de 31 de dezembro de 2019,
em POCAL, reconvertido para SNC-AP, sem as regularizações de transição para SNC-AP,
realizadas a 01 de janeiro de 2020.
A atividade de uma autarquia local tem aspetos muito particulares, bem distintos da
atividade de uma qualquer empresa. Os Municípios estão centrados na construção e/ou
aquisição e reparação de ativos com o objetivo de contribuir para a maximização da
satisfação das necessidades dos seus munícipes, aumentando o bem-estar global das
populações, enquanto as empresas transformam e/ou comercializam bens e/ou prestam
serviços, com o objetivo final da maximização do lucro e retorno para os seus detentores.
Assim, a análise financeira das empresas, quando aplicada a um Município, deverá assim
sofrer as necessárias adaptações.
A tabela seguinte evidencia um conjunto de indicadores para a analise financeira do
Município.

Tabela 19 – Indicadores Financeiros

Liquidez Geral
(At ivo Corrente/ Passivo Corrente)

Endividamento
(Passivo/ At ivo)

Autonomia Financeira
(Pat rimónio Líquido/ Ativo)

Estrutura do Endividamento
(Dí vidas a Terceiros de Curt o Prazo / Dí vida Tot al)

Peso Endividamento Total nas Receitas Totais
(Passivo Tot al (sem Acrésc. e dif eriment os) / Receit as Tot ais)

Peso Endividamento Médio e Longo Prazo nas Receitas Totais
(Passivo M édio e Longo Prazo / Receit as Totais)

2017

2018

2019

2020

8,16

6,09

4,70

8,35

0,03

0,03

0,03

0,03

0,75

0,76

0,77

0,97

0,50

0,71

0,81

0,59

0,19

0,16

0,16

0,19

0,10

0,05

0,03

0,08

Da análise aos indicadores, destaca-se o seguinte:


O Endividamento, aumentou ligeiramente, em 2020, para 3,44% devido sobretudo à
candidatura, apresentada pelo Município, ao programa de financiamento do FEE –
Eficiência Energética na Iluminação Pública, uma vez que parte de financiamento
reveste-se de incentivo reembolsável, logo considerado como financiamento obtido.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020

43

Este efeito superou a redução do envidamento bancário conseguido através da
amortização dos empréstimos;


Na Estrutura de Endividamento (curto prazo/médio e longo prazo), o peso da dívida
a curto prazo na dívida total representa 59%, em parte devido à dívida aos
fornecedores de imobilizado, cujas faturas foram lançadas em 2020, por terem data
de emissão desse ano, mas com entrada nos serviços já em 2021, pelo que não
foram pagas, logo representam dívida a regularizar;



A Liquidez Geral apresenta um valor elevado (8,35), o que significa que o ativo
circulante é amplamente suficiente para cobrir o passivo de curto prazo – mais de 8
vezes;



A Autonomia Financeira é elevada, com um rácio de 97%, e tem crescido
continuamente desde de 2011. A subida de 2019 para 2020 é quase na totalidade
explicado pelo facto de as transferências de capital relativas a subsídio ao
investimento passarem a integrar a classe 5, em vez da conta 27, como acontecia no
POCAL.

Face a estes indicadores pode-se concluir que o Município goza de uma consistente
estabilidade financeira.
Em relação ao equilíbrio das contas do Município, nas perspetivas de curto ou médio e longo
prazo, e face à boa evolução registada ano após ano, pode-se afirmar que a atual situação
financeira, continua robusta, permitindo ao Município dispor dos instrumentos adequados
para promover o desenvolvimento económico e social no concelho.
Prova da eficiência económica e financeira do Município são as posições que este tem
atingido nos rankings do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, da Ordem dos
Técnicos Oficiais de Contas, uma referência na monitorização da eficiência do uso dos
recursos públicos na administração local.
Segundo o Anuário de 2019, o Município de Coruche foi considerado o 12.º município com
maior eficiência financeira, no grupo dos pequenos municípios (com menos de 20.000
habitantes), sendo que ocupa o 1.º lugar, no distrito de Santarém, também na mesma
categoria.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020

44

4.1.1 . Ativo Não Corrente
Integrando, no fundamental, o que no POCAL era definido como Imobilizado, compõem o
Ativo Não corrente os ativos tangíveis, intangíveis e os financeiros de longo prazo, e que
sejam recursos controlados por uma entidade em resultado de acontecimentos passados
e a partir dos quais se espera que fluam para a entidade benefício económicos futuros ou
potencial de serviço, mas que:


Não se espera que seja realizado, ou que não seja detido para venda ou consumo,
no decurso do ciclo operacional normal da entidade;



Não seja detido principalmente com a finalidade de ser negociado;



Não se espera que seja realizado dentro de 12 meses após a data de relato;



Não seja caixa ou equivalente de caixa.

O Ativo Não Corrente do Município de Coruche tem um valor de 91.063.924,51 euros, valor
consideravelmente elevado e demostrador do vasto património que o Município tem
adquirido ou construído e que se encontra ao serviço dos munícipes e da população.
A tabela seguinte enumera as várias rubricas que compõem o Ativo Não Corrente e os seus
respetivos valores.
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Tabela 20 – Ativo Não Corrente
ATIVO NÃO CORRENTE
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

86 025 068,37 €

Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural

35 663 517,42 €

Terrenos e recursos naturais

536 593,29 €

Edifícios e outras construções

12 407 765,84 €

Infraestruturas

22 709 019,48 €

Património histórico, artístico e cultural

10 138,81 €

Outros ativos fixos tangíveis

50 361 550,95 €

Terrenos e recursos naturais

14 149 703,25 €

Edifícios e outras construções

27 119 242,67 €

Equipamento básico

658 686,48 €

Equipamento de transporte

1 185 326,87 €

Equipamento administrativo

148 732,03 €

Outros

378 836,51 €

Ativos fixos tangíveis em curso

6 721 023,14 €

ATIVOS INTAGÍVEIS

22 033,10 €

Programas de computador e sistemas de informação

21 937,10 €

Outros

96,00 €

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

3 997 214,61 €

Investimentos em associadas

3 424 713,11 €

Investimentos noutras entidades

572 501,50 €

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

1 003 511,07 €

Bens de domínio público

1 245 690,70 €

Edifícios e outras construções

42 270,73 €

OUTROS

16 097,36 €

Ativos biológicos

5 033,17 €

Devedores empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis

326,00 €

Diferimentos

1 635,60 €

Outras contas a receber

9 102,59 €

Total

91 063 924,51 €
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4.1.2 . Disponibilidades
Face ao ano de 2019, as disponibilidades do Município aumentaram em 31%, ou seja, mais
3.490.122,76 euros. A tabela seguinte evidencia as disponibilidades do Município.

Tabela 21 – Disponibilidades

01 de janeiro 2020
Caixa

31 de dezembro 2020

38 734,22 €

15 718,92 €

11 224 963,07 €

14 738 101,13 €

Caixa Geral de Depósitos

3 890 107,05 €

7 396 268,10 €

Banco Totta

1 734 461,54 €

1 742 034,89 €

Novo Banco

8 755,35 €

8 586,27 €

Milenium BCP

4 504 430,04 €

4 477 239,99 €

Caixa Crédito Agrícola M. Coruche

1 087 209,09 €

1 113 971,88 €

11 263 697,29 €

14 753 820,05 €

Depósitos Bancários

Total Geral

4.1.3 . Dívidas a Instituições Bancárias
A Dívida a Instituições Bancárias, do Município de Coruche, representa as obrigações
deste com os empréstimos bancários junto da Caixa Geral de Depósitos, e encontram-se
resumidas na seguinte tabela.

Tabela 22 – Dívida a Instituições Bancárias
01 de janeiro 2020

31 de dezembro 2020

Caixa Geral de Depósitos

823 735,66 €

579 811,08 €

Total Geral

823 735,66 €

579 811,08 €

Empréstimos Bancários

Face ao ano de 2019, a Dívida a Instituições Bancárias, do Município, diminuiu 243.924,58
euros, resultado das amortizações realizadas dos empréstimos contratados.
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4.2 . Demonstração de Resultados (Por Natureza)
Para melhor compreendermos a formação do resultado líquido do exercício há que ter em
conta que parte da receita contabilizada na classe 7 não é canalizada para gastos correntes
(gastos do exercício), mas sim para investimentos, contabilizados na classe 4 do SNC-AP
(investimentos).
Só uma parte desta despesa de investimento é transferida anualmente para gastos, por via
das depreciações do exercício. Como a maioria da receita vai à classe 7 (rendimentos),
mas parte substancial da despesa vai à classe 4, é normalmente originado um resultado
líquido positivo. Apesar de agora, com a entrada em vigor do SNC-AP, passarem a ser
registados na classe 5, influxos que anteriormente eram registados na classe 7, como é o
caso do FEF de capital.
O Município de Coruche encerrou as suas contas referentes ao exercício económico de
2020 com um Resultado Líquido do Exercício de 2.514.268,12 euros.
Contribuem para este resultado a venda de produtos, a prestação de serviços, as receitas
de impostos e as transferências correntes do Orçamento de Estado, que superaram os
gastos com o pessoal, com as aquisições de bens e serviços correntes, com as
depreciações e amortizações do exercício, com as transferências concedidas, com os
gastos financeiros, com as perdas por imparidade ou por justo valor, entre outros.
O Resultado Operacional do Município, antes de gastos de financiamento, isto é, dos juros
obtidos e suportados, ascenderam a 2.513.681,76 euros.
O Resultado Líquido do Exercício, no valor de 2.514.268,12 euros, poderá ser canalizado
para o reforço do Património, com a revogação do POCAL, foi revogada a norma que exigia
a constituição anual, com determinada percentagem mínima, de reservas legais.
A Demonstração de Resultados será então o espelho dos gastos e rendimentos da
atividade Municipal em 2020, sintetizada na tabela seguinte.
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Tabela 23 – Demostração de Resultados
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Impostos, contribuições e taxas

2 879 596,78 €

Vendas

7 854,87 €

Prestação de serviço e concessões

346 283,36 €

Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos

406 428,70 €

Transferências e subsídios obtidos

12 243 446,83 €

Variações nos inventários da produção

-2 925,00 €

Trabalhos para a própria entidade

0,00 €

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

-422 559,60 €

Fornecimento de serviços externos

-3 256 918,02 €

Gastos com pessoal

-6 732 607,11 €

Transferências e subsídios concedidos

-1 151 308,84 €

Prestação sociais

0,00 €

Imparidades de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)

0,00 €

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

-36 379,29 €

Provisões (aumentos/reduções)

0,00 €

Imparidades de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

0,00 €

Aumentos/reduções de justo valor

0,00 €

Outros rendimentos

2 443 018,78 €

Outros gastos

-230 370,28 €
Resultados Antes de Depreciações e Gastos de Financiamento

6 493 561,18 €

Gastos/reversões de depreciações e amortizações

-3 979 879,42 €

Imparidades de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

0,00 €

Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento)

2 513 681,76 €

Juros e rendimentos similares obtidos

12 161,00 €

Juros e gastos similares suportados

-11 574,64 €
Resultados Antes de Imposto

2 514 268,12 €

Resultados Líquido do Exercício

2 514 268,12 €

Imposto sobre o rendimento

0,00 €

Em baixo encontra-se a evolução do Resultado Líquido no período de 2017 a 2020.

Tabela 24 – Evolução do Resultado Líquido

2017
Resultado Líquido do Exercício

2018

2019

2020

3 005 255,72 € 2 642 858,72 € 2 628 776,38 € 2 514 268,12 €
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4.3 . Evolução das Dívidas de Curto, Médio e Longo
Prazo
4.3.1 . Dívida de Terceiros
A dívida de terceiros representa as obrigações de terceiros perante o Município, e
encontram-se descritas na tabela seguinte.

Tabela 25 – Dívida de Terceiros

Clientes, contribuintes e utentes

92 728,61 €

Estado e outros entes públicos

0,00 €

Outros devedores

2 446 461,73 €
Total

2 539 190,34 €

Os valores do quadro anterior são, tal como surgem no balanço, valores líquidos de
provisões. O valor, aparentemente elevado, da conta Outros Devedores resulta,
fundamentalmente, do acréscimo por periodização económica do rendimento do IMI e da
Derrama estimados (previstos) para receber no ano de 2021, mas que, de acordo com a
Portaria n.º189/2016, de 14 de julho, por dizerem respeito ao ano de 2020, devem ser
registados como rendimento do ano.

4.3.2 . Dívida a Terceiros (Excluindo Empréstimo Bancários)
Esta rubrica do Balanço inclui principalmente o valor relativo à subscrição do FAM, as
Dívidas a Fornecedores (conta corrente e imobilizado) e a prestadores de serviço (Outros
Credores).
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Tabela 26 – Dívida a Terceiros
2017

Dívida a Terceiros

2018

2019

2020

1 525 879,38 € 1 609 670,27 € 2 246 603,08 € 3 184 678,93 €

A composição desta dívida de 3.764.490,01 euros é a seguinte:


15.762,10 euros correspondem ao valor relativo à subscrição de capital no Fundo de
Apoio Municipal (FAM);



77.183,18 euros correspondem 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;



468.609,70 euros dizem respeito a depósitos de cauções e garantias prestadas por
terceiros e operações de tesouraria, no cumprimento da lei;



818.880,92 euros correspondem à dívida, a fornecedores e a fornecedores de
investimento, com faturas lançadas ou em conferência, maioritariamente emitidas 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;



1.532.279,35 euros correspondem a financiamentos obtidos, sendo que 579.811,08
euros dizem respeito a instituições de crédito e 751.589,73 euros correspondem a
incentivo reembolsável refente à candidatura ao FEE – Eficiência Energética na
Iluminação Pública;



1.537.025,10 euros correspondem a outras contas a pagar, dos quais 1.035.377,40
euros dizem respeito a credores por acréscimos de gastos. Nos anos anteriores, na
vigência do POCAL, o valor respeitante a este tipo de contabilizações, que sempre
existiu, não surgia neste quadro. O mesmo diz respeito, entre outros, aos acréscimos
de gastos pela estimativa de férias e subsídio de férias e encargos relacionados que,
em 31 de dezembro de cada ano, todos trabalhadores adquirem o direito a receber,
mas cujo processamento e pagamento só ocorrerá no ano seguinte (normalmente
em junho). Regista ainda outros acréscimos cujo gasto deva ser imputado a 2020,
mas cuja faturação (por terceiros) e o pagamento (pelo município) só ocorrerão em
2021 (água, eletricidade, seguros, etc). A conta onde são registados tinha, no POCAL,
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o nome de “acréscimos e diferimento” e mudou, no SNCAP, para “outras contas a
receber e a pagar”. Dai entendermos que deveria passar a constar deste quadro;
A título informativo refira-se que o Município não tem qualquer contrato de leasing.
O prazo médio de pagamento a fornecedores continua reduzido, sendo, de acordo com os
últimos valores publicados pela DGAL de 37 dias. Este número tem oscilado em torno de
valores muito reduzidos, 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 atuais recomendações das entidades oficiais.

4.3.3 . Dívida com Empréstimos Bancários
A tabela seguinte resume a evolução da dívida à banca nos últimos anos, e demonstra uma
clara evidência da redução da mesma.

Tabela 27 – Dívida com Empréstimos Bancários
2017

Dívida Com Empréstimos
Bancários

2018

1 861 408,20 € 1 310 135,92 €

2019

2020

823 735,66 €

579 811,08 €

A explicação para a evolução da dívida à banca ao longo de 2020 encontra-se evidenciada
na seguinte tabela.

Tabela 28 – Dívida
Valor

Dívida em 01.01.2020

823 735,66 €

Aumento da Dívida
Diminuição da Dívida

243 924,58 €

Dívida em 31.12.2020

579 811,08 €
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Regista-se uma diminuição constante e acentuada nos últimos anos, assumindo agora o
valor uma pequena expressão quando comparado com a dimensão da receita e dos ativos
municipais.

4.3.4 . Passivo Total (Excluindo Acréscimos e Diferimentos)
A tabela seguinte apresenta uma evolução do passivo total (sem acréscimos e
diferimentos).

Tabela 29 – Passivo (sem Acréscimos e Diferimentos)

2017

Passivo Total ⁱ

2018

2019

2020

3 387 287,58 € 2 919 806,19 € 3 070 338,74 € 3 764 490,01 €

ⁱ Sem inclusão de acréscimos e diferimentos até o ano de 2019
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5 . Contabilidade de Gestão
A nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada em anexo ao Decreto-Lei n.º
151/2015, de 11 de setembro, preconiza um modelo de orçamentação baseado em
programas, sendo necessário apurar os custos e resultados das políticas públicas. Este
apuramento depende da implementação do subsistema da contabilidade de gestão, o qual
permite avaliar o resultado das ações que contribuam para a realização de políticas
públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos cidadãos.
A contabilidade de gestão destina-se a produzir informação relevante e analítica sobre
custos, e sempre que se justifique, sobre rendimentos e resultados, para satisfazer uma
variedade de necessidades de informação dos gestores e dirigentes públicos na tomada
de decisões, designadamente nos seguintes domínios:


No processo de elaboração de orçamentos (por exemplo, orçamentos por
atividades, produtos ou serviços), nomeadamente quando se utiliza o orçamento
base zero, por programas ou por objetivos;



Nas funções de planeamento e controlo, e na justificação para um plano de redução
de custos;



Na determinação de preços, tarifas e taxas, como é o caso das entidades do setor
local, cujos preços e taxas devem estar justificados pelo seu custo;



No apuramento do custo de produção de ativos fixos ou de bens e serviços;



Na mensuração e avaliação de desempenho (economia, eficiência, eficácia e
qualidade) de programas;



Na fundamentação económica de decisões de gestão como, por exemplo, para
justificar a entrega de determinados serviços a entidades externas ou para
fundamentar o valor de comparticipação do Estado em serviços praticados a preços
inferiores ao custo ou preço de mercado.

Desde a sua implementação no Município, em 2017, que a contabilidade de gestão tem
vindo a fornecer à gestão municipal dados que permitam:


Determinar os custos por função;



Determinar os custos por divisão e/ou serviços;



Determinar o custo unitário de produção – mão de obra, máquinas e viaturas;
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Determinar o custo das atividades;



Determinar os proveitos inerentes aos serviços prestados.

Os dados referentes à contabilidade de custos são obtidos através da contabilidade
financeira (SNC-AP), diretamente ou por integração automática dos módulos de faturação
(SGF) e (TAX), gestão de stocks (GES), obras por administração direta (OAD), sistema de
gestão de pessoal (SGP) e património (SIC).
No ano de 2020 foram definidos 996 centros de custo (162 Bens e 834 Serviços),
distribuídos pelas 4 tipologias de funções – gerais, sociais, económicas e outras.
Neste sentido, em 2020, foram apurados os seguintes custos e proveitos por função.

Tabela 30 – Contabilidade de Custos - Custos e Proveitos
Função

Funções Gerais

111 - Serviços da Autarquia
121 – Proteção civil e luta contra incêndios
211 - Ensino não superior
212 - Serviços auxiliares de ensino
221 - Serviços individuais de saúde
232 – Ação social
241 - Habitação

Funções Sociais

Funções Económicas

Outras Funções

Custo
4 018 130,05 €
715 590,83 €
1 944 041,98 €

%

Proveito

%

30,0%

12 555 066,22 €

96,1%

5,3%

28 532,84 €

0,2%

0,00 €

0,0%

14,5%

470 359,29 €

3,5%

106 915,55 €

0,8%

751,65 €

0,0%

0,00 €

0,0%

101 919,87 €

0,8%

0,00 €

0,0%

38 422,24 €

0,3%

27 067,52 €

0,2%

822 430,34 €

6,1%

28 523,79 €

0,2%

243 - Saneamento

75 099,93 €

0,6%

0,00 €

0,0%

244 - Abastecimento de água

93 910,51 €

0,7%

0,00 €

0,0%

245 - Resíduos sólidos

355 756,57 €

2,7%

163 856,38 €

1,3%

246 – Proteção meio ambiente e conservação da natureza

287 810,93 €

2,1%

148,35 €

0,0%

251 - Cultura

470 644,64 €

3,5%

1 815,98 €

0,0%

252 - Desporto, recreio e lazer

954 986,75 €

7,1%

8 926,43 €

0,1%

320 - Indústria e energia

613 906,40 €

4,6%

138 908,52 €

1,1%

242 - Ordenamento do território

331 - Rede Viária

12,4%

0,00 €

0,0%

92 777,30 €

0,7%

0,00 €

0,0%

342 - Turismo

255 701,33 €

1,9%

0,00 €

0,0%

430 - Diversas não especificadas

428 427,83 €

3,2%

0,00 €

0,0%

341 - Mercados e feiras

1 668 198,31 €

13 408 866,75 €

100%
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100%

Tabela 31 – Custos e Proveitos por Função
Função

Custo

%

Proveito

%
96,4%

Funções Gerais

4 733 720,88 €

35,3%

12 583 599,06 €

Funções Sociais

5 616 134,70 €

41,9%

337 254,00 €

2,6%

Funções Económicas

2 630 583,34 €

19,6%

138 908,52 €

1,1%

3,2%

0,00 €

0,0%

100%

13 059 761,58 €

100%

Outras Funções

428 427,83 €
13 408 866,75 €
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6 . Proposta para Aplicação de Resultados
A conta de Resultados Transitados (conta 56) é utilizada para registar os resultados
líquidos acumulados de períodos anteriores (conta 561). Caso o saldo seja credor, pode
ser debitada para constituição de reservas (conta 55), para reforço do património/capital
(conta 514).
Excecionalmente, esta conta também poderá registar regularizações não frequentes e de
grande significado que afetam positiva ou negativamente o Património Líquido, mas não o
resultado do período (conta 562), nomeadamente as provenientes de alterações nas
políticas contabilísticas e erros, nas condições previstas na NCP 2 — Políticas
Contabilísticas, Alterações em Estimativas Contabilísticas e Erros, bem como as que
resultem da aplicação do SNC -AP pela primeira vez, e ainda as resultantes dos lucros não
atribuídos no âmbito da aplicação do método da equivalência patrimonial.
Nesta conta também se registam ajustamentos aos ativos e passivos que decorram da
aplicação pela primeira vez do SNC -AP, conforme artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 192/2015,
de 11 de setembro, exceto se houver uma conta mais apropriada (por exemplo, a conta
5931 Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis).
Tendo sido revogados os pontos 2.7, 3.4 e 2.7.3.5 do POCAL, pela entrada em vigor do
SNC-AP (art. 17.º do DL n.º192/2015, de 11 de setembro, propõe-se que o Resultado
Líquido do Exercício, no montante de 2.514.268,12 euros seja transferido para Resultados
Transitados.
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7 . Verificação do Cumprimento de Limites Legais
7.1 . Limite de Endividamento
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, diploma
que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
Intermunicipais (RFALEI), o limite da dívida total para cada Município é apurado do
seguinte modo:
A dívida total de operações orçamentais do Município, incluindo a das entidades previstas
no artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média
da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.
Assim, no caso concreto do Município de Coruche, considerando a média da receita líquida
corrente cobradas nos três últimos exercícios (16.192.031,53 euros), o limite da dívida total
em 2020 é de 24.288.047,30 euros.
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,
no final do ano de 2020 a dívida total do Município, incluindo as operações não orçamentais,
tinha o valor de 3.764.490,01 euros. Retirando o valor das operações não orçamentais /
operações de tesouraria (468.609,67 euros) a dívida relativa apenas a operações
orçamentais é de 3.295.880,34 euros. Se a este valor retirarmos a “dívida” referente à
subscrição no FAM, a pagar nos próximos anos (15.762.10 euros), este valor de operações
orçamentais desce para 3.280.118,24 euros.
Por outro lado, no mesmo período, a dívida das entidades previstas no artigo 54º, imputável
ao Município, tinha o valor de 3.612,95 euros (Associação de Municípios Portugueses do
Vinho e CIMLT).
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Assim, a dívida total, excluindo operações não orçamentais e FAM, é de 3.283.731,19
euros.
Deste modo, face aos requisitos da nova Lei da Finanças Locais, retirando o efeito do FAM,
o Município apenas tem utilizado 13,5% do limite de endividamento, encontrando-se
21.004.316,11 euros abaixo desse limite.
Nos termos da aliena b) do n.º3 do artigo 52º, cumprindo o limite de endividamento
constante no n.º 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.
Todavia, o n.º1 do artigo 2.º, da Lei n.º35/2020, de 13 de agosto, refere que o disposto na
alínea b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o
regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, não se aplica nos
anos de 2020 e 2021, ou seja: em 2020 poderia ter aumentado mais do que 20% da
margem do endividamento normalmente disponível.
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7.2 . Pessoal
A 31 de dezembro de 2020 encontravam-se ao serviço do Município de Coruche 373
pessoas, mais 9 que em 2019, consolidando a tendência de crescimento verificado desde
2016, só contrariada em 2019.
No decorrer de 2020 foram iniciados 26 procedimentos concursais, nomeadamente:
•

17 procedimentos a tempo indeterminado, nas seguintes categorias:
Técnico Superior

Assistente Técnico

Assistente Operacional
DASCD-13 – 2 lugares
DOE-13 – 1 lugar
DSUAZV-33 – 5 lugares

DASCD-19-A – 1 lugar
CM-7 – 1 lugar
DAF-GIRPI-1 – 1 lugar
DEDIS-01 – 1 lugar

DOE-10 – 2 lugares
DAU-7 – 1 lugar

B-13 – 1 lugar

DPOTDU-4 – 1 lugar

DOE-22 – 2 lugares
DOE-7 – 1 lugar

RH-01 – 1 lugar

DOE-8 – 1 lugar
DOE-20 – 1 lugar
DOE-23 – 1 lugar

•

2 procedimentos, a tempo indeterminado, para Sapador Bombeiro (B-9 – 6 lugares

– Externo de ingresso; B-9 – 9 lugares – Interno limitado);
•

1 procedimento, a tempo indeterminado, para Fiscal Municipal (DAU-09 – 1 lugar);

•

4 procedimentos para Comissão de Serviço (Chefe Divisão – DEDIS – 1 lugar;

Chefe Divisão DOE-00 – 1 lugar; Direção Intermédia – DAE – 1 lugar; Direção
Intermédia – DTC – 1 lugar);
•

1 procedimento, a tempo certo, para técnico superior (CM-10 – 1 lugar);

•

1 procedimento, por mobilidade para assistente técnico (ACDT-02 – 1 lugar).

Para o total de procedimentos foram recebidas 615 candidaturas.
Em 2020, resultantes de procedimentos iniciados nesse ano, iniciaram funções: Chefe
Divisão – DEDIS; Direção Intermédia – DAE; Direção Intermédia – DTC; DOE-10 – 2
lugares; DOE-13 – 1 lugar; DASCD-13 – 2 lugares; DSUAZV-33 – 5 lugares; B-13 – 1 lugar;
DOE-22 – 1 lugar.
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Iniciaram ainda funções, resultantes de procedimentos iniciados em 2019: GPDE-03 – 1
lugar; DAF-12-A – 1 lugar e DAF-3-A – 1 lugar.
Resultante de processos de reserva de recrutamento, iniciaram funções em 2020: B-13 –
5 lugares; DOE-23 – 1 lugar; DSUAZV-19 – 4 lugares; DASCD-40-B – 1 lugar; DAF-12-A –
1 lugar e GPDE-03 – 1 lugar.
Relativamente a mobilidades internas, foram iniciadas 11 mobilidades, sendo: 9 na
categoria (2 delas noutra entidade); 2 internas intercarreiras; e 5 consolidações de
mobilidades na categoria (1 delas noutra entidade).
Das mobilidades internas iniciadas em anos anteriores, encontra-se a decorrer 1
mobilidade na categoria noutra entidade, foram consolidadas 4 na categoria (2 delas noutra
entidade) e 1 intercarreiras. Verificou-se ainda 1 mobilidade intercarreiras com regresso à
carreira/categoria de origem.
Em 2020, registou-se o início de 2 licenças sem remuneração, o termo de 3 licenças e o
regresso ao serviço de 3 trabalhadores com licenças iniciadas no ano. Registaram-se ainda
2 cessações de funções por início de período experimental noutra entidade em resultado
de procedimento concursal, e 2 cessações de vínculo por conclusão de período
experimental (concurso) noutra entidade.
Verificou-se a renovação de 3 contratos a termo certo, 1 caducidade de contrato (CTI) por
falecimento, 1 termo de contrato a termo incerto e 5 denúncias de contrato (3 de contratos
por tempo indeterminado e 2 a termo incerto).
Verificaram-se, ainda, 5 aposentações e duas reformas, 1 designação em comissão de
serviço no cargo de Secretário do GAP, 3 designações em comissão de serviço (1 Chefe
de Divisão e 2 Cargos Direção Intermédia de 3º Grau), 4 designações em comissão de
serviço, em regime de substituição (3 em Chefe de Divisão e 1 Direção Intermédia 3º Grau),
1 termo de comissão de serviço (Chefe de Divisão) e 3 renovações de comissão de serviço
(1 Diretor e 2 Chefe de Divisão).
No que respeita aos procedimentos PEPAL, foram iniciados 13 processos de estágio que
se distribuíram da seguinte forma: Contabilidade/Gestão - 3 procedimentos; Direito – 2
procedimentos, ficando desertos; Ação Social – 2 procedimentos, ficando desertos;
Proteção Civil – Deserto; Informática – Deserto; Nutrição – 2 procedimentos, ficando
desertos; Turismo – 2 procedimentos, ficando desertos; e Ciências Documentais – Deserto.
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Iniciaram, nas seguintes áreas, os estágios PEPAL em Engenharia Florestal; Urbanismo;
Engenharia do Ambiente; História e Arqueologia e Geografia e Planeamento
Regional/Arquitetura.
A tabela seguinte evidencia o número de efetivos de 2014 a 2020.

Tabela 32 – Evolução do N.º de Efetivos
N.º de Trabalhadores

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

339

337

336

341

348

344

354

Outras Situações

14

15

10

10

15

17

16

Contrato Tempo Resolutivo Certo

0

0

0

2

5

3

3

353

352

346

353

368

364

373

Quadro/Contrato Tempo Indeterminado

TOTAL

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.

O gráfico seguinte demostra a evolução do número de efetivos no período de 2014 a 2020.

Gráfico 18 – Evolução do Número de Efetivos

O Orçamento de Estado de 2016 veio permitir que as autarquias locais pudessem
desenvolver processos de recrutamento de trabalhadores, nos termos e de acordo com as
regras previstas na legislação aplicável, no que diz respeito às regras de equilíbrio
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orçamental, cumprindo os limites de endividamento e demais obrigações de
sustentabilidade das respetivas finanças locais.
Neste sentido, a autarquia tem vindo a contratar trabalhadores por forma a garantir a
renovação de quadros e assegurar que dispõe dos recursos necessários para a gestão
eficiente das suas competências atuais e das competências que serão, a curto prazo,
transferidas pela Administração Central.
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8 . Atividades Desenvolvidas
8.1 . DAF – Departamento de Administração e Finanças
O Departamento de Administração e Finanças, o qual inclui a Divisão Administrativa Geral,
continuou, em 2020, o desígnio de servir de suporte aos órgãos autárquicos e restantes
serviços municipais, através de áreas como Recursos Humanos, Expediente e Arquivo,
Atas, Informática e Modernização Administrativa, Contratação Pública e Contabilidade,
bem como servir os munícipes, e demais cidadãos, através do Balcão Único.
O ano de 2020 ficou marcado pela adaptação a uma nova realidade que foi a gestão da
Pandemia do COVID-19. O Departamento, sendo essencialmente de suporte às demais
Divisões, teve que garantir que todos os serviços se mantinham em funções e que, desta
forma, era possível garantir a prestação de serviços aos cidadãos.
No decorrer de 2020, e atendendo à evolução epidemiológica, foi necessário adotar novos
métodos de trabalho, facilitado pelo processo de desmaterialização administrativa, o qual
veio a permitir que, após o início da pandemia, fosse possível deslocalizar trabalhadores,
para o regime de teletrabalho, com acesso virtual ao seu posto de trabalho no Município.
Foi também necessário repensar as formas de organização do trabalho, de modo a que
fosse assegurada, por um lado a segurança dos trabalhadores neste período de pandemia
e, por outro lado, criar condições para que fosse possível manter em funcionamento a
estrutura municipal.
Destaca-se ainda, no início do ano, a implementação da nova estrutura orgânica que já
havia sido aprovada pelos órgãos do Município. Esta nova estrutura obrigou à nomeação,
em substituição, de novos cargos dirigentes e à produção de despachos de delegação de
competências que permitiram garantir o funcionamento dos serviços. Do mesmo modo foi
necessário reorganizar serviços adequando-os às novas chefias.
De registar ainda que, ao longo deste ano, se verificou uma maior adesão dos cidadãos
aos serviços online, os quais, apesar de estarem disponíveis há vários anos, no site do
Município, não tinham tido grande adesão, até à atualidade.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020

64

De destacar ainda as grandes alterações que foram necessárias ao nível do funcionamento
dos órgãos autárquicos. Foram criadas opções tecnológicas que permitiram a realização
das reuniões dos órgãos à distância, bem como foram criadas condições para a realização
das Assembleias Municipais, em total cumprimento das regras da DGS.
O Departamento, através da DAG, teve ainda como responsabilidade a execução das
diversas versões do “Plano de Contingência” do Município, adaptando-o às novas
realidades decorrentes da evolução epidemiológica.
Destacam-se, ainda, algumas ações tais como a criação de áreas de isolamento nos
diferentes edifícios, a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), a
distribuição de postos de trabalho por diversos edifícios e a sensibilização das chefias para
a prática de horários desfasados, ou outro tipo de horários, que garantissem a prestação
de trabalho com o menor número de contactos possível.
Ao nível da informática é de destacar que se manteve o apoio a todos os trabalhadores em
teletrabalho e foram criadas as condições para o regresso ao trabalho presencial dos
serviços de atendimento, criando novos espaços e permitindo o funcionamento do “Espaço
Cidadão”.
De destacar, neste período, o empenho da DAG na realização das eleições para o
Presidente da CCDR-LVT, as quais decorreram sem incidentes, o apoio na preparação e
realização das eleições presidenciais e do voto antecipado em mobilidade.
De destacar ainda que se manteve um especial cuidado no tratamento das questões de
medicina do trabalho, atendendo em especial à situação pandémica. Neste sentido o
Município iniciou um processo com vista à vacinação contra a gripe dos trabalhadores
interessados, o qual não foi possível concluir devido à escassez de vacinas a nível
nacional.
Assim, no ano de 2020, ao nível de atuação municipal do Departamento e da Divisão,
merecem atenção especial os seguintes domínios:
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Recursos Humanos

Ao nível de recursos humanos, sublinha-se a necessidade de adaptação a um conjunto de
novas regras implementadas e que visavam essencialmente dar cumprimento quer às
determinações para a prestação de trabalho definidas pela administração central, quer às
novas prestações sociais que foram aprovadas.
Ao nível dos procedimentos foi também necessário gerir todo um conjunto de alterações
legislativas que vieram alterar/suspender os habituais procedimentos.
Aliás, todo o ano de 2020 foi regido por alterações constantes à forma de trabalhar da
administração, sendo certo que se manteve a necessidade de dar cumprimento a outras
obrigações legislativas como seja a elaboração do balanço social e as alterações
remuneratórias impostas pelo Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 20 de março.
No final do ano foi necessário efetuar as alterações necessárias à adaptação do
procedimento administrativo ao formato digital conforme exigido pelo novo CPA.
Refira-se ainda que o Município se encontra a acompanhar a elaboração da revisão de
dois Acordos Coletivos de Empregador Público com o STAL e com a FESAP.
No que diz respeito ao SIADAP, no ano 2020, foi efetuada uma reunião do Conselho de
Coordenação da Avaliação (CCA) e uma reunião do Conselho Coordenador de Avaliação
da Secção Autónoma para Avaliação do Pessoal Não Docente.
Decorrente da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 20 março, diploma que
veio atualizar a base remuneratória e o valor das remunerações base mensais da
Administração Pública, foram efetuadas as seguintes alterações:


171 atualizações que venciam pelo salário mínimo da função pública,
correspondente à Posição 4, Nível 4;



42 atualizações que se encontram na Posição 1, Nível 5;



173 atualizações de 0,3%.

Relativamente a alterações do posicionamento remuneratório, no decorrer do ano de 2020,
ocorreram 5 alterações decorrentes de sentença judicial, sendo 2 duas de técnicos
superiores e as restantes de assistentes técnicos.
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No que diz respeito aos contratos emprego inserção, no decurso do ano de 2020, foram
elaborados e submetidos ao IEFP, 14 projetos para 23 lugares, sendo distribuídos da
seguinte forma: DEPAE – 1 projeto para 6 lugares; EBI/JI Couço – 2 projetos para 4 lugares;
EB 2/3 Dr. Armando Lizardo – 2 projetos para 4 lugares; Creche e Jardim de Infância da
Quinto do Lago – 3 projetos para 3 lugares; JI/EB1 – 2 projetos para 2 lugares; EB Coruche
– 3 projetos para 3 lugares, JI Biscainho – 1 projeto para 1 lugar.
Quanto a projetos CEI+ para portadores de deficiência e incapacidade, foi submetido e
aprovado pelo IEFP, 1 projeto para 1 lugar destinado à DAG – Serviço de Recursos
Humanos.
Foi, ainda, dada continuidade aos projetos submetidos/iniciados no ano de 2019.
No que respeita aos acidentes de trabalho, durante o ano de 2020 ocorreram 16 acidentes
de trabalho, sendo que:


2 dos acidentes registados tiveram 3, ou menos dias, de baixa e os restantes mais
de 3 dias de baixa;



12 dos acidentes resultaram em Incapacidade Temporária Absoluta (ITA);



1 dos acidentes foi classificado como in itirene.

No âmbito da Medicina do Trabalho, em 2020, foram realizadas 387 consultas (periódicas
- 343; admissão – 20; Ocasionais – 13; após Doença – 6; a pedido do serviço/trabalhador
– 5).
Ao nível da Segurança e Saúde no Trabalho, foi elaborado o Plano Geral de Contingência
COVID-19 para o Município.
Foram

também

elaborados

vários

Planos

de

Contingência

para

alguns

espaços/atividades do Município, tais como:


Plano de Contingência - Agrupamento de Escolas EB 2,3 Armando Lizardo;



Plano de Contingência - Estádio Municipal;



Plano de Contingência - Parque de Mercados e Feiras;



Plano de Contingência - Pavilhão Gimnodesportivo;



Procedimentos de Proteção COVID-19 no Campo de Férias de Coruche;



Plano de Contingência - Observatório Sobreiro e da Cortiça;
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dos



Plano de Contingência para a Reabertura da Galeria Municipal de Coruche;



Plano de Contingência para a Reabertura da Residência Universidade Aberta;



Plano de Contingência para o Comboio de Natal;



Plano de Contingência para o Concerto Municipal de Natal.

Paralelamente, verificou-se um enorme investimento em EPI’s para combate à COVID-19,
nomeadamente a aquisição de máscaras cirúrgicas e comunitárias, bem como de álcool
gel. Foram adquiridas mais de 8.000 máscaras comunitárias e mais de 35.000 máscaras
cirúrgicas, para além de equipamento de escritório (resguardos em acrílico, sinalética,
entre outros).
Após conclusão do contrato de fornecimento de EPI’s, no decorrer de 2020, foi lançado
novo concurso, com condições semelhantes. Deu-se, ainda, continuidade à promoção da
melhoria das condições de trabalho, através da realização de auditorias e de avaliação de
risco aos locais de trabalho.
Quanto à Formação Profissional, em 2020 foram realizadas 35 ações de formação, num
total de 904 horas de formação, que abrangeram 86 trabalhadores, o que originou uma
média de 11h de formação por trabalhador.
Estes números representam uma diminuição acentuada em formação quando comparados
com o ano de 2019. Tal deveu-se ao fato da situação atípica vivida no país, com a pandemia
do COVID-19. Devido a esta situação, as formações presenciais foram suspensas e as
empresas de formação tiveram de se reorganizar de forma a ministrar formação on-line.
A nível da formação profissional, foi ainda elaborado o Plano de Formação para o ano de
2021.
A Divisão manteve o investimento na comunicação com os trabalhadores através da
distribuição da Newsletter, tendo sido distribuídas 6 no ano de 2020. A partir do bimestre
junho/julho optou-se por um novo modelo de forma a tornar mais apelativa a leitura por
parte dos trabalhadores.
De referir ainda que no ano de 2020 foram tratados 22 pedidos de autorização para
acumulação de funções, dos quais resultou 18 pedidos deferidos, 1 indeferido e 3
arquivados.
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Durante o ano de 2020 foi efetuado o apuramento dos pontos obtidos pelos trabalhadores,
nas avaliações dos anos em que a relação jurídica de emprego público era fundada num
contrato a termo. Este apuramento, levou à verificação de 51 processos individuais dos
trabalhadores.
Dessa verificação, e com a aplicação da interpretação sufragada pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria, resultou o seguinte: 20 trabalhadores com direito a
contagem de tempo, alteração de posicionamento remuneratório e pagamento de
retroativos; 5 trabalhadores com direito a contagem de tempo e apenas aos pontos para a
próxima alteração de posicionamento remuneratório.
Resultou ainda que 26 trabalhadores não tiveram direito à contagem do tempo, por motivos
variados, como por exemplo, alteração do posicionamento remuneratório ou interrupção
de funções.
Serviço de Informática e Modernização Administrativa

A atividade do Serviço de Informática e Modernização Administrativa foi condicionada pela
implementação de medidas de controlo da pandemia.
Assim, para além das tarefas quotidianas (apoio aos utilizadores dos serviços municipais, e
escolas, na resolução de problemas informáticos, reparação e substituição de equipamentos,
resolução de problemas de comunicações de voz e dados, atualização de software), foram
executadas as seguintes atividades mais relevantes:


Ao nível da entrada em produção do teletrabalho efetuou-se:
o

Aquisição e configuração de computadores portáteis;

o

Formação dos utilizadores para utilização dos recursos em teletrabalho;

o

Assistência remota de apoio aos utilizadores e manutenção dos respetivos
equipamentos, nomeadamente as atualizações de software;

o

Reencaminhamento das extensões telefónicas para os telemóveis dos
utilizadores em teletrabalho;

o

Preparação da infraestrutura informática do Município para teletrabalho e
monitorização da sua segurança;
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o

Introdução de plataformas de videoconferência para reuniões, provas de
entrevistas, formações, etc.;

o

Preparação da rede informática e instalação dos equipamentos em novos
locais resultante da redistribuição dos serviços.

Na área da educação há a destacar:


Preparação dos computadores portáteis cedidos aos alunos e apoio na sua
utilização;



Realizadas tarefas de preparação dos equipamentos informáticos para o início do
ano letivo.

Foram registadas 133 ocorrências, sendo 111 nas Escolas Básicas e 22 nos JI/Creches,
sendo que 42 destas foram resolvidas remotamente.

Balcão Único

O serviço de Balcão Único presta atendimento em áreas muito diversificadas.
Em 2020 foram efetuados 12.065 atendimentos, tendo como principais áreas: Espaço do
Cidadão; Educação; Transportes Escolares; Gestão de Mercados; Gestão de Pessoal;
Gestão de Habitações; Licenciamento Zero - Portal; Licenciamento de Táxis; Urbanismo Obras Particulares e Ação Social.
Durante o ano de 2020 foi ainda dada informação diária, de forma verbal, presencialmente
ou via telefone, nomeadamente esclarecimentos sobre documentação exigida, pedidos
diversos a aguardar resposta, situação de vários licenciamentos em curso, incluindo
processos do serviço de fiscalização, sendo que, um grande número de atendimentos
consiste em trabalho de pesquisa a Processos de Obras concluídos e arquivados.
Também na área de recursos humanos, é frequente a solicitação de informação sobre
vagas de emprego através de procedimentos concursais, por mobilidade, ou através de
projetos do IEFP.
Internamente o serviço de Balcão Único estabelece a “ponte” entre o Serviço de Recursos
Humanos e os colaboradores, esclarecendo questões diversas, prestando informações

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020

70

sobre assiduidade, nomeadamente férias, faltas, tempo acumulado, atualização de dados
de processos individuais, rececionando documentação diversa, tais como, folhas de ponto,
recibos de saúde e ainda documentos relativos a acidentes em serviço.
Em articulação com todos os serviços municipais, o Balção Único colaborou em diversos
assuntos, de que se destacam os relacionados com creches, alimentação, habitações,
apoios e subsídios, agendamentos com o executivo, educação, proteção civil, entre outros.
O Espaço do Cidadão, no Paços do Concelho foi muito procurado, tendo sido efetuados
988 atendimentos, destacando-se essencialmente renovações de cartas de condução,
envio de recibos e outros esclarecimentos sobre ADSE, alteração de morada em Cartão
de Cidadão e Chave Móvel Digital.
O posto de atendimento, do Município, na Delegação do Couço efetuou 2.230
atendimentos, tendo como principais áreas: Espaço do Cidadão; Gestão de Habitações;
Transportes Escolares; Ação Social; Urbanismo - Obras Particulares e Gestão de Pessoal.
O posto de atendimento na Delegação do Couço colaborou em diversos assuntos, de que
se destacam os relacionados com habitações, apoios e subsídios, agendamentos com o
executivo, educação, proteção civil, inscrições no IEFP e Segurança Social.
No Espaço do Cidadão do Couço foram efetuados 217 atendimentos, destacando-se
essencialmente renovações de cartas de condução, envio de recibos e outros
esclarecimentos sobre ADSE, alteração de morada em Cartão de Cidadão e Chave Móvel
Digital.
Serviço Jurídico

Ao nível dos serviços jurídicos foi efetuado o acompanhamento dos processos judiciais em
curso e emitidos pareceres jurídicos sobre os mais diversos domínios.
No que respeita aos processos de contraordenação foram instaurados, em 2020, 45
processos, dos quais foram concluídos 3. Concluíram-se ainda em 2020, 23 processos de
contraordenação de anos anteriores.
No que respeita aos processos de inquérito foram iniciados 4 processos no ano de 2020.
Foram ainda iniciados e concluídos 7 processos disciplinares.
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Foi prestado apoio à elaboração ou conclusão dos seguintes Regulamentos:


I Alteração ao Regulamento de Funcionamento Geral da Residência de Estudantes;



Regulamento do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia;



Regulamento de Acesso ao Arrendamento Jovem de Fogos Municipais;



Regulamento de Apoio a Agregados Familiares com Insuficiência Económica;



Código de Conduta;



Regulamento de Incentivo à Natalidade.

No ano de 2020 foi ainda prestado apoio no âmbito de cedências e aquisições patrimoniais.
De realçar que, o ano 2020, se pautou por um elevado conflito em especial no que concerne
a processos de contratação pública sendo aplicadas resoluções sancionatórias em duas
empreitadas. Num dos casos o processo foi altamente litigioso e corre ainda em tribunal.
Paralelemente, decorrente de uma ação inspetiva do IGAMAOT, foi efetuado o respetivo
contraditório. Refira-se que esta ação inspetiva, pela sua natureza, gerou a instauração de
diversos processos de contraordenação e processos crime pela violação da Reserva
Ecológica Nacional por particulares.

Serviço de Expediente e Arquivo

Ao nível do serviço de Expediente é de destacar que foram registadas 17.217 entradas e
7.882 registos internos, tendo-se verificado o registo de 11.158 saídas.
Ao nível do notariado foram elaborados 76 contratos que se dividiram da seguinte forma:


15 Contratos de empreitadas;



53 Contratos de aquisição de bens e serviços;



8 Contratos diversos: comodatos; protocolos; arrendamentos e outros.

Foram ainda celebradas 4 escrituras públicas.
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Todos os contratos elaborados pelo Serviço de Oficial Público são assinados sob a forma
digital e os respetivos processos são constituídos em pastas digitais. Para maior segurança,
são registados e constituídos como processos no MyDoc.
Ao nível do Arquivo registaram-se os seguintes movimentos:


1.844 processos/documentos requisitados pelos serviços municipais;



2.091 processos/documentos devolvidos;



560 unidades arquivística (260 processos avulsos e 300 caixas de arquivo) de
documentação e processos entrados de novo no Arquivo (conjuntos/séries
documentais/pastas de arquivo);



18 consultas de processos;



229 buscas/pesquisas com origem interna e externa;



181 horas de buscas/pesquisas com origem interna (serviços) e externa;



17 unidades arquivísticas e enviadas para os serviços por mail.

Contabilidade

Relativamente ao serviço de Contabilidade, no decorrer do ano de 2020, destaca-se a
seguinte atividade:


Foram lançadas 12.059 faturas no Sistema Normalização Contabilística Administração Pública (SNC-AP);



Foram emitidas 5.186 Ordens de Pagamento de Operações Orçamentais;



Foram emitidas 405 Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria;



Foram emitidas 661 Guias de Receitas.

Contratação Pública

Relativamente ao serviço de Contratação Pública, no ano de 2020, foram realizados 132
procedimentos de contratação, sendo que 31 foram Concursos Públicos, 34 Consultas
Prévias, 64 Ajustes Diretos e 3 Ajustes Diretos ao abrigo de Acordo-Quadro.
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8.2 . DEPAE – Divisão Espaços Públicos, Ambiente e
Energia
A Divisão de Espaços Públicos, Ambiente e Energia (DEPAE) desenvolveu, ao longo do
ano, atividades de gestão corrente, nomeadamente as que dizem respeito à manutenção
global do espaço público e equipamentos municipais.
No ano de 2020 foram muito significativas todas as medidas e meios de proteção
implementados no âmbito da Pandemia, nomeadamente as atividades de desinfeção de
espaços e edifícios públicos, meios de transporte e instituições, bem como o apoio à
redistribuição de postos de trabalho pelos diferentes edifícios municipais, como medida de
proteção e promoção do distanciamento físico, e implantação de postos de colheita para
execução de testes e postos de vacinação.
Destacam-se ainda vários projetos na área do ambiente, com especial incidência na
eficiência energética e na mobilidade elétrica que visam a redução da emissão de gases
com efeitos de estufa.
Cumpre ainda referir as ações relacionadas com o apoio logístico às atividades
desenvolvidas pelos demais serviços, em especial os serviços de Ordenamento do
Território, Educação e Ação Social, e ainda o apoio à Cultura, Turismo, Desporto e
Associativismo, atividades que não foram tão significativas como em anos anteriores
atendendo à Pandemia e aos diversos Estados de Emergência.
Para além dos trabalhos de gestão corrente, a Divisão promoveu e acompanhou ainda
diversas intervenções relacionadas com arranjos urbanísticos, no perímetro urbano, no
Jardim 25 de Abril, no Parque Empresarial do Sorraia e no Campo de Ténis e Padel.
No que diz respeito à gestão corrente foram contratualizados os seguintes serviços:


Manutenção de espaços verdes: Parque do Sorraia, Avenida Luís de Camões e
Avenida do Sorraia, zonas verdes envolventes ao plano de água das Piscinas
Municipais e zonas verdes da entrada nascente;



Desmatações de áreas urbanizadas e loteamentos industriais;



Técnico responsável pela aplicação de fitofármacos;
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Higiene e limpeza das Piscinas, Pavilhão Desportivo e Estádio Municipal;



Serviços de desinfestação da rede de águas pluviais, edifícios e infraestruturas;



Serviços de recolha de cadáveres de animais (categoria I);



Serviços de recolha de unidades sanitárias;



Serviços de controlo analítico da água das Piscinas Municipais;



Serviços de manutenção dos sistemas solares térmicos das Piscinas, Estádio e
Pavilhão;



Serviços de gestão e valorização de RCD;



Serviços de levantamento e cadastro da sinalização e estado das vias no perímetro
urbano da Vila de Coruche;



Auditorias energéticas com vista à emissão de certificação dos edifícios: Núcleo
Rural, Núcleo Tauromáquico, Instalações Municipais do Rossio e Delegação
Municipal do Couço.

Quanto a obras e investimentos, promovidos ou acompanhados pela Divisão são de
destacar os seguintes:


Execução de marcas rodoviárias;



Implantação de sinalização na estrada de Santana – Carapuções e estrada de
Lamarosa - Paço dos Negros;



Execução das zonas verdes no Campo de Ténis e Padel – Instalação do sistema
de rega, plantação de árvores e mobilização das terras;



Plantação de árvores em parques e arruamentos;



CROA – Instalação do Gabinete Veterinário e criação de condições do Centro de
Recolha Oficial de Animais;



Submissão da Candidatura ao Aviso Nº ALT 20-07-1203-FEDER-000223 Eficiência Energética na iluminação pública do concelho de Coruche – Fase 3
(candidatura aprovada), e efetuada a abertura de concurso para a execução da
obra;
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Finalizados e revistos os projetos de execução da implementação e correção das
medidas de eficiência energética no Museu Municipal, Pavilhão Desportivo
Municipal e Piscinas Municipais;



Mobilidade Elétrica - Integrado na rede Mobi.e, foi instalado um posto de
carregamento para veículos elétricos (PCVE) com duas entradas no Parque do
Sorraia, junto ao Pavilhão Desportivo, foram ainda aprovadas duas candidaturas
para locação financeira de 2 viaturas elétricas, no âmbito do Aviso n.º 20226/2019
– 3.ª fase do Programa de Apoio à mobilidade elétrica na Administração Pública –
Parte 2, bem como dois postos de carregamento para veículos elétricos;



Alterações Climáticas - Foi submetida candidatura ao Aviso “Adaptar o território às
alterações climáticas – concretizar P-3AC”, para um projeto de biorremediação da
Vala das Baleias.

Quanto a projetos ambientais, destacam-se:


Submissão, à APA, do processo para identificação de água balnear do Rio Sorraia
(Decreto Lei n.º 135/2009, de 03 de junho);



Submissão de candidatura ao fundo ambiental Medida Educação Ambiental +
Sustentável: “Repensar Rios e Ribeiras”. Percurso interpretativo do Rio Sorraia
criando a base para um futuro centro interpretativo do Rio;



Fundo ambiental: Aviso – Proteger a vida terrestre - Submetida candidatura e
proposto um projeto de educação e informação para a população local e para
pessoas fora do concelho - “Montado de Histórias” que inclui:
o

Criação de um site didático, com informação disponível acerca do
ecossistema Montado;



o

Caderneta digital de cromos;

o

Livro com vários contos do Montado (digital e impresso em 200 exemplares);

o

Criação de uma peça de teatro a partir dos contos produzidos.

Fundo Ambiental: Aviso – Consumo Sustentável - Submetida candidatura e
proposto um projeto para o Mercado Municipal - Menos Plástico, Mais Mercado! O
projeto inclui:
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o

Ações de sensibilização para a descarbonização do Mercado;

o

Plataforma digital que pode ser utilizada pela comunidade escolar e pelos
vendedores para promoverem os seus produtos;

o


Distribuição de sacos reutilizáveis.

Projetos de Educação Ambiental - Programa Eco-escolas, sendo que foi entregue
prémio às seguintes escolas: EBI/JI do Couço, EB da Erra, NE da Branca, NE da
Fajarda e creches da Azervadinha e Quita do Lago - Entrega do galardão;



Projetos ambientais com a comunidade - foi dada continuidade aos projetos:
“Sistema de recolha de óleos alimentares usados”, “Sistema de recolha de cartão
no Centro Histórico de Coruche”, “Sistema de recolha seletiva de monos” e
“Humana People to People”.

No que diz respeito aos trabalhos executados por administração direta pela Divisão
enumera-se:


Arranjos urbanísticos no perímetro urbano, nomeadamente implantação de lancil e
pavê em arruamentos urbanos e execução e reparação de entrada de garagens;
reparação de calçadas em pavê e calçada nos perímetros urbanos; conservação
de parques de estacionamento;



Aquisição e reparação de equipamento urbano - Pilaretes, floreiras, equipamentos
de desinfeção e papeleiras;



Conservação e ampliação de redes de águas pluviais: conservação de esgoto
pluvial, limpeza de caleiras, caixas de visita e sarjetas; substituição de grelhas
sumidouro danificadas ou roubadas; e desobstrução de coletores pluviais;



Reparações de fontanários do concelho.

Foram ainda desenvolvidos os seguintes trabalhos de conservação e manutenção de
equipamentos públicos e municipais:


Aquisição e reparação de equipamentos sanitários nos edifícios municipais,
equipamentos e habitação social;
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Reparações de equipamentos sanitários e canalizações de água e saneamento em
todos equipamentos escolares do concelho, destacando-se as reparações no
Centro Escolar e EB 2/3 de Coruche e EBI do Couço;



Reparações de pavimentos e trabalhos de manutenção e limpeza de pátios e zonas
verdes;



Reparações de ligações de ramais de esgoto em equipamentos escolares, edifícios
e equipamentos públicos.

No que se refere aos trabalhos de conservação e manutenção de parques urbanos, jardins
e zonas verdes, foram realizadas as seguintes ações:


Execução de trabalhos de manutenção em jardins, parques e zonas verdes, que
envolveram podas, mondas, retanchas, corte e manutenção de relvados e
aplicação de tratamentos fitossanitários e adubações;



Limpeza e desmatação das margens do Sorraia e encosta da Quinta do Lago;



Execução de regas manuais na Vila de Coruche, Margem Esquerda e Zona
Empresarial do Sorraia;



Manutenção e reparação dos sistemas de rega implantados;



Limpeza e manutenção de pátios escolares;



Limpeza e desmatação de passeios da área urbana da Vila de Coruche, da área
dos Foros envolventes ao perímetro urbano, Zona Industrial do Monte da Barca, e
perímetros urbanos da Azervadinha e Montinhos, e ainda aplicação de herbicidas
nesses locais.

No que se refere a trabalhos na área da Mobilidade e Trânsito foram realizadas as seguintes
ações:


Implantação de sinalização aprovada em deliberação, tanto a nível da sinalização
rodoviária, como informativa;



Reparação e substituição de sinalização;



Apoio à sinalização de obras e correção da colocação da sinalização de acordo
com o acompanhamento da fiscalização de obras;
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Verificação, manutenção e reparação da sinalização semafórica;



Execução de marcas rodoviárias;



Verificação dos Parques Infantis, execução das pequenas reparações e informação
das grandes reparações;



Campinas – Acompanhamento da manutenção e reparações no sistema de partilha
de bicicletas.

Na área de Higiene e Limpeza, foram realizados os seguintes trabalhos e ações:


Higiene e limpeza de edifícios, equipamentos e espaço público;



Desinfeção do espaço público, equipamentos e edifícios;



Recolha, porta a porta, de verdes e cartão e monos, e ainda remoção de resíduos
na envolvente de contentores e ilhas;



Recolha de resíduos de construção e de demolição (RCD).

No que ao Serviço de Armazém diz respeito foram desenvolvidas as seguintes atividades:


Organização do Armazém, pelo que foram reforçados os recursos humanos afetos
a este serviço, no qual resultou na criação de um serviço de “front office” e um de
“back office”. Foi ainda concluída a informatização de todo o material de stock,
tendo o mesmo sido organizado por hierarquias.

No que ao Gabinete de Veterinária diz respeito, foram desenvolvidas as seguintes atividades:


Executadas as tarefas usuais de vigilância de cumprimento das regras de higiene
e qualidade alimentar, vacinação de animais e ainda as tarefas inerentes de
acompanhamento do Canil Municipal e implementação do Centro de Recolha
Oficial de Animais;



Organização do CROA – Instalado o Gabinete Veterinário e criadas as condições
de funcionamento desta unidade, bem como reforçados os recursos humanos
afetos a este serviço, de modo a dar resposta às necessidades desta unidade.
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No que ao Serviço de Ambiente diz respeito, para além das atividades já mencionadas, 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;



Acompanhamento da gestão de resíduos e elaboração de relatórios relativos à
qualidade do serviço em baixa, relativos ao ano de 2019 – MIRR e ERSAR;



Controle analítico da qualidade de água – Piscinas Municipais, linhas de água e
águas balneares.

Por último, a Divisão efetuou ainda trabalhos de apoio a atividades sócio–culturais e
desportivas, destacando-se as seguintes: Desfile de Carnaval, Exposições na Galeria do
Mercado Municipal, Exposição alusiva às Festas de Nossa Senhora do Castelo e apoio a
atividades de Natal – Concerto, decorações e montagem de presépios.
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8.3 . DUOT – Divisão Urbanística e de Ordenamento do
Território
Decorrente da nova estrutura orgânica do Município, a Divisão de Património,
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, (DPOTDU) deu origem à Divisão
Urbanística e de Ordenamento do Território (DUOT), que teve como principais
consequências a criação de um serviço específico para acompanhar a reabilitação urbana
e os programas habitacionais - Serviço de Reabilitação Urbana e Habitação, tendo por
outro lado sido retirado a esta Divisão as competências na área do Museu Municipal, que
passou para a Direção de Turismo e Cultura, e da Mobilidade e Trânsito, que passou a
integrar a Divisão de Espaços Públicos, Ambiente e Energia.
Assim, na área da Gestão Urbanística, no ano em análise, apesar do surto pandémico que
ainda decorre, manteve a tendência já manifestada em 2019, de um ligeiro acréscimo de
operações urbanísticas apreciadas. Também o acompanhamento, quer de projetos
municipais, quer de obra municipal, constituíram uma parcela importante nas atividades
desenvolvidas neste serviço da Divisão.
A reabilitação urbana, com a criação do novo serviço, ainda que apenas com um técnico
adstrito, tem continuado a desenvolver os Planos Estratégicos das Áreas de Reabilitação
Urbana, anteriormente delimitadas, e apoiado e apreciado as diferentes solicitações de
particulares que pretenderam intervir nestas áreas. Também tem acompanhado a
elaboração da Estratégia Municipal de Habitação no âmbito do Programa 1.º Direito, e
desenvolveu o procedimento para adjudicação da elaboração da Carta Municipal de
Habitação, no âmbito da Lei de Bases da Habitação, que aguarda formalização do contrato.
Foi ainda concluído o projeto do novo Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação.
No Ordenamento do Território manteve-se a elaboração da Revisão do Plano Diretor
Municipal e documentos associados, nomeadamente a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional e a Carta Arqueológica, bem como a execução dos Planos de Gestão das Áreas
de Paisagem Protegida do Açude da Agolada e do Monte da Barca, que aguardam a
aprovação

da Assembleia

Municipal.

Em

termos

de

alterações

climáticas

desenvolvimento sustentável tem vindo a decorrer nesta Divisão o projeto Beacon.
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e

O Serviço de Fiscalização tem mantido a sua atividade fiscalizadora, nomeadamente nas
áreas do urbanismo, da florestação e reflorestação, no âmbito do RJAAR, dos postos de
abastecimento de combustíveis e das acessibilidades, continuando ainda a desenvolver
propostas para a numeração de polícia em diversas localidades do Município e efetuado
ainda o levantamento de lares e casas de acolhimento para pessoas idosas.
Assim a atividade da Divisão pode sintetizar-se da seguinte forma:
Serviço de Gestão Urbanística

No âmbito das obras particulares, a atividade do serviço revestiu-se de:


Apreciação de 75 processos de licenciamento e comunicação prévia (idêntico ao
ano anterior).



Emissão de 9 certidões de destaque (10 em 2019);



Emissão 40 alvarás de construção (35 em 2019);



Emissão de 64 alvarás de utilização (50 em 2019);



Emissão de 214 certidões (197 em 2019);



Emissão 1 alvará de loteamento (0 em 2019);



Apreciação de 1 processo de loteamento (1 em 2019);



Apreciação de 17 informações prévias (7 em 2019);



Apreciação de 25 pedidos de direito à informação;



Apreciação de 31 obras isentas de controlo prévio/alinhamento de muros;



Realização de 18 vistorias para verificação de condições de habitabilidade, higiene
e segurança em edifícios e ainda para receção provisória ou definitiva de obras de
urbanização (52 em 2019);



Realização de 217 atendimentos técnicos. Refira-se que os meses de marçoa julho
não se efetuaram atendimentos presenciais. Entre agosto e dezembro foram
efetuados atendimentos presenciais através de marcação prévia em dois períodos
semanais de 3 horas cada, na razão de 1 atendimento por hora (402 em 2019); A
maioria dos assuntos foram tratados via telefone (cerca de 760), quer pelos
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trabalhadores em regime de teletrabalho quer pelos trabalhadores que se
mantiveram no local de trabalho, ou via email (cerca de 900);


Inserção de registo, no SPO, de peças escritas e desenhadas de arquitetura e
especialidades associadas aos processos de obras;



Elaboração de informações de serviço referentes aos diversos processos na área
da administração urbanística – 463 (362 em 2019), destacando-se, no entanto, pela
sua dimensão e interesse para o Município, os seguintes:
o

Construção de 1 nova unidade industrial da Laverde na Zona Industrial do
Monte da Barca e ampliação de uma outra;

o

Construção de 1 nova unidade industrial e remodelação das instalações
existentes no complexo industrial da ITS /Sebol em Olheiros, freguesia da
Lamarosa;

o

Reabilitação e reconversão dos antigos celeiros da EPAC em destilaria de
GIN e fábrica de álcool-gel e máscaras cirúrgicas;

o

Acompanhamento das obras de urbanização referentes ao loteamento do
prédio do antigo liceu de Coruche.

Reabilitação Urbana



Levantamento dos edifícios em mau estado de conservação e devolutos nas Áreas
de Reabilitação Urbana;



Elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Bairro Novo –
Publicado em Diário da República;



Elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Rua 5 de Outubro,
em Coruche – em execução;



Apoio à elaboração da Estratégia Municipal de Habitação;



Carregamento da base de dados Qgis com elementos relacionados com as Áreas
de Reabilitação Urbana;



Análise e acompanhamento de obras localizados em ARU:
o

N.º de operações urbanísticas em Áreas de Reabilitação Urbana – 5;
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o

N.º de vistorias realizadas para efeitos de determinação do estado de
conservação – 3.

Projetos/Obras Municipais



Elaboração do procedimento para adaptação do projeto de requalificação e
ampliação do edifício dos Paços do Concelho às normas técnicas em vigor, e
elaboração de procedimento para realização de trabalhos arqueológicos para
acompanhamento da empreitada;



Acompanhamento e fiscalização da empreitada de execução do Edifico
Multifamiliar da Rua Direita;



Acompanhamento e fiscalização da empreitada de Requalificação do Largo de São
José Lamarosa – obra concluída e rececionada;



Elaboração de procedimento para adjudicação da empreitada de execução do
edifício da Rua Júlio Maria de Sousa, e elaboração do procedimento para
fiscalização da obra;



Acompanhamento da elaboração do projeto de execução dos “Novos Percursos”
da Vila de Coruche;



Acompanhamento da elaboração do projeto de Reabilitação e Ampliação do Centro
Social da Lamarosa.

Serviço de Fiscalização



Acompanhamento da elaboração do projeto de execução das Obras de
Urbanização Loteamento Municipal do Biscainho – 1.ª fase;



Realização de 1.358 visitas a obras (1.259 em 2019), tendo verificado 23 (40 no
ano anterior) processos de obras clandestinas, que deram origem a 18 (23 no ano
anterior) processos de embargo e a 11 (20 no ano anterior) processos de demolição.



8 Mercados Mensais (receção tesouraria e acompanhamento);



Continuação da implementação do Projeto “Campo Seguro” / emissão de 4 dísticos,
2 cancelamentos de dísticos, 1 indeferimento;



Inserção dos registos de acompanhamento de obras no SPO;
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Realização de vários processos de atribuição de números de polícia;



Sistematização das ações de fiscalização de florestação e reflorestação no âmbito
do RJAAR e registo na plataforma do ICNF – 22 ações de fiscalização;



Participação dos funcionários Paulo Fatela, Amorim Alves e Clotilde Fatela na
formação “Campanha mais Segurança, Mais Saúde – Prevenir e Intervir em
contexto Laboral – Prevenção do consumo de álcool no local de trabalho”;



39 notificações pessoais no âmbito de processos de contraordenação, embargos e
outras;



Apuramento de 36 situações reportadas pela GNR no âmbito de Autos de Notícia
(processos de contraordenação) face a limpeza de terrenos / Dec. Lei 124/2006 de
28 de junho;



59 atendimentos em gabinete;



34 certidões emitidas (n.º Polícia, Toponímia e Localização);



41 ações de fiscalização no âmbito do Licenciamento Zero;



9 notificações pessoais;



Procedimentos para arquivamento de processos:



Preparação de todos os processos de 2018, que se encontram findos, para
remessa ao arquivo geral;



Gestão de processos de postos de abastecimento e armazenamento de
combustível fora da rede viária.

Serviço de Ordenamento do Território



Revisão do PDM – Receção de proposta preliminar e análise da mesma, e
desenvolvimento de alternativas e análise do regulamento (internamente), partilha
e fornecimento de informação necessária ao desenvolvimento do Plano;



Avaliação Ambiental Estratégica – Acompanhamento do processo, aguarda
aprovação da versão final do PDM;
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Carta arqueológica – Acompanhamento/monitorização do processo, aguarda
aprovação da versão preliminar;



Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Bruta – parecer da APA e CCDR
revisão 02 – Trabalho de retificação de elementos mencionados no parecer e
realização de relatório alusivo à cota de máxima cheia;



Projeto BEACON (Bridging European and Local Climate Action) – projeto de âmbito
internacional - continuação dos trabalhos (realização/participação de 4 Workshop
(DORIDA – Deslocação à Grécia);



Regularização de estabelecimentos e explorações existentes - DL n. º165/2014, de
05 de novembro – Acompanhamento dos processos em curso;



Acompanhamento na realização dos Planos de Gestão dos Açudes da Agolada e
do Monte da Barca: Receção da 4.ª e última fase e apresentação aos proprietários
- aguarda aprovação da Assembleia Municipal.

Serviço de Ordenamento do Território


Digitalização dos processos de obras, cópias e impressões - 493;



Inserção, no SPO, de peças escritas e desenhadas digitalizadas; - 325;



Atualização do geoportal e desenvolvimento da diretiva INSPIRE (.WMS);



Elaboração de 58 informações relativas a certidões e outros, num prazo médio de
2,3 dias;



Elaboração de 34 ofícios;



Resposta a 156 pedidos de plantas do balcão único.
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8.4 . DPOE– Divisão de Projetos Obras e Equipamentos
A Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos (DPOE), no ano de 2020, no âmbito da sua
atividade efetuou reparações e conservações diversas nos equipamentos municipais,
acompanhou as grandes empreitadas e outras obras efetuadas por entidades externas,
bem como prestou apoio às mais diversas atividades realizadas pelo Município.
Neste sentido, a Divisão efetuou diversas atividades e acompanhou diversos projetos em
fase de projeto, contratação, execução ou de conclusão.
Instalações Municipais

No âmbito das intervenções efetuadas em edifícios municipais foram acompanhados os
seguintes investimentos:



Remodelação das instalações municipais na ZIMB, nomeadamente nas oficinas de
carpintaria e serralharia - Obra concluída, e realização do projeto de construção do
edifício de apoio aos funcionários - Fase de projeto;



Reabilitação das Instalações Municipais do Rossio – Fase de projeto;



Reabilitação de apartamento municipal (Pavilhão Multiusos) – Obra por
administração direta;



Zona Industrial do Monte da Barca - Rua A e entrada do Parque Auto: Limpeza e
pintura - Obra por administração direta – Obra concluída;



Arranjos de edifícios municipais: Estádio Municipal, Pavilhão Multiusos, Pavilhão de
Santo Antonino e Moradias Unifamiliares – Fase de execução.

Educação

No âmbito da área de Educação foram acompanhados, no decorrer do ano de 2020, os
seguintes investimentos:



Instalação de bombas na caixa de drenagem no Núcleo Escolar de Santana do
Mato – Obra por administração direta;
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Conservação da Escola Básica da Salgueirinha – Fase de execução;



Construção do Núcleo Escolar do Biscainho – Fase de concurso;



Construção do Núcleo Escolar da Erra – Fase de concurso;



Execução de nova praça de entrada da Escola Básica 2/3 Armando Lizardo e
Centro Escolar de Coruche – Fase de execução;



Aquisição de colunas e luminárias para o Pavilhão da E.B. 2/3 Dr. Armando Lizardo
- Obra concluída;



Aquisição de serviços de análise e vistoria às escolas - Escola Secundária de
Coruche, EB 2/3 Dr. Armando Lizardo de Coruche e EBI/JI Couço – Fase de
execução;



Grande reparação do Jardim de Infância da Azervadinha - Obra concluída;



Reabilitação de pavimentos envolventes aos edifícios, prolongamento da rede de
águas e pintura do ringue e balneários do Centro Escola e EB 2/3 Dr. Armando
Lizardo – Obra por administração direta;



Reparação da cobertura do Jardim de Infância do Biscainho - Obra por
administração direta;



Substituição de cobertura de fibrocimento com amianto na EBI/JI do Couço – Fase
de execução;



Substituição de cobertura de fibrocimento com amianto na EB 2/3 Dr. Armando
Lizardo de Coruche – Fase de execução;



Substituição de cobertura de fibrocimento com amianto na Escola Secundária de
Coruche – Fase de execução.

Urbanismo

No âmbito dos investimentos na área do urbanismo, no decorrer do ano de 2020, foram
acompanhadas, pela Divisão, as seguintes obras:



Execução do Percurso Pedonal do Centro Histórico da Vila de Coruche – Obra
concluída;
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Requalificação da Margem Esquerda do Rio Sorraia – Obra concluída;



Requalificação do Largo da Erra – Fase de concurso;



Mobilidade para todos na Calçadinha – Fase concurso;



Requalificação Paisagística da Calçadinha – Fase de concurso;



Reabilitação do edificado e intervenção paisagística no espaço envolvente ao Bairro
23 de Junho, no Couço – Fase de concurso;



Reabilitação do edificado e intervenção paisagística no espaço envolvente ao Bairro
da Liberdade, no Couço – Fase de concurso;



Ciclovia E.N. 119 – 2.ª Fase – Troço Montinho do Brito/Erra – Obra concluída;



Loteamento Habitacional de Santana do Mato – Fase de projeto;



Loteamento Habitacional da Erra – Fase de projeto;



Passadiços do Sorraia – Fase de projeto.

Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

No âmbito dos investimentos na área da proteção do meio ambiente e conservação da
natureza, no decorrer do ano de 2020, foram acompanhadas, pela Divisão, as seguintes
obras e/ou projetos:



Requalificação do Jardim 25 de Abril e Largo Porto João Felício – Obra concluída;



Aquisição de solução modular para instalações sanitárias do Jardim 25 de Abril –
Obra por administração direta;



Escada de Peixes - Substituição de bombas – Obra por administração direta;



Centro de Interpretação Ambiental da Herdade dos Concelhos – Fase de projeto;



Arranjos Urbanísticos no Planalto – Fase de projeto.
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Cultura

No âmbito dos investimentos/atividades na área da cultura, no decorrer do ano de 2020,
foi acompanhada, pela Divisão, a seguinte obra/atividade:



Núcleo Museológico da Casa Tradicional da Erra – Fase de projeto.

Desporto, Recreio e Lazer

No âmbito dos investimentos nas áreas de desporto, recreio e lazer, no decorrer do ano de
2020, foram acompanhadas, pela Divisão, as seguintes obras:


Requalificação/ampliação do Pavilhão Desportivo da EB 2/3 Armando Lizardo –
Obra concluída;



Execução de relvado sintético em Montinhos dos Pegos – Obra concluída;



Reparação de Instalações Desportivas Municipais - Obra concluída;



Requalificação do Centro Social do Rebocho – Fase de projeto.

Indústria

No âmbito dos investimentos nas áreas de indústria e energia, no decorrer do ano de 2020,
foi acompanhada, pela Divisão, a seguinte obra:


Execução de obras de urbanização da Zona Industrial do Monte da Barca Norte –
1ª Fase/Área Empresarial do Sorraia – Obra concluída.

Rede Viária

No âmbito dos investimentos na rede viária do concelho, no decorrer do ano de 2020,
foram acompanhadas, pela Divisão, as seguintes obras:
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Pavimentação da Rua das Canas nas Fazendas das Figueiras – Obra concluída;



Pavimentação da Rua do Ameixial, São José da Lamarosa – Obra concluída;



Pavimentação da Rua da Escola e Travessa da Faustina, Fajarda – Fase de
execução;



Requalificação da Rua da Sociedade Recreativa do Bairro da Areia – Obra
concluída;



Infraestruturação da Rua António Pardal e Rua Dr. Avelar, Vale Verde – Fase de
execução;



Requalificação da Rua de Coruche, Salgueirinha – Fase de concurso;



Requalificação da EM 515 – 3.ª Fase, Biscainho – Fase de execução;



Grandes reparações de arruamentos diversos em Coruche – Fase de execução;



Pavimentação da Rua dos Pé-Leves, Vale Mansos – 1.ª fase - Fase de execução;



Pavimentação da Rua das Amoreiras na Azervadinha – Fase de execução;



Pavimentação da Rua da Reforma Agrária em Santana do Mato – Fase de
execução.

Comércio e Turismo

No âmbito das áreas de comércio e turismo, no decorrer do ano de 2020, foram
acompanhadas, pela Divisão, as seguintes obras:



Pavilhão Multiusos de Coruche - Fase de projeto;



Centro de BTT, da Erra – Fase de execução;



Rede de Autocaravanismo de Coruche – Fase de concurso;



Incubadora de Empresas - Fase de concurso.
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8.5 . DPE - Divisão de Planeamento Estratégico
A Divisão de Planeamento Estratégico (DPE) é uma divisão que integra um conjunto de
serviços, que visam sobretudo:


Assegurar a interligação entre os órgãos do Município e os agentes económicos do
concelho ou que aqui se pretendam instalar, promovendo o desenvolvimento
económico do Município;



Promover a animação turística, medidas e ações que visam o incremento da
qualidade da oferta turística do Município, dando especial atenção ao turismo ativo
ou de eventos, aos valores culturais, geográficos e económicos subjacentes à
caracterização do Município;



Promover e dinamizar as associações locais;



Dinamizar culturalmente o Município;



A informação e divulgação das ações do Município.

Assim, a atividade da Divisão, no ano de 2020, pode sintetizar-se da seguinte forma:
Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento Económico

No ano de 2020, o GPDE, acompanhou, encerrou e/ou submeteu as seguintes
candidaturas:


Acompanhamento, resposta a pedidos de esclarecimentos e recolha de elementos
para submissão de pedidos de pagamento e reprogramações das candidaturas ao
Portugal 2020:
o

Área Empresarial do Sorraia – Zona Industrial do Monte da Barca Norte (1.ª
Fase);

o

Plano Estratégico para o Turismo – Concelho de Coruche;

o

Promoção Turística Smart & Inclusive do Concelho de Coruche;

o

Integração de Jovens e/ou Adultos no Mercado Laboral – PEPAL;

o

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar;
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o

Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação;

o

Comunicação e Sensibilização no Contexto das Alterações Climáticas em
Coruche;

o

Requalificação do Pavilhão Desportivo da EB 2/3 - Programa BEM;

o

Núcleo Escolar da Branca;

o

Núcleo Escolar do Biscainho;

o

Núcleo Escolar da Erra;

o

Viveiro de Empresas;

o

Requalificação da Margem Esquerda do Rio Sorraia;

o

Eficiência Energética no Concelho de Coruche:


Eficiência Energética na Iluminação Pública do Concelho de
Coruche – Fase 1, Fase 2 e Fase 3;

o



Eficiência Energética – Edifício Pavilhão Desportivo Municipal;



Eficiência Energética – Piscinas Municipais;



Eficiência Energética – Museu Municipal.

Remoção de Fibrocimento na Escola Básica do Couço, na Escola EB 2,3
Armando Lizardo e Escola Secundária de Coruche;

o

Requalificação do Ambiente Urbano do Centro Histórico de Coruche;

o

Requalificação do Jardim 25 de Abril e Largo Porto João Felício;

o

Ciclovia 2.ª Fase – Montinho do Brito / Erra;

o

Reabilitação do Edificado do Bairro 23 de Junho – Couço;

o

Requalificação do Espaço Público do Bairro 23 de Junho – Couço;

o

Reabilitação do Edificado do Bairro da Liberdade – Couço;

o

Requalificação do Espaço Público do Bairro da Liberdade – Couço;

o

Requalificação do Largo da Erra;

o

Mobilidade para Todos na Calçadinha;

o

Requalificação do Espaço Público e Enquadramento Cénico da Calçadinha.
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Acompanhamento e resposta a pedido de esclarecimentos e envio de
documentação, para o Turismo de Portugal, das candidaturas apresentadas ao
Programa Valorizar:
o

Disponibilização de Wi-Fi no Centro Histórico e outras zonas de afluência
turística;

o

Projeto de Criação e Dinamização da Rede Integrada de Centros BTT do
Alentejo e Ribatejo – Infraestruturas da Câmara Municipal de Coruche, no
âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior – projetos de
valorização e incremento da Oferta de Cycling & Walking;

o

Acompanhamento da candidatura “Criação e Dinamização da Rede de
Infraestruturas para o Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo – Criação de
Áreas de Serviço (ASA) no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística
do Interior.



Acompanhamento e implementação da candidatura referente ao Projeto Âncora 1.1
– Estrutura de Coordenação e Gestão da Parceria, que integra a Estratégia de
Eficiência Coletiva PROVERE “O Montado de Sobro e a Cortiça”, o qual promoveu
diversas atividades de divulgação e promoção.

O GPDE prestou ainda apoio ao desenvolvimento das áreas empresariais e às atividades
económicas do concelho, nomeadamente:


Desenvolvimento e preparação do Regulamento de Venda de Lotes da Zona
Industrial do Monte da Barca – Norte / Parque Empresarial do Sorraia;



Revisão ao Programa de Incentivo ao Comércio Local “Lojas com Gente” de modo
a incluir novas áreas de atividade (Hotelaria e restauração e ginásios) e despesas
de investimento relacionadas com a adaptação dos estabelecimentos à pandemia;



Atendimento a comerciantes, acompanhamento e análise de candidaturas e
elaboração de pedidos de pagamento, ao Programa “Lojas com Gente”;



Atendimento a munícipes e potenciais investidores no âmbito do Portal do
Investidor e disponibilização de informações sobre os lotes industriais (ZIMB,
ZEZIMB, ZIC e ZOL);

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020

94



Recolha de informação e tratamento de documentação para envio a empresas a
instalar na ZIMB e ZIMB Norte, para entrega no Portugal 2020 e PDR 2020
(candidaturas a decorrer);



Planeamento e organização de campanha de apoio ao comércio “Com confiança e
em segurança, só no comércio local”, em contexto de pandemia, com a distribuição
de máscaras e álcool gel, e a atribuição de prémios no montante total de 3.000,00
euros, através da distribuição de senhas;



Planeamento e organização da campanha de Natal “No Natal, Comércio Local”, em
parceria com a Associação de Comerciantes: realização de reuniões com os
comerciantes; disponibilização de alcatifas e grinaldas para decoração de lojas;
distribuição de senhas e Passaporte Júnior para incentivo ao comércio local junto
dos mais jovens;



Acompanhamento e coordenação de trabalhos visando a criação do “CORUCHE
EMPREENDE – Núcleo de Inovação e Empreendedorismo” - Protocolo de
colaboração com INIAV, APFC e UNAC;



Organização e acompanhamento do Gabinete de Apoio ao Empresário e do Sítio
de Empreendedor, em parceria com a NERSANT;



Colaboração na manutenção do “Portal do Investidor” do site do Município.

Relativamente ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça (OSC), destacam-se em 2020, as
seguintes atividades:


Coordenação e acompanhamento das atividades desenvolvidas no Observatório
do Sobreiro e da Cortiça, que devido à pandemia, ficou bastante condicionada;



Acompanhamento do plano de atividades da RETECORK;



Acompanhamento e apoio ao Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça;



Acompanhamento e apoio ao Centro de Competências do Milho e Sorgo –
InovMilho;



Colaboração com a Ambios Portugal na conceção de exposição sobre os Objetivos
de Desenvolvimento sustentável.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020

95

Direção de Turismo e Cultura

À medida que a COVID-19 se foi disseminando em Portugal durante o ano de 2020, foi-se
tornando claro que os setores do turismo e da cultura locais e regionais não estariam
imunes à pandemia declarada pela OMS a 11 de março de 2020.
O ano de 2020 revelou-se, então, extremamente atípico, histórico no que concerne ao
“congelamento” de inúmeras atividades relacionadas com o turismo e a cultura. Todavia,
em consequência das medidas de contingência adotadas no “combate” à pandemia de
COVID-19 e perante o reiterado cancelamento de ações habitualmente concretizadas pelo
Município destinadas a diversos públicos, foi nas ações de carácter estrutural que se
procurou desenvolver trabalho.
Serviço de Turismo e Eventos



Elaboração da Estratégia de Desenvolvimento do Turismo de Coruche
(desenvolvimento dos procedimentos necessários à implementação da operação
aprovada no Alentejo 2020 – Elaboração de Plano Estratégico, Aquisição de mupis
digitais; desenvolvimento de novo portal turístico);



Áreas de Serviço para Autocaravanismo: Desenvolvimento de procedimento de
contratação pública (concurso público) para a adjudicação da “Empreitada de
Construção da Área de Serviço da Erra”; Desenvolvimento de procedimento para
Instalação de módulos de Estação de Serviço de Autocaravanismo Santo Antonino,
Parque de Mercados e Feiras e Branca;



Centro Cyclin’Portugal da Erra: Instalação dos Módulos do centro de BTT;
Instalação de sinalética em 6 percursos da modalidade Gravel numa extensão
aproximada de 300 km); Introdução da totalidade dos percursos de Coruche no
portal “Responsible Trails Portugal”;



Rota N2: Aquisição de mesa interativa para colocar no troço da EN 2 e Produção
de carimbos da Rota N2 destinados ao uso pelos parceiros locais;



Receção e disponibilização de materiais promocionais produzidos pela ERTAR
(conteúdos em português, inglês, francês, espanhol e alemão);
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Website visitcoruche.com: Foi feita auditoria interna ao atual site visitcoruche.com
para identificação de problemas no seu funcionamento, foram implementadas
medidas de correção dos problemas identificados e atualização constante dos seus
conteúdos;



Apoio a parceiros locais: Foi prestado a vários parceiros locais, suporte e
esclarecimentos sobre medidas de apoio relativas ao contexto da epidemia de
COVID-19 (apoios financeiros, submissão de pedidos do selo “Clean & Safe”, entre
outros);



Desenvolvimento de filme "Boa rolha, bom vinho" para emissão na FICOR e Feira
Nacional da Agricultura Online 2020;



Produção de 2 vídeos para a edição on-line das Festas em Honra de Nossa
Senhora do Castelo 2020;



Elaboração e colocação online de Catálogo de produtos da Loja do Montado;



“SmartFarmer - Mercados Eletrónicos de Proximidade”: Realizados contactos com
os parceiros locais no sentido de motivar a adesão;



Campanha “#Tu Podes, Visita Portugal”: Realizados contactos com os parceiros
locais no sentido de motivar a adesão;



Implementação de Sinalização Turística Inteligente (plataforma e app inventrip);



Edição e produção de 2.500 brochuras “Coruche Inspira”;



Aquisição de serviços de pesquisa e recolha de informação e tratamento de texto,
com vista a uma publicação em livro sobre a Carne de Toiro Bravo;



Aquisição de serviços para o desenvolvimento da Rede Municipal de Percursos
Pedestres;



Planeamento e organização de atividades turístico culturais - Natal 2020: Aluguer
de Equipamentos Lúdicos para Crianças, que ficaram patentes junto ao edifício dos
Paços do Concelho até 7 de janeiro de 2020; Concerto Municipal de Natal 2020
com Teresa Salgueiro, na Igreja Matriz; Transmissão de espetáculo Teresa
Salgueiro por Live-Streaming (facebook e youtube); Espetáculos de Natal de
música e magia nas freguesias: Foram exibidos conteúdos nos dias 12, 19, 26 e 27
de dezembro; Comboio de Natal;
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Campanha de apoio ao projeto Rota Estrada N2 junto dos parceiros locais para o
seu registo na plataforma www.rotan2.pt e prestação de apoio tanto no registo como
na certificação de agentes (projeto conjunto Associação Rota N2 e Biosphere);



Apoio do Posto de Turismo à manutenção do projeto “Campinas”: Atribuição de
cartões; Informação ao utente; Gestão do sistema;



Apoio do Posto de Turismo à reserva de horários para utilização dos campos de
padel e ténis; Informação aos utentes; Pagamentos;



Visitas: Durante o ano de 2020 o Posto de Turismo recebeu um total de 4.169
visitantes (3.946 nacionais e 223 internacionais). Mesmo num ano atípico para o
turismo local e nacional, com os movimentos turísticos fortemente afetados pela
pandemia de COVID-19, 2020 foi um ano caracterizado por um forte incremento no
número de visitantes nacionais, com um crescimento de 240%. Ao invés do
crescimento de visitantes nacionais, os visitantes internacionais diminuíram em 126%
face a 2019.

Serviço de Cultura

O Serviço de Cultura, no ano de 2020, realizou as seguintes atividades:


Organização e inauguração da exposição “Trajetos” em 7 de março, a exposição
esteve patente ao público até 18 de março, dia em que encerrou definitivamente
devido às contingências impostas pela epidemia COVID-19;



Um Poema na Vila: Apoio à atividade realizada a 9 de fevereiro;



Comemoração do 25 de Abril de 2020: atividades culturais transmitidas online e
ação de distribuição de cravos à população durante a manhã do dia 25 de abril no
interior e áreas envolventes do Mercado Municipal de Coruche;



Apresentação de candidatura do Município de Coruche às 7 Maravilhas da Cultura
Popular, tendo sido a Cestaria em Vime finalista regional das 7 Maravilhas da
Cultura Popular;



Percurso expositivo "Relembrar a Festa": Desenvolvimento do projeto que esteve
patente nas ruas de Coruche, em locais emblemáticos, e também online, durante
as datas convencionais das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo e até
31 de agosto;
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Elaboração de proposta de aquisição de serviços para a Elaboração do Plano
Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação, de modo a dar cumprimento à
candidatura;



Dia Municipal para a Igualdade, 24 de outubro: Adaptação do documento “Coruche
igualdade é desenvolvimento / Um Compromisso Público para uma Sociedade de
Parcerias Futuras e um Desenvolvimento a Nível Local e Regional” para consulta
on-line.

Biblioteca



Biblioteca Itinerante – Bibliomóvel “Coruja do Saber”: Realização do roteiro pelas
Freguesias;



Análise de necessidades e implementação das componentes de investimento no
âmbito do Programa PADES;



Realização do procedimento de aquisição de novo mobiliário para a Biblioteca
Municipal;



Desenvolvimento da atividade de desbaste das coleções da Biblioteca, de acordo
com instruções/orientações da DGLAB;



36.ª Feira do Livro de Coruche – Galeria do Mercado Municipal;

Gabinete de Imprensa Relações Públicas e Imagem

Tornou-se claro e objetivo, que à medida que a COVID-19 se foi disseminando, em Portugal
e no concelho de Coruche, a importância deste gabinete na prestação de informação
relevante à nossa comunidade, através da divulgação das medidas de contingência e
elaboração de informação sobre a evolução da pandemia. Para além do reforço da
importância dos meios digitais e online para a realização das atividades e na criação de
uma maior proximidade com os públicos e com a comunidade.
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No ano de 2020, destacam-se as seguintes atividades:


Atualização do Site: Inserção de novos conteúdos e atualização dos mesmos, onde
se destaca a criação de uma nova área dedicada à COVID-19;



Gestão da informação do monitor do Balcão Único;



Atualização da informação do Quiosque Digital;



Atualização do Facebook diariamente com todos os conteúdos com atualidade, com
grande destaque para a informação diária sobre a evolução da pandemia e de
interesse geral;



Atualização da informação na App do Município;



Criação, manutenção e gestão de conta no Instagram;



Atualização e inserção de conteúdos nos Painéis Digitais I e II – Suporte de vídeo;



Design gráfico de convites, cartazes, programas, mupis, outdoor de todos os
eventos municipais;



Cobertura fotográfica e videográfica de todos os eventos relacionados com as
atividades do Município;



Produção e edição de vídeo destinado às redes sociais, área que sentiu um
crescimento acentuado de trabalho devido à impossibilidade de realização de
atividades presenciais;



Elaboração de textos e seleção de imagens para as diversas edições do Boletim
Municipal;



Apoio em produção gráfica e serviços de reprografia a diversos eventos de
associações e serviços, tendo verificado uma redução acentuada de serviço devido
à impossibilidade de realizar eventos e atividades que promovessem a
aglomeração de pessoas;



Elaboração de notas de imprensa relacionadas com a atividade municipal.
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Associativismo e Juventude



Instrução de pedidos de apoio ao associativismo com atribuição de subsídios de
acordo com candidaturas apresentadas pelas associações locais ao RAAL;



Reuniões online com as associações culturais do concelho;



Realização de vídeo com mensagem de Natal com os ranchos folclóricos do
concelho;



Instrução do processo de desafetação do domínio público do imóvel localizado no
Parque de Mercados e Feiras de Coruche para sede da Associação Taurina do
Sorraia.

Serviço do Museu Municipal e Núcleos



Atividades educativas/culturais
o

Dia 18 de maio - Dia Internacional dos Museus, celebrado em tempo de
pandemia com o convite à participação no concurso de fotografia "DA
MINHA JANELA";

o

Preparação da "Visita Guiada", com a jornalista Paula Moura Pinheiro e os
professores Victor Gonçalves e Ana Catarina Sousa, sob o tema "Coruche
e as antigas sociedades camponesas";



Arqueologia
o

Revisão das fichas da Carta Arqueológica do Concelho de Coruche
(CACC/1999-2000), no âmbito da revisão do PDM;

o

Receção do acervo arqueológico da Omniknos Arqueologia, Lda.
proveniente dos trabalhos arqueológicos realizados em Coruche, no Largo
de João Felício e na Rua dos Guerreiros, bem como do respetivo Relatório
Final e do registo de campo (em formato digital);



Património Azulejar
o

Desenvolvimento de procedimento para elaboração de Projeto “Inventário
azulejar do concelho de Coruche";
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o

Elaboração de proposta para aquisição de serviços para remoção e
tratamento de conservação e restauro do painel de azulejos do edifício da
CMC, da autoria de José Esteves "Relvas".



Museologia 3D
o

Desenvolvimento de procedimento para a contratação de serviços para
Projeto Museologia 3D.





Edições
o

Elaboração e divulgação de newsletters;

o

Atualização do site do Museu Municipal em www.museu-coruche.org.;

o

Lançamento da página do Museu Municipal no Facebook.

Pesquisas várias
o

Conclusão do texto acerca da história da tirada da cortiça em Coruche, com
o objetivo de melhor documentar a candidatura da mesma a Património
Cultural Imaterial – PCI;

o

Disponibilização de informação no site do Município acerca da Heráldica do
Município de Coruche;

o

Elaboração de textos descritivos a integrar sinalética histórica dos locais de
património edificado da vila de Coruche.



Centro de Documentação
o

Receção de acervo do Centro de Documentação Margarida Ribeiro, sujeito
a tratamento bibliográfico e inserido na base de dados do InArt/InWeb,
ficando disponíveis ao público;

o

Sistematização do arquivo de documentos em formato digital;

o

Elaboração de base de dados referentes a artigos publicados no jornal O
Sorraia (2.ª série, 1961-2006);

o

Fundo Carlos Brito: digitalização e pré-inventário de negativos e conclusão
da digitalização e pré-inventário dos negativos incorporados em 12/02/2016
por intermédio da extinta Associação Taurina.



Inventário / acervo
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o

Revisão do acervo de trajes, confirmação de historial, atribuição de números
de inventário definitivos, registo fotográfico e acondicionamento;

o

Introdução de dados na aplicação InArtePremium, e em Património online,
relativa a doações;

o

Inventário de cassetes VHS, bobinas e outro material audiovisual do Fundo
Antigo CMC e MMC.



Núcleo Rural
o

Programa “Verão em Família” e “Outono em Família”: divulgação e
realização de visitas;

o

Aquisição de jogos lúdico-pedagógicos para exploração de conteúdos
expositivos;

o


Elaboração e colocação de “apontamentos festivos” na receção.

Património Tauromáquico
o

Revista Novo Burladero: disponibilização de informações sobre o cavaleiro
Alberto Luiz Lopes;

o

Edição de livro "Carne de toiro bravo": apoio técnico;

o

Preservação e conservação do acervo;

o

Preservação e conservação do acervo e tratamento de conservação
preventiva e curativa;

o

Aquisição de serviço para a conservação e restauro das peças de metal
oriundas da escavação de São Pedro, Sino e Ceptro, para remoção de
cloretos de cobre originadas pela presença de humidade no espaço
Medieval/Moderno, da exposição de Longa Duração.



Gestão e manutenção dos espaços do Museu;

Em 2020, foi ainda celebrado um Protocolo de Colaboração entre a Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Lisboa e a Câmara Municipal de Coruche, para acolher
3 alunos estagiários do 3.º da Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias.
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8.6 . DEDIS

–

Divisão

de

Educação,

Desporto

e

Intervenção Social
A Divisão de Educação, Desporto e Intervenção Social (DEDIS) engloba quatro áreas
fundamentais para o desenvolvimento do Município, nomeadamente: Ação Social, Saúde,
Educação e Desporto. Nesse sentido prosseguiu-se na dinâmica de apoio às associações
locais e na articulação com os parceiros sociais e educativos, na fomentação de parcerias,
na criação e implementação de respostas sociais. A intervenção segue as estratégias
definidas em instrumentos organizadores como sejam o Projeto Educativo Municipal, o
Programa de Promoção do Envelhecimento Ativo, o Programa de Gerontomotricidade ou
o Programa Apoio 65, Idosos em Segurança, em parceria com a GNR.
Serviço de Ação Social e Saúde

O Município de Coruche tem vindo a desenvolver políticas e estratégias de intervenção
social assentes no princípio da justiça social, conjugando esforços e parcerias que
permitam um combate eficaz à pobreza e exclusão social e potenciem o desenvolvimento
económico-social do concelho.
Para esse efeito, dispõe de diversas respostas e projetos de intervenção social, que visam
o bem-estar e a melhoria das condições de vida dos munícipes, em particular daqueles
que se encontram em situação desfavorecida. Assim destacam-se os seguintes programas:


Programa “Casas com Gente” - foram apoiados 22 munícipes em arrendamento
(32.838,40 euros) e 4 munícipes para aquisição de habitação (5.705,76 euros);



Programa Municipal de Apoio, em Parceria, à Melhoria do Conforto Habitacional Em julho de 2019 foi aberto novo concurso para apoiar mais 9 munícipes. Este
concurso não foi concluído em 2020;



Habitação Social no Couço – não foram assinados novos contratos de
arrendamento. No bairro da Liberdade das 32 habitações, 4 estão devolutas. E
Bairro 23 de junho, das 7 habitações, 1 encontra-se devoluta;



Programa Municipal de Apoio, em Parceria, a Estratos Sociais Desfavorecidos –
área da saúde – apoiado 1 munícipe – 248,00 euros; rendas – apoiados 15
munícipes – 13.298,68 euros; passes/ transportes escolares – apoiados 12 alunos
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– 20.795,85 euros. No total do Programa foram apoiados 28 munícipes/ famílias,
com o valor de 34.342,53 euros;


Bolsas de Estudo: Bolsas da Câmara - ano letivo 2019/2020 foram atribuídas 29
bolsas, no valor total de 58.000 euros; Bolsas NEOEN – ano letivo 2019/2020 foram
atribuídas 16 bolsas, no valor total de 32.000 euros; Bolsas da Câmara - ano letivo
2020/2021 foram atribuídas 34 bolsas, no valor total de 68.000 euros; Bolsas
NEOEN – ano letivo 2020/2021 foram atribuídas 16 bolsas, no valor total de 32.000
euros; Bolsas de Participação nas Universidades de Verão – não foram atribuídas
bolsas;



Hortas do Sorraia – atribuída 1 horta;



No que respeita ao programa de Apoio ao Associativismo Local verificaram-se os
seguintes apoios: Associação Recreativa e Cultural Biscainhense – 1.000 euros
para a Cantina Social; Cáritas Paroquial de Coruche- 3.120 euros para pagamentos
de metade dos honorários do psicólogo afeto ao Projeto de Intervenção Precoce e
2.250 euros para reforçar o stock de alimentos do Banco Alimentar; Assecor – 1.000
euros para pagamento de metade dos honorários dos monitores de ginástica e
cantares; Associação de Solidariedade Social da Fajarda – 300 euros para
funcionamento da Cantina Social; Associação Cultural, Social e Recreativa do
Rebocho – 941,25 euros para aquisição de uma cama articulada e acessórios;
Associação de Apoio ao Doente Oncológico de Coruche – Encostatamim – 4.000
euros para pagamento de transportes (táxi e ambulância) de doentes que se
deslocam p/ consultas, tratamentos e exames ao Hospital Distrital de Santarém,
IPO e Hospital de Santa Maria; Associação das Obras Assistenciais da Sociedade
de S. Vicente de Paulo – Casa Nª. Sra. do Castelo – 2.900 euros para a Cantina
Social, 600 euros para reforço da Cantina Social e 5.436,23 euros para pagamento
de metade dos honorários do colaborador afeto ao Programa Alimentar de Apoio às
Pessoas Mais Carenciadas (PAPMC) - totalizando o valor de 21.547,48 euros;



Atribuição de subsídios excecionais às IPSS, que prestam apoios a idosos, no
âmbito das pandemia de COVID-19 (em 3 tranches): Associação de Solidariedade
Social de S. José da Lamarosa – 6.000 euros; Centro Social Paroquial N. Sra. da
Conceição da Branca- 6.000 euros; Associação Recreativa e Cultural Biscainhense
– 3.000 euros; Associação de Reformados, Pensionista e Idosos da Freguesia do
Couço – 1.500 euros; Lar de Santo António do Couço – 1.500 euros; Associação de
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Solidariedade Social da Fajarda – 9.000 euros; Santa Casa da Misericórdia de
Coruche – 6.000 euros - totalizando o valor de 33.000 euros;


6 Atendimentos da DECO;



CLAII – Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante de Coruche - Foram
emitidos 12 certificados de cidadãos da União Europeia e foram efetuados 59
atendimentos para apoio legal, trabalho e social e contactos com o SEF Santarém;



Acompanhamento do POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais
Carenciadas - distribuição de géneros alimentares e/ ou de bens de primeira
necessidade – coordenado pela Associação das Obras Assistenciais da Sociedade
de São Vicente de Paulo - Casa de Nossa Senhora do Castelo;



Acompanhamento e colaboração em várias diligências no âmbito dos Diagnósticos
Social e Habitacional do Concelho de Coruche/Estratégia Municipal de Habitação
– 1º Direito a serem elaborados por duas equipas externas;



Realização de 5 reuniões de Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social
de Coruche para emissão de pareceres de apoios e projetos e avaliação de
situações sociais e 2 reuniões plenárias;



Participação nas reuniões mensais do Núcleo Local de Inserção, online – NLI – da
equipa de Rendimento Social de Inserção para avaliação dos processos, assinatura
de acordos de inserção e coordenação de diligências de avaliação das ações a
contratualizar com os agregados familiares beneficiários de RSI;



Gabinete de Apoio Psicossocial de Coruche – Núcleo do Ribatejo de Alzheimer
Portugal - 36 atendimentos;



Ação junto dos idosos isolados no concelho de Coruche pelos dos Serviços de Ação
Social e de Desporto em parceria com a GNR, através do Programa Apoio 65 “Idosos em Segurança”, uma iniciativa local que visa visitar e acompanhar todos os
idosos em isolamento social no concelho de Coruche dada a atual situação de
pandemia do novo coronavírus – COVID-19. Desde 20 de março foi realizado o
acompanhamento a 78 idosos;



Situações sociais acompanhadas durante a pandemia COVID 19 – totalizam 50
pessoas em 26 agregados familiares.
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Quanto à Comissão de Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ) em Perigo do Concelho
de Coruche foram efetuadas 46 reuniões da Comissão Restrita e 6 da Comissão Alargada.
Devido à pandemia todas as ações foram dinamizadas online:


Projeto Adélia – Participação preventiva com a partilha das Dicas do Projeto Adélia,
nas diversas redes sociais, fomentando a promoção de uma parentalidade positiva;



Comemoração do 31º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança e do
Dia Europeu contra a Exploração Sexual e Abuso Infantil;



Educação e prevenção de comportamentos de risco associados à produção e
distribuição de imagens/vídeos de cariz sexual;



Educação sobre os Direitos da Criança e a importância dos mesmos para a
proteção da criança;



Assinalou-se o Dia Mundial de Combate ao Bullying nas diversas redes sociais da
CPCJ Coruche - Prevenir comportamentos de risco associados ao Bullying;



Celebrou-se o Dia Mundial da Criança com a criação e distribuição de máscaras
comunitárias pelas crianças, com o intuito de assegurar condições de segurança
no âmbito da pandemia COVID-19;



Assinalou-se o Dia Internacional da Família através das diversas redes sociais da
CPCJ de Coruche;



Abril 2020 - Mês de Prevenção dos Maus-Tratos na Infância.

Serviço de Desporto

O Serviço Desporto tem como responsabilidade promover, desenvolver e adequar a prática
da atividade física e desportiva para a população, bem como a gestão e dinamização das
diferentes instalações desportivas municipais. Paralelamente desenvolve parcerias com
entidades externas ao Município, por forma a assegurar a prossecução do interesse público.
Deste modo destacam-se as seguintes atividades realizadas em 2020:


Desenvolvimento do programa de gerontomotricidade, envolvendo cerca de 345
munícipes, em aulas de ginástica de manutenção e hidroginástica;
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Inicio das aulas de Ginástica de Manutenção na localidade do Rebocho com 7
participantes;



Continuação do projeto de motricidade infantil nas creches municipais através do
Projeto Ginasticar, com 6 turmas;



Continuidade do Programa de Apoio à Atividade Física, PAAF, no 1.º Ciclo do
Ensino Básico, nas turmas do 1.º e 2.º ano da Escola Básica de Coruche,
abrangendo um total de 6 turmas;



Apoio logístico na realização, a 26 de janeiro, da Maratona BTT Crakes do Pedal e
CSPCMC, com 497 participantes;



Preparação na nova concessão de Zona de Pesca Lúdica do Rio Sorraia;



Realização do III Torneio Circuito de Cadetes – Natação, com 200 atletas;



Campeonato Inter-Regional Inter Clubes de Natação, com a participação de 190
atletas;



Realização da atividade Dia dos Namorados no Desporto Sénior, com 60
participantes (registo fotográfico dos participantes do projeto num gesto simbólico
para assinalar o dia);



Realização de uma sessão de circo para os utentes do Desporto Sénior, com 110
participantes;



Realização da Corrida dos Super Heróis, com 200 participantes;



Apoio na realização do evento Peace Run 2020, com 300 participantes;



Apoio logístico à Maratona BTT Já T’agarro;



Realização do Campo de Férias: “Férias diVERsÃO nas Freguesias”, de 6 a 31 de
julho, com um total de 79 participantes, 2 monitores técnicos e 22 monitores de
grupo;

Com o início do Estado de Emergência todas as atividades ficaram suspensas, passando a
realizar-se por via online, onde destacamos:


Dia Mundial da Atividade Física, 6 de abril – Criação de um folheto de exercícios e
posterior distribuição aos seniores do projeto Desporto Sénior em isolamento,
visados 300 participantes;
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Criação de 3 jogos no âmbito do projeto Ginasticar: Jogo do Movimento, Jogo do
Yoga e Dado do Ginasticar;



Criação de atividades para a Semana Europeia do Desporto, de 23 a 30 de
setembro:

Programa

de

Ginástica

Laboral

do

Município

de

Coruche,

Corrida/Caminhada Virtual #BEACTIVE; Criação de espaços de jogo e atividade
física nos pátios das escolas e participação no Fórum Nacional de Desporto para
Todos.
No que respeita ao programa de Apoio ao Associativismo Local foram atribuídos os
seguintes subsídios, relativos à época 2019/2020:
Grupo Desportivo Coruchense - 43.228,00 euros; Ginásio Clube de Coruche Os Corujas –
23.380,00 euros; CAD Coruche – 29.270,00 euros; Búzios ANSC – 15.145,00 euros; Grupo
Pesca Desportiva – 1.500,00 euros; Strix Bike Team – 2.500,00 euros; Craks do Pedal –
2.500,00 euros; Grupo Desportivo do Rebocho – 13.228,00 euros; UD Sorraia - Santa Justa
- 741,59 euros; JU Figueirense – 3.000,00 euros; ARCD Fajardense – 3.000,00 euros;
CSCD Montinhos dos Pegos – 1.000,00 euros; GD Carapuçanense – 1.000,00 euros; GD
Malhada Alta – 2.528,95 euros; US Azervadinha – 1.000,00 euros; AD Vila Nova de Erra –
1.000,00 euros; SC Santanense – 1.000,00 euros; CT Foros de Lagoiços - 1.000,00 euros;
Atlético Biscainho – 1.000,00 euros, perfazendo um total de 147.021,54 euros.
Em termos de infraestruturas, foi inaugurado o Pavilhão da EB 2,3 Armando Lizardo e o
polidesportivo da Fajarda, sendo aplicado relvado sintético em vários ringues
polidesportivos, nomeadamente na EB 2/3 Dr. Armando Lizardo de Coruche, no Biscainho
e no Couço e abertura dos Campos de Ténis e Padel de Coruche.
De realçar ainda, a distinção de Coruche com o Selo Comunidades Pró-Envelhecimento
2020/2021 e como Município Amigo do Desporto – 2018/2019/2020.

Serviço de Educação

Considerando a educação uma das áreas prioritárias de intervenção e uma das principais
apostas do Município, têm vindo a concretizar-se um conjunto de ações que integram a
construção de novos equipamentos educativos, a requalificação e apetrechamento de
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estabelecimentos de ensino existentes, bem como a implementação de um plano de
atividades anual direcionado para a comunidade educativa.
O Projeto Educativo, que tem com objetivos a formação de pessoas e cidadãos cada vez
mais cultos, autónomos, responsáveis, solidários e democraticamente comprometidos na
construção de um destino comum e de uma sociedade melhor, promove, através de uma
oferta diversificada, um conjunto de iniciativas e projetos que envolvem os alunos do
Agrupamento de Escolas de Coruche, bem como as Creches Municipais, nomeadamente:


Desfile de Carnaval - que contou com a participação de cerca de 700 alunos;



Eco-Escolas – participação de 8 escolas;



Semana Europeia da Mobilidade;



Escola em Festa – jornal digital;



Ação Violência no Namoro, que teve como público alvo os alunos da Escola
Profissional de Coruche;



A rota portuguesa da Peace Run passou por Coruche com a participação de 300
crianças do 1º CEB numa corrida solidária.

No decurso do ano letivo 2019-2020, no âmbito do PiiCiE LT, a EMIC de Coruche (Equipa
Multidisciplinar de Intervenção Comunitária) desenvolveu várias ações dirigidas à EscolaFamília e Comunidade, mantendo o foco na prevenção do abandono escolar e na
promoção do sucesso escolar, nomeadamente: Programa de Meditação Mindfulness,
direcionado aos alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Coruche; Parentalidade
Positiva e Consciente ao qual aderiram 12 pais de jovens estudantes; Aulas da Natureza
com a participação de 137 alunos do 7.º ano; Empreendedorismo Criativo com a realização
de 4 Oficinas de Empreendedorismo Criativo com 19 jovens do ensino Secundário;
Transição Positiva de Ciclos com a criação e disponibilização de ferramentas digitais aos
pais/cuidadores de crianças que ingressarão no 1º ano ou no 5º ano de escolaridade e
Academia de Inteligência Emocional.
O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar encerrou em setembro.
De referir ainda a distinção da Escola Profissional de Coruche com a Distinção de Selo
Protetor.
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Considerando a responsabilidade social da autarquia, procedeu-se à dinamização das
Atividades de Enriquecimento Curricular, das Atividades de Animação à Família, e como
resposta às famílias no período das férias de Verão, a realização do Verão com Animação
– com um total de 46 participantes a nível de pré-escolar e 76 a nível de 1.º Ciclo do Ensino
Básico (foi reduzida a capacidade total, face a anos anteriores, por forma a reduzir o risco
de contágio covid 19).
De referir ainda a atribuição dos Auxílios Económicos a 50 alunos do Pré-Escolar e a 207
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no valor total de 11.900,00euros e da atribuição dos
Prémios de mérito – foram atribuídos a 11 alunos da Escola Secundária de Coruche e a 6
da Escola Profissional de Coruche, no valor de 250,00 euros cada, perfazendo um total de
4.250,00 euros.
Durante o ano deu-se continuidade ao programa Regime de Fruta Escolar, destinado a
todos alunos que frequentam o 1.º CEB do Agrupamento de Escolas de Coruche.
A pandemia, provocada pelo COVID-19, impulsionou o encerramento de todos os
estabelecimentos de ensino, a 16 de março de 2020, o que levou à implementação de um
pacote de medidas de apoio às famílias, onde se destaca:


Isenção do pagamento dos serviços educativos municipais, desde 13 de março até
ao seu reinício: transportes escolares; atividade de animação e apoio à família;
mensalidade das creches e Jardins de Infância municipais;



Garantia do serviço de impressões a todos os alunos, desde o pré-escolar até ao
2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico, como medida de apoio à aprendizagem em regime
não presencial;



Criação da Rota de “Apoio ao Estudo”, numa parceria com a Caritas e o
Agrupamento de Escolas de Coruche;



Garantia do serviço de refeições escolares a todas as crianças beneficiárias da
ação social escolar (escalão A e B);



Criação da rubrica on line “Sempre a aprender”, da responsabilidade das
educadoras das creches e jardins de infância municipais, garantindo a ligação entre
as crianças e a família;
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Apresentaram-se como escolas de acolhimento a EB Coruche e a Creche e JI
Quinta do Lago, garantindo resposta a todas as crianças cujos pais tinham condição
profissional de trabalhador de serviços essenciais;



Disponibilização a título de empréstimo, de cerca de 90 portáteis e 30 equipamentos
móveis de serviço de Internet, a todos os alunos do 5.º ao 12.º ano e ensino
profissional, beneficiários de ação social escolar, escalão A e B.
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8.7 . Bombeiros Municipais e Serviço Proteção Civil
No âmbito do seu conteúdo funcional os Bombeiros Municipais de Coruche e o Serviço
Municipal de Proteção Civil exerceram as suas funções nos seguintes domínios:


Combater os incêndios;



Prestar socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos,
abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou calamidades;



Prestar socorro a náufragos e fazer buscas subaquáticas;



Exercer atividades de socorro e transporte de sinistrados e doentes, incluindo a
urgência pré-hospitalar no âmbito do SIEM;



Fazer a proteção contra incêndios em edifícios públicos, casas de espetáculos e
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;



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



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



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



Participar noutras ações, para as quais estejam tecnicamente preparados.

Assim, em 2020 no âmbito da atividade operacional dos Bombeiros Municipais registaramse as seguintes ocorrências:


2.892 Alertas no geral;



6.682 Bombeiros envolvidos;



3.077 Veículos envolvidos nas diversas ocorrências;



258.614 Km percorridos;



6.419 Horas de trabalho;
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2.334 Doentes transportados;



25 Ocorrências de incêndios Urbanos e Equipamentos;



59 Ocorrências de acidentes rodoviários;



149 Ocorrências de Incêndios em espaços naturais povoamentos florestais, rurais,
agrícolas, matos mistos.

No âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil, em 2020 registaram-se as seguintes
atividades mais relevantes:


Preparação do DECIR 2020;



Colaboração nos planos de formação de diversas empresas do concelho;



Continuação do apoio à dinamização das Mediadas de Autoproteção dos EE do
Município;



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



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



Acompanhamento operacional das ocorrências;



Apoio logístico às operações das diversas ocorrências;



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;



Implementação das diretivas da circular financeira do DECIR 2020 para posterior
reembolso;



Colaboração com diversas IPSS do Município no âmbito da preparação para
eventual resposta a situações de emergência;



Acompanhamento e monitorização no âmbito do combate ao COVID-19,
nomeadamente na testagem, vacinação e todo o apoio logístico aos serviços de
saúde publica;
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23 ações de descontaminação de diversos edifícios e instituições do Município no
âmbito do COVID-19;



Apoio à saúde publica no âmbito do processo de rastreamento e contactos de casos
COVID-19;



Monitorização e captura de espécies e desativação de ninho de vespa asiática em
colaboração com SPNA da GNR;



Mapeamento de avistamentos e ninhos de vespa asiática na plataforma do INIAV e
envio das espécies capturadas a este instituto.
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