
1
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros



2
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros



3
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros

Sumário

Câmara Municipal ������������������������������������������������������������������������������� 9

Mensagem do Presidente������������������������������������������������������������� 11

Organograma ���������������������������������������������������������������������������� 14

Visão, Missão e Objetivos Estratégicos ������������������������������������������ 15

Relatório de Atividades ���������������������������������������������������������������������� 17

Serviços Autónomos e Partilhados ������������������������������������������������ 19

Proteção Civil Municipal  ������������������������������������������������������� 19

Saúde Pública e Veterinária ��������������������������������������������������� 21

Auditoria Interna e Gestão da Qualidade ��������������������������������� 23

Administração Geral ������������������������������������������������������������� 24

Notariado e Apoio aos Órgãos Municipais �������������������������������� 25

Expediente e Arquivo ����������������������������������������������������������� 26

Sistemas de Informação e Modernização Administrativa ������������ 29

Contraordenações e Apoio Jurídico ����������������������������������������� 33

Recursos Humanos �������������������������������������������������������������� 34

Gestão Financeira ���������������������������������������������������������������� 41

Atendimento ao Público e Tesouraria �������������������������������� 43

Contabilidade e Património ��������������������������������������������� 45

Contratação Pública ������������������������������������������������������� 47

Serviços de Gestão Territorial ������������������������������������������������������ 49

Gestão Urbanística  �������������������������������������������������������������� 52

Fiscalização Municipal ����������������������������������������������������������� 53

Topografia �������������������������������������������������������������������������� 54



4
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros

Sumário

Licenciamento ��������������������������������������������������������������������� 56

Obras Municipais ����������������������������������������������������������������� 58

Toponímia ��������������������������������������������������������������������������� 61

Serviços Operacionais ����������������������������������������������������������������� 62

Gestão de Máquinas e Viaturas ���������������������������������������������� 62

Manutenção de Edifícios, Equipamentos e Infraestruturas  ��������� 64

Coesão e Desenvolvimento Social ������������������������������������������������� 69

Ação Social e Saúde ������������������������������������������������������������� 69

Ambiente ��������������������������������������������������������������������������� 78

Cultura ������������������������������������������������������������������������������� 84

Desporto e Juventude ���������������������������������������������������������� 90

Educação ���������������������������������������������������������������������������� 97

Desenvolvimento Económico e Turismo ��������������������������������������� 101

Zona Industrial �������������������������������������������������������������������102

Gestão de Candidaturas �������������������������������������������������������103

Agricultura �������������������������������������������������������������������������105

Apoio Técnico à Autoiniciativa�����������������������������������������������106

Posto de Turismo ����������������������������������������������������������������106

2016 em Revista ���������������������������������������������������������������������� 108

Relatório de Gestão �������������������������������������������������������������������������115

1� Introdução �������������������������������������������������������������������������� 117

2� Análise Orçamental ��������������������������������������������������������������� 118

2�1� Saldo de Gerência ��������������������������������������������������������118



5
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros

Sumário

2�2� Execução Orçamental ���������������������������������������������������118

2�3� Equilíbrio Orçamental Corrente ��������������������������������������119

2�4� Estrutura e Análise da Receita ����������������������������������������121

2�5� Estrutura e Análise da Despesa ��������������������������������������123

2�6� Rácios Orçamentais ������������������������������������������������������124

2�7� Execução das Grandes Opções do Plano (GOP’s) ���������������124

3� Análise Financeira����������������������������������������������������������������� 126

3�1� Análise do Balanço �������������������������������������������������������126

3�2� Análise da Demonstração de Resultados ��������������������������127

3�3� Indicadores Económico-Financeiros���������������������������������128

3�4� Dívida total �����������������������������������������������������������������129

3�5� Proposta de Aplicação de Resultados �������������������������������130

Documentos Anexos ����������������������������������������������������������������� 131

Certificação Legal das Contas ���������������������������������������������������� 221



6
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros

Câmara Municipal



7
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros

Câmara Municipal

Mensagem do Presidente

A afirmação de um território, nas suas mais variadas vertentes, atinge-
se pela conjugação de distintos factores, alicerçada na aparente an-
títese entre o rigor de princípios e a coragem de ousar ir mais longe� 
O Relatório de Atividades e de Gestão de 2016 é o reflexo dessa 

simbiose, onde estão espelhados, de forma evidente, os objetivos defendi-
dos desde o começo do presente mandato�

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros estabeleceu as pessoas como prioridade, valori-
zando a ação social, a educação, o apoio à terceira idade e o auxílio aos mais desfavorecidos� Um 
concelho não se afirma sem assegurar, primordialmente, a segurança e o conforto à sua popu-
lação, proporcionando-lhe respostas de qualidade que garantam a satisfação das necessidades 
mais essenciais� O desenvolvimento, a consecução e a implementação dos diversos programas 
de cariz social e educativo não surgiram de forma fortuita, sendo antes o corolário de um planea-
mento sério motivado pela prioridade acima referenciada� A efetivação do programa “Macedo 
Educar”, alargando aos restantes ciclos de ensino os diversos apoios já concedidos anterior-
mente ao 1º ciclo, foi a confirmação na crença de que a qualificação das nossas crianças e dos 
nossos jovens é fundamental para a construção de um concelho moderno, capaz e apelativo� 
Foi, de igual forma, um meio eficaz de proporcionar um bálsamo a todas as famílias com depen-
dentes em idade escolar, aliviando-as dos pesados encargos económicos inerentes à Educação�

Mas não nos restringimos a focar a nossa atenção nos mais jovens, estendendo os apoios a to-
dos aqueles que nos precederam e fizeram de nós Macedenses. A implementação do programa 
“Macedo Cuidar”, através da criação do Cartão Municipal Sénior e da Oficina Móvel de 
Reparações ou o fomento à Academia Sénior Idade Maior / Idade Melhor, são consequên-
cia desta atenção redobrada à nossa população sénior� Agregando a parceria com a Santa Casa 
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da Misericórdia, da qual resultou o programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 
3ª Geração (CLDS – 3G), consubstanciado na “Operação Armórica”, designação que abarca 
um conjunto de três eixos fundamentais que visam respostas sociais alargadas a desenvolver 
em três anos, e a concretização da reativação da Unidade Móvel de Saúde, levando os cui-
dados de saúde primários a todas as freguesias do concelho, obtemos o conforto de saber que 
cuidamos de um segmento fulcral da nossa população, aquele que se encontra naturalmente 
mais vulnerável�   

Mas pretendemos mais� Zelar pelos mais desfavorecidos e frágeis, mais do que uma obrigação, 
é a recompensa advinda pelo ato de corporizar esse inato instinto humano de cuidar dos nossos� 
Nesse sentido, lançámo-nos no empreendimento de redefinir os regulamentos de habitação so-
cial, desenvolvendo, em simultâneo, um leque de apoios ainda mais abrangente, materializado 
no programa “Macedo Habitar”�

Traçámos um rumo firme de apoio aos Macedenses. Sempre motivados pela ambição de propor-
cionar melhores condições de vida, tornámos Macedo de Cavaleiros numa cidade e num concelho 
apelativos, onde vale a pena viver� Por isso, e de forma ponderada, prescindimos dos valores 
que a Lei nos confere, aliviando a carga fiscal sobre os Macedenses, mantendo ou reduzindo 
as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) ou a da participação variável do 
Município no IRS�

Não obstante a prioridade dada à ação social, não nos escusámos a olhar para outros âmbitos� 
O investimento na reabilitação urbana foi concretizado, entre outros, pela dignificação de 
um espaço que estava votado ao abandono há anos, erigindo um monumento e uma praça que 
honram não apenas aqueles que pereceram em nome do país, mas também todos os que aí 
encontraram o seu repouso final. Mas, num período em que foi ditada a imposição de contenção 
orçamental, nomeadamente pela transição do anterior quadro comunitário para o atualmente 
vigente, soubemos esperar pela nova era de fundos europeus, obtendo a aprovação para um 
conjunto de candidaturas que, ao serem concretizadas, alterarão profundamente a estrutura 
urbana� Ao abrigo do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, bem como do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, está garantido o financiamento de vários 
milhões de euros para a regeneração do tecido urbano e de infraestruturas essenciais para 
Macedo de Cavaleiros�

A importância de Macedo de Cavaleiros como um destino turístico, cultural e ambiental apetecí-
vel, foi também uma prioridade� Os contratos programa de desenvolvimento desportivo, 
particularmente os celebrados com as Federações Portuguesas de Ciclismo e de Voleibol, troux-
eram uma projeção mediática sem precedentes, dado o prestígio de um final de etapa da Volta 
a Portugal ou da realização das Finais Nacionais do Campeonato de Voleibol de Praia� 
Mas a rea-firmação de eventos como a Feira da Caça e Turismo, o Entrudo Chocalheiro e 
o São Pedro, conjuntamente com o impulso dado ao Geoparque Terras de Cavaleiros e às 
Praias Fluviais da Albufeira do Azibo, foram também passos significativos para confirmar 
Macedo de Cavaleiros como um destino turístico cada vez mais procurado� Noutra abrangência, 
a confirmação do território concelhio como um destino cultural, particularmente nos âmbitos 
histórico e arqueológico, foi comprovado pela inauguração do Museu Municipal de Arqueo-
logia Albino Pereira Lopo� Mas não descurámos as novas tecnologias, tornando o concelho 
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num destino mais próximo, através da participação no desenvolvimento das aplicações “Viva 
Macedo” e “Welcome Portugal”� De igual forma, não foi descuidado o conceito de Macedo de 
Cavaleiros como um exemplo ambiental, corporizado na manutenção de galardões como o de 
concelho ECO XXI ou os de Qualidade Ouro Quercus e Bandeira Azul atribuídos às pra-
ias da Albufeira do Azibo�

As condições de atratividade enumeradas são geradoras de um magnetismo muito particular 
que conduz, inevitavelmente, e muito para lá criação ao desejo de fixação no concelho – uma 
meta clara perante a estratégia seguida – ao impulso de investimento na cidade e no território� 
Como consequência direta, Macedo de Cavaleiros acolheu novos espaços comerciais e de ser-
viços e ampliou a zona industrial� A criação de postos de trabalho foi uma realidade, ascen-
dendo, muito brevemente, às duas centenas�

Como poderá concluir-se através deste Relatório de Atividades e de Gestão, Macedo de Cava-
leiros assume-se como um concelho onde o amanhã é um sorriso nascido de passos seguros, 
dados em contínuo, conducentes à sua afirmação como um local onde a qualidade de vida im-
pera, para os seus habitantes, e para os que nos visitam�

Macedo de Cavaleiros, 13 de abril de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,

Duarte Moreno
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Visão, Missão e Objetivos Estratégicos

Visão

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros orienta a sua ação no sentido de promover o pro-
gresso e o desenvolvimento sustentável do Município, aos níveis económico, social e ambiental, 
criando condições de competitividade, inovação e modernidade, e assegurando uma eficiente, 
transparente e rigorosa gestão e afetação de recursos�

Missão

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros tem como missão planear, definir e aplicar estra-
tégias e linhas orientadoras que promovam o crescimento do Município, assegurando a evolução 
dos índices de qualidade de vida, através de políticas públicas inovadoras e de uma aplicação 
rigorosa de recursos, e apostando na qualidade de prestação de serviços, orientando a ação 
municipal no sentido de garantir o reforço da competitividade do Município e a sua afirmação no 
espaço regional, nacional e internacional, promovendo a valorização e coesão social e territorial, 
em diálogo com instituições e agentes de intervenção local�

Objetivos Estratégicos

I. Promover a constante melhoria dos serviços, otimizando a utilização dos meios financeiros, 
humanos e materiais, de forma a prestar serviços públicos de qualidade e aproximar a Câmara 
dos cidadãos, com o desenvolvimento de processos eficazes de prestação de informação e co-
municação;

II� Reforçar a competitividade do Município, através da promoção do concelho como destino 
turístico de referência, reconhecido pela preservação ambiental e qualidade das infraestruturas;

III� Reforçar a coesão social e territorial do Município, com o desenvolvimento e consolidação de 
redes de parcerias, fomentando o envolvimento e a participação dos intervenientes locais, e a 
realização de ações que melhorem a qualidade de vida dos cidadãos�
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Serviços Autónomos e Partilhados

A apresentação do presente relatório (de atividades e de gestão) surge da necessidade sen-
tida de um apresentar de contas mais alargado, isto é, não só numa ótica legal (contabilísti-
ca) que é imposta aos órgãos autárquicos e aqui materializada no Relatório de Gestão e nos 
documentos anexos, sujeita à aprovação dos órgãos autárquicos e ao escrutínio do Tribunal 
de Contas, mas também numa ótica voluntária, num exercício de maior transparência e de 
compromisso para com os Eleitos/Eleitores, os Munícipes, os Contribuintes, em suma, com 
o cidadão, na verdade o principal stakeholder* e fim último de um ente público como o Mu-
nicípio de Macedo de Cavaleiros�

Esta nova abordagem de uma maior responsabilização de todos perante todos que se pretende 
adotar no Município é, ainda, neste documento uma versão preliminar que se deseja vir a desen-
volver e a aprofundar no futuro, desde logo, com uma maior articulação entre missão e objetivos 
traçados, meios utilizados e resultados alcançados e uma melhor explicitação do pretendido a 
todos os colaboradores, a quem desde já se agradece o envio de informação, numa prática de 
recolha de dados e de indicadores que se pretende enraizar�

De qualquer modo, apesar de ser ter procurado evitar que este documento não se traduza num 
simples “vazadouro” das mais diversas atividades dos serviços municipais, tal abordagem, numa 
fase ainda incipiente, é, contudo, inevitável�  

Além das duas partes acima mencionadas, olhando um pouco para o organigrama municipal, a 
atividade municipal foi dividida em dois grandes grupos: A atividade instrumental e de suporte e 
a atividade operacional� A primeira diz respeito a toda aquela “atividade invisível” desenvolvida 
e sem a qual não seria possível materializar as ações ou prestar os serviços de que todos, de 
alguma forma, somos beneficiários ou clientes no nosso dia-a-dia.

* “O termo inglês stakeholder (que poder ser traduzido como ‘parte interes-
sada’) designa uma pessoa, grupo ou entidade com legítimos interesses nas 
acções e no desempenho de uma organização e cujas decisões e actuações 
possam afectar, directa ou indirectamente, essa mesma organização�” Paulo 
Nunes, Economista, em Knoow�net

Proteção Civil Municipal 

O Gabinete de Proteção Civil e Gestão Florestal é uma estrutura técnica definida como serviço 
autónomo na Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros� A sua intervenção é variada, com 
dependência direta do Presidente da Câmara Municipal, no âmbito da proteção civil, direção do 
Heliporto Municipal, gestão florestal e gestão da Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo.

Neste item vamos indicar a atividade desenvolvida em 2016 no quadro da Proteção Civil, en-
quanto que as restantes valências deste serviço serão tratadas no item Ambiente do presente 
documento�
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Este serviço manteve, em 2016, diversas reuniões de coordenação entre o 
Centro Distrital de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção 
Civil� Foram concluídas a elaboração dos planos especiais de emergência 
nas praias fluviais da Ribeira e Fraga da Pegada, assim como do Parque de 
Merendas e Cais fluvial da Albufeira do Azibo�

A atuação desenvolvida assegurou também o funcionamento de todos os organismos municipais 
de proteção civil, bem como a centralização, tratamento e resposta a toda a informação recebida 
relativa à proteção civil municipal, nomeadamente:

• Degelo das estradas e caminhos municipais;

• Abate de árvores e limpeza da vegetação espontânea;

• Avisos à população;

• Avaliação de riscos e estragos devido a intempéries.

No quadro da direção do Heliporto Municipal foi atualizado/reformulado o Plano de Emergência 
do Heliporto, elaborado o Plano de Implementação do Serviço de Brigada do Heliporto e elabo-
ração de proposta de protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Macedo de Cavaleiros� Ambos os documentos foram enviados para a Autoridade Nacional de 
Aviação Civil

Foram realizadas inspeções de verificações a toda a infraestrutura do Heliporto, assim como pla-
neado e executado um Exercício à Escala Total (Simulacro) a 8 de junho de 2016�

Simulacro no Heliporto Municipal a 8 de julho de 2016
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Saliente-se ainda:

• Ações de sensibilização à população em Lagoa, Morais e Talhas;

• Realização de silvicultura preventiva na área da Paisagem Protegida da Albufeira do Azi-
bo;

• Acompanhamento da execução de faixas secundárias junto da rede viária municipal;

• Acompanhamento da beneficiação da rede viária florestal complementar em área rurais 
e florestais;

• Atualização das infraestruturas florestais existentes no concelho;

• Apoio ao ICNF na validação das áreas ardidas;

• Apoio ao GIPS - GNR na identificação dos terrenos junto aos aglomerados populacionais;

• Elaboração do Plano Operacional Municipal;

• Monitorização do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios;

• Acompanhamento e assessoria nas reuniões da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
(duas)�

Saúde Pública e Veterinária

No cumprimento das funções e competências atribuídas, o Veterinário Municipal, em 2016 rea-
lizou as seguintes ações:

• Vistoria mensal a todos os estabelecimentos onde se realize a comercialização de produ-
tos de origem animal, nomeadamente talhos e peixarias, existentes no concelho de Mace-
do de Cavaleiros;

• Vistoria aos talhos e peixarias existentes no Mercado Municipal nos dias de Feira Munici-
pal;

• Realização de vistorias conjuntas com outros serviços da Autarquia/Centro de Saúde;

• Realização de vistorias veterinárias por solicitação dos Munícipes: 6 (viaturas de trans-
porte de animais, talhos ambulantes, assadores);

• Monitorização e supervisão da recolha de canídeos e felídeos abandonados e errantes 
(cerca de 270 animais) e sua posterior remoção para o Canil Intermunicipal;
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• Direção Clínica do Canil Intermunicipal da Terra Quente durante os meses de março, 
abril, setembro e outubro;

• Monitorização e supervisão da recolha de cadáveres de animais (canídeos e felídeos) na 
via pública (35 animais);

• Atendimento aos munícipes no Gabinete do Médico Veterinário Municipal;

• Supervisão da Feira de Gado de Podence;

• Vacinação antirrábica e Identificação eletrónica de canídeos no concelho de Macedo de 
Cavaleiros;

• Inspeção sanitária e monitorização de matança tradicional de suínos (5 animais inspecio-
nados);

• Participação na organização da Feira de Agricultura de Trás-os-Montes, decorrida entre 
19 e 21 de maio, em Macedo de Cavaleiros;

• Sessões de divulgação de bem-estar animal e cuidados veterinários junto de estabeleci-
mentos de ensino do concelho�

Concurso de gado caprino na Feira da Agricultura de Trás-os-Montes
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Auditoria Interna e Gestão da Qualidade

A atividade do Gabinete de Auditoria Interna e Gestão da Qualidade (GAIGQ), ao longo do 
ano de 2016, desenvolveu−se de acordo com os objetivos estratégicos previstos para o biénio 
2015/2016, ou seja, o reforço do papel do processo de melhoria contínua no processo de gestão 
da qualidade e na manutenção da Certificação do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), de 
acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008�

Cientes que a prestação de um serviço público de qualidade assenta não só 
no planeamento e na gestão eficiente e eficaz dos recursos disponíveis, mas 
também na boa definição dos seus processos e procedimentos e na sua ar-
quitetura, foram desenvolvidos estudos no sentido de propor novas arquite-
turas organizacionais capazes de promover transparência, rigor, eficácia, 
eficiência operacional, otimização de processos e economia de recursos�

O SGQ durante o ano de 2016 sofreu modificações que resultaram na supressão e simplificação de 
processos, sendo que a optimização dos mesmos permitiram reduzir para 13 o número de processos� 

Ainda no decorrer de 2016 o Sistema de Gestão da Qualidade operou a migração para a plata-
forma WMQual, permitindo uma melhor sistematização dos processos e dos procedimentos, o 
que resultou na homologação de todos os documentos em circulação no Município�

Relativamente ao papel atribuído ao GAIGQ, à semelhança dos anos transatos, em 2016 foram 
efetuadas auditorias e cumprido o programa de auditorias estabelecido no início do ano, reali-
zando-se desta forma 1 auditoria interna e 1 auditoria externa de renovação�

De referir que no decorrer da penúltima auditoria externa foi proposto e aceite a extensão do âmbito de 
certificação ao Armazém municipal, o que já permitiu auditar o referido armazém nas auditorias de 2016.

No decorrer de 2016, foram apresentadas 20 reclamações ao Município, a sua maioria reflexo de 
uma ocorrência de falta de água no período de Verão�

Na área da qualidade, o objetivo definido para o ano de 2016, foi o da obtenção da renovação da 
certificação pela norma NP EN ISO 9001:2008 no âmbito das seguintes áreas:

• Atendimento ao Público, 

• Licenciamento da Urbanização e da Edificação, 

• Licenças Administrativas, 

• Água e Saneamento, 

• Ação Social,

• Educação.
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Importa ainda destacar que o Gabinete de Auditoria Interna e Gestão da Qualidade manteve 
a cooperação com a Bolsa de Auditores Internos da Associação de Municípios da Terra Quente 
Transmontana, no que respeita às auditorias internas efetuadas�

A auditoria externa de renovação, foi efetuada pela empresa “SGS” - Société Generale de Sur-
veillance, SA, ocorrida no mês de maio de 2016, que validou os princípios em que a autarquia 
apoiou o seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e verificou o cumprimento dos requisitos 
da norma�

Com base nas conclusões retiradas do estudo efetuado, foi elaborado um plano de ação que se 
encontra em fase de execução, e que teve como ponto de partida, quer a otimização das apli-
cações SIGMA, consubstanciado na adequabilidade das aplicações à gestão das atividades das 
respetivas unidades orgânicas, explorando as possíveis integrações entre as várias aplicações do 
mesmo sistema, quer a reformulação do sistema de gestão de atendimento�

O Gabinete de Auditoria Interna e Gestão da Qualidade, procedeu à auscultação dos munícipes 
e trabalhadores do Município, com vista a avaliar o grau de satisfação� 

A auscultação é efetuada anualmente através de inquéritos sem data fixa. 

Os inquéritos de avaliação de satisfação ao munícipe, realizaram-se no Serviço de Atendimento 
ao Público (SAP) (edifício da Câmara Municipal), Serviços de Educação e Ação Social (edifício das 
piscinas municipais, Centro Cultural e Posto de Turismo (edifício da Casa Falcão)� 

Os inquéritos de avaliação de satisfação dos trabalhadores do Município, foram facultados pelos 
respetivos superiores hierárquicos e chefes de serviços aos trabalhadores do Município�

Da análise efetuada aos inquéritos resultou um grau de satisfação dos munícipes de 81,05% e 
um grau de satisfação dos trabalhadores do Município de 81,32%�

Administração Geral

Sob o chapéu do Departamento de Administração Geral, provido em meados do mês de outubro 
passado, desenvolve-se toda a atividade municipal não dependente diretamente do Presidente 
da Câmara (serviços autónomos), ao qual estão essencialmente acometidas as seguintes atri-
buições:

• Garantir o cumprimento das linhas de ação e opções estratégicas 
definidas pelo Presidente da Câmara Municipal, para as grandes áreas 
de atuação do Município, bem como de todas as matérias que concor-
ram para a melhoria organizacional;

• Superintender e coordenar as unidades e subunidades orgânicas que 
dele dependam;
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• Assegurar a coerência e transversalidade dos processos de gestão do 
Município, entre os diferentes serviços municipais;

• Promover a coesão da política municipal na organização administrativa 
interna�

Notariado e Apoio aos Órgãos Municipais

A Subunidade de Notariado e Apoio aos Órgãos Municipais, na dependência direta do Departa-
mento de Administração Geral, e, de acordo com o seu conteúdo funcional, tem uma atuação 
transversal a todos os serviços municipais� A sua atuação é exercida ao nível notarial no controlo 
dos atos escriturais, de contratos, do património municipal, e do apoio administrativo e de sec-
retariado da Câmara Municipal, Assembleia Municipal e relacionamento com as Uniões e Juntas 
de Freguesia�

No quadro das suas competências, em 2016, foi prestado o apoio aos di-
versos serviços da Câmara Municipal, respondendo à solicitação de vários 
documentos, tais como deliberações, escrituras, contratos de empreitada, 
contratos de fornecimento, protocolos, certidões de teor matricial, registos 
na conservatória, entre outros, assim como a extração e autenticação de 
partes respetivas de atas da Câmara Municipal e Assembleia Municipal, em 
diversas solicitações�

No âmbito das atribuições em matéria de notariado o trabalho desenvolvido compreendeu:

• Preparação de toda a documentação necessária para a outorga de 7 escrituras;

• Elaboração da minuta de 16 contratos de fornecimento/aquisição de serviços e 4 de em-
preitadas;

• Preparação da assinatura dos contratos com a documentação necessária, sendo a mesma 
concluída no dia previsto, encontrando-se os processos referentes aos mesmos devidam-
ente organizados;

• Envio de mapas mensais referentes aos contratos dentro dos prazos legais (mapa modelo 
11, quer haja ou não contratos);

• Participação e atualização de diversos imóveis nos Serviços de Finanças e respetivos reg-
istos, ficando a fazer parte do Património do Município;

• Apoio ao Delegado Municipal do IGAC (Licenças de Representação, Licenciamento de Pro-
motores de Espetáculos, etc�), correspondência, elaboração dos mapas mensais;

• Emissão de guias do pagamento dos 10% dos lotes atribuídos na Zona Industrial de 
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Macedo de Cavaleiros e organização do respetivo processo�

Ao nível do secretariado e apoio aos órgãos registou-se:

• Elaboração de 25 Ordens do Dia para as reuniões de Câmara, realizadas quinzenalmente, 
dentro dos prazos estipulados, assim como o seu envio com os diversos assuntos da mes-
ma a todo o Executivo;

• Elaboração das atas das reuniões de Câmara e respetivas minutas, publicitação através 
de edital das deliberações da Câmara Municipal, e envio das mesmas para os respetivos 
serviços, arquivo dos assuntos presentes em reunião de Câmara e dados como transcritos 
(25 atas);

• Elaboração de 5 Ordens do Dia para as Sessões Ordinárias da Assembleia Municipal, re-
alizadas nos meses de fevereiro, abril, junho, setembro e novembro, no prazo estipulado 
pela Lei, e seu envio com os respetivos assuntos, a todos os membros da Assembleia Mu-
nicipal, procedendo também às substituições solicitadas;

• Elaboração de 5 mapas para pagamento das senhas de presença dos membros da As-
sembleia Municipal nas referidas sessões, membros das Comissões Permanente, de Saúde 
e de Desenvolvimento Social, referente à realização de 11, 3 e 2 reuniões respetivamente;

• Elaboração de 5 atas e respetivas minutas, publicitação através de Edital das deliberações 
tomadas pela Assembleia Municipal e arquivo dos diversos documentos, referentes às Ses-
sões das Assembleias Municipais realizadas;

• Receção e conhecimento de toda a correspondência dirigida ao Presidente da Assembleia 
Municipal e respetivo arquivo;

• Prestação do apoio aos Membros da Assembleia Municipal, em colaboração com a Mesa 
da Assembleia Municipal, nos assuntos a tratar nas respetivas sessões para um melhor 
desempenho na sua função deliberativa;

• Prestação de todo o apoio solicitado pelo Presidente da Assembleia Municipal, para as 
reuniões das Comissões da Assembleia Municipal�

Expediente e Arquivo

À Subunidade de Expediente e Arquivo, organicamente integrante da Divisão de Administração, 
compete:

Assegurar a receção, registo, classificação, distribuição e controle da 
correspondência de e para o Município; Coordenar o funcionamento do 
arquivo do município; Registar e arquivar avisos, editais, anúncios, pos-
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turas, regulamentos, ordens de serviço, requerimentos, correspondên-
cia e demais documentos; Catalogar, indexar, registar e preservar os 
documentos, livros e processos que lhe sejam remetidos pelos diversos 
serviços municipais; Efetuar, de acordo com a lei e os prazos estab-
elecidos, a triagem dos documentos a conservar e a eliminar; Assegurar 
o serviço público de consulta de documentos; Assegurar o serviço de 
telefone e portaria�

No âmbito do Registo de Correspondência Expedida, em 2016 apresentam-se os dados 
seguintes:

• Saliente-se ainda a dobragem de 7.500 circulares com informação sobre a fatura de 
água�

• Todos os ofícios foram dobrados e envelopados pelo Serviço de Expediente, exceto os 
ofícios do Serviço de Contraordenações e Apoio Jurídico� 

No âmbito do Registo de Correspondência Recebida, em 2016 apresentam-se os dados 
seguintes:

No Arquivo Municipal foram requeridas 2519 consultas de processos e efetuadas 1080 incorpo-
rações de processos em arquivo�

Total de ofícios expedidos 20.889
Ofício para os munícipes com explicação sobre falta de água 9.500
Ofícios da Tesouraria só com um registo de saída (aviso de 
faturas em atraso)

5.892

Ofícios do Serviço de Contraordenações e Apoio Jurídico sem 
registo de saída

1.621

Total de ofícios expedidos com registo no sistema de gestão 
de do-cumentos

3.876

N�º de ofícios do Departamento de Administração Geral 3
N�º de ofícios da Subunidade de Expediente e Arquivo 42          
Idem, idem, Subunidade de Recursos Humanos 140         
Idem, idem, Divisão Financeira 398         
Idem, idem, Unidade de Recursos Operacionais 1�037        
Idem, idem, Divisão de Gestão territorial 702        
Idem, idem, Divisão de Educação, Cultura e Turismo 795        
Idem, idem, Subunidade de Notariado e Apoio aos Órgãos Municipais 554          
Idem, idem, Serviço de Sistemas de Informação e Modernização 
Administrativa

12             

Idem, idem, Contraordenações e Apoio Jurídico 29         
Idem, idem, Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação 71          
Idem, idem, Gabinete de Proteção Civil e Gestão Florestal 72          
Idem, idem, Gabinete de Auditoria Interna e Gestão de Qualidade 21
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Total de documentos registados 11�063
Total de documentos registados como ofício e faturas 10�994
Total de documentos registados como requerimentos 56
Total de documentos registados como reclamações 13                      
N�º de documentos despachados para o Dep� Administração Geral 11
Idem, idem, Subunidade Expediente e Arquivo 20
Idem, idem, Subunidade� Recursos Humanos 254                    
Idem, idem, Divisão Financeira (sendo faturas e recibos 7�110) 8�382
Idem, idem, Unidade de Recursos Operacionais 768
Idem, idem, Divisão de Gestão Territorial 265                      
Idem, idem, Divisão de Educação, Cultura e Turismo 769
Idem, idem, Subunidade de Notariado e Apoio aos Órgãos Municipais 64                      
Idem, idem, Serviço de Sistemas de Informação e Modernização 
Adm�

18                        

Idem, idem, Contraordenações e Apoio Jurídico 13                        
Idem, idem, Fiscalização Municipal 10                        
Idem, idem, Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação 373                    
Idem, idem, Gabinete de Proteção Civil e Gestão Florestal 87                      
Idem, idem, Gabinete de Saúde Pública e Veterinária 12                        
Idem, idem, Gabinete de Auditoria Interna e Gestão de Qualidade 11
N�º de documentos ainda a aguardar despacho 6

Relatório de Atividades

Foi ainda feito o registo e inventariação de:

• 186 Processos da secção de Notariado e Apoio aos órgãos do Município (85 de Notariado 
e 101 de Apoio aos Órgãos);

• 312 Protocolos;

• 687 Processos da secção de Contabilidade e Contratação Pública; 

• 212 Processos de Aprovisionamento;

• 14 Processos do serviço de Património;

• 172 Livros de registo;

• 53 Cadernetas militares;

• 775 Processos de obras particulares sem número do anos de 1953 a 1980;

• 6370 Registos de Titulares de licenças de condução de velocípedes;

• 31 Processos de arquivo da Biblioteca Municipal;
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• 44 Processos de arquivo do Centro Cultural;

• 40 Processos de arquivo da Casa Falcão;

• 273 Processos da Divisão de Educação, Cultura e Turismo.

Sistemas de Informação e Modernização Administrativa

Integrado no Departamento de Administração Geral, o Serviço de Informação e Modernização 
Administrativa exerce uma função determinante numa Câmara Municipal como a de Macedo de 
Cavaleiros, que diariamente realiza um caminho de modernização, da eficiência dos seus ser-
viços e da sua relação com os munícipes�

O ano de 2016 foi um ano em que se consolidaram diversos objetivos na 
desmaterialização de serviços e se consolidou a proximidade com os muníci-
pes através da disponibilização de diferentes aplicações e plataformas, in-
centivadoras da participação ativa da cidadania� A tabela de taxas em vigor 
e o novo plano de classificação da informação arquivística foram também 
carregados�

No âmbito interno foi implementada a nova plataforma de Intranet, elaborado um plano de for-
mação para os colabores do Município, e ministrada a formação a pessoal operário� 

Na Gestão da Assiduidade, através da produção de aplicação, com elaboração de manual 
e formação a dirigentes e restantes trabalhadores� No Sistema de Avaliação de Desem-
penho (SIADAP), com produção de aplicação, foi elaborado o manual, realizada formação 
a avaliadores e avaliados e prestado apoio na inserção de dados à subunidade de Recur-
sos Humanos�

Incentivando uma cidadania ativa, foi implementada a aplicação “Macedo Mexe” para a gestão 
de ocorrências, com apoio e formação aos responsáveis dos processos e coordenação com o 
Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação a comunicação associada à mesma�

No website da Câmara Municipal, implementado em agosto de 2015, foram implementados os 
Serviços Online com:

• Disponibilização de formulário para contagem da leitura de água

• Disponibilização de formulário para submissão de Bolsas de Estudo

• Disponibilização de formulário para submissão Macedo Cuidar +

• Linkagem da tabela de contribuintes (essencial para os serviços online)
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Saliente-se ainda, neste âmbito, a configuração do IP público para o acesso através de 
dispositivos móveis�

Refira-se ainda toda a intervenção, seja para uso interno ou externo, tida pelo Serviço de Infor-
mação e Modernização Administrativa, com evidentes melhorias na qualidade e eficiência do ser-
viço executado pelos trabalhadores e grandes repercussões na qualidade de vida dos munícipes 
e da relação destes com a autarquia:

• Aplicação de Mercados e Feiras

o Aplicação em Produção

o Carregamento dos mercados

o Carregamento dos feirantes

o Processamento dos Avisos Diários, Mensais e Trimestrais

o Pagamento por multibanco

• Aplicação de Faturação Diversa

o Aplicação em Produção

Catálogo online da Biblioteca Municipal
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o Carregamento dos serviços e preços

o Emissão de fatura, por serviço (Piscinas, Centro Cultural, Casa Falcão,…)

o Impressão de bilhetes por POS

• Módulo Faturação de Contribuintes

o Recuperação da receita de Rendas

o Recuperação da receita de Águas

o Recuperação da receita do Pocal

o Outputs da informação a enviar à AT 

• Modelo da Fatura ERSAR

o Reunião com os CTT

o Formatação do modelo

o Testes concluídos e aceites pela CMMC

• Aplicação de cemitérios

o Aplicação em Produção

o Registo dos defuntos

o Configuração do cemitério por seção e talhão

o Registo das Inumações e das Conceções de Terreno

o Emissão de Alvarás

• Biblioteca

o Atualização do Porbase – software para catalogação e empréstimo de livros 

o Pacweb - Disponibilização do catálogo na página do Município

• Vodafone 

o Instalação dos telefones, por GSM e por IP

o Ligação da fibra ótica ao edifício da Câmara Municipal e Estádio Municipal
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o Configuração da plataforma One Net

o Configuração do atendimento automático IVR

o Portabilidade concluída

o Configuração e disponibilização da VPN

• Contratação Pública

o Instalação e configuração da aplicação PCE

o Possibilidade de controlar o limite dos ajustes diretos e de outros procedimentos 
(por bens e serviços)

• Software de bilhética Centro Cultural

o Atualização do software em uso no Centro Cultural

o Comunicação da faturação à AT

• Feira de São Pedro

o Instalação e configuração do servidor

o Implementação de uma rede cablada e respetivo equipamento para os vários pon-
tos de acesso

App Macedo Mexe na PlayStore
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o Configuração dos vários tipos de bilhete e respetivo layout

o Configuração da impressora e PDA´s

• Plataforma SIGA – Sistema integrado de gestão de alunos

o Carregamento da informação na plataforma (dados dos alunos, EE, turmas,…)

o Configuração das notificações (email e sms)

o Configuração da fatura

• Plataforma Multipeears

o Definição e atualização de indicadores

o Configuração do IP Publico e disponibilização da plataforma em dispositivos moveis

o Disponibilização dos indicadores nos diversos perfis

Contraordenações e Apoio Jurídico

No quadro das competências específicas atribuídas, o Serviço de Contraordenações e Apoio Jurídico, 
de dependência do Departamento de Administração Geral, executou, em 2016, as seguintes tarefas: 

• Informações/pareceres sobre procedimentos administrativos solicitados pelos diversos 
serviços municipais da câmara municipal;

• Instrução de processos de contraordenação;

• De acordo com instruções recebidas foram elaboradas as seguintes propostas de regula-
mentos municipais: 

o Regulamento Municipal Urbanístico e de Compensações;

o Regulamento Interno do Horário de Trabalho da Câmara Municipal de Macedo de 
Cavaleiros;

o Alteração ao Regulamento Municipal de Horários de Funcionamento dos Estab-
elecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços do Município de Macedo 
de Cavaleiros;

o Regulamento Municipal do programa “Macedo Habitar”;

• Conceção e elaboração de resenha legislativa mensal com relevância autárquica. 
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Recursos Humanos

A Subunidade de Recursos Humanos está dependente da Divisão de Administração, que por sua 
vez depende do Departamento da Administração Geral�

O trabalho diário é concretizado através da aplicação informática da empresa Medidata “Gestão 
de pessoal e vencimentos – sigma”, “Sistema integrado de documentos e atendimento municipal 
– sigma”, “DMP light”,” WM Qual” e “Pocal”�

Foram desenvolvidas, em especial, as seguintes tarefas:

• Atualização do cadastro informático de todos os trabalhadores;

• Processamento mensal de remunerações, suplementos e outros abonos;

• Tratamento de ficheiros para envio dos descontos efetuados aos trabalhadores para as 
diversas entidades;

• Envio de ficheiro de remuneração para a companhia de seguro inerente ao seguro dos 
trabalhadores;

• Entrega dos recibos de vencimentos por e-mail e/ou manualmente;

• Entrega declaração anual de retenção na fonte de IRS;

• Elaboração de plano de formação dos trabalhadores e correspondente desenvolvimento;

• Registo e tratamento dos dados da assiduidade dos trabalhadores;

• Tramitação dos processos de aposentação solicitados pelos trabalhadores;

• Instrução dos processos de acidentes em serviço;

• Atualização da página da ADSE respeitante aos trabalhadores, tais como: Renova-
ção de direitos dos descendentes estudantes; Renovação de direitos dos conjugues; 
Inscrições; Anulações; Alteração de morada; Alteração de NIB e Pedido de 2�ª via de 
cartões;

• Verificação de documentos referente a despesas com a saúde na ADSE e introdução na 
aplicação para processamento e respetiva conferencia;

• Verificação e análise de documentos relativos a ajudas de custo e introdução na aplicação 
informática para processamento;

• Verificação e análise de documentos relativos às horas suplementares e introdução na 
aplicação informática para processamento;



29
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros

Relatório de Atividades

• Elaboração de toda a tramitação referente a processos de junta médica por motivo de 
doença e acidentes em serviço a fim de serem enviados á junta médica da ADSE e se ne-
cessário à junta médica da caixa geral de aposentações;

• Elaboração do mapa de férias e registo de alterações ao longo do ano;

• Elaboração do balanço social e envio á Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) através 
de suporte eletrónico (SIIAL);

• Elaboração trimestral dos mapas “pessoal ao serviço” e “recursos humanos” e envio á 
Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) através de suporte eletrónico (SIIAL);

• Tratamento e tramitação de processos de execução de penhoras;

• No âmbito da medicina no trabalho foi assegurado todo o processo relativo á realização 
de exames médicos dos trabalhadores, tendo em vista a verificar a aptidão física e psíquica 
dos trabalhadores para o exercício da atividade;

• Elaboração de processos de candidaturas e todos os trâmites inerentes ao Instituto de 
Emprego e Formação Profissional;

• No âmbito do sistema de gestão de qualidade do Município de Macedo de Cavaleiros, a 
área funcional de recursos humanos, procedeu á adaptação e melhoramento dos vários 
procedimentos;

• Elaboração de informações e emissão de declarações inerentes ao serviço dos recursos 
humanos e/ou trabalhadores;

• Emissão de guias de receita provenientes de diversas entidades;

• Receção e registo de requerimentos e outros documentos.

Com o objetivo de aproveitar o ciclo avaliativo 2015/2016, retomou-se no final de 2015 a apli-
cação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 
(SIADAP), tendo-se realizado já em 2016 as eleições para a Comissão Paritária, monitorizado 
os objetivos dos trabalhadores e realizado uma reunião do Conselho de Coordenação da Avalia-
ção (CCA) com o principal enfoque de fazer um ponto de situação e perspetivar a regularização 
extraordinária dos anos anteriores, tendo-se, ainda, aprovado um novo Regulamento de funcio-
namento deste órgão�

Uma boa parte das relações mantidas com Instituto de Emprego e Formação Profissional pas-
sam por esta Subunidade e traduzem-se no apoio efetivo que o Município presta aos munícipes 
desempregados� 

No ano de 2015 e 2016 foram elaboradas 17 candidaturas às medidas CEI e CEI + (Contrato em-
prego inserção), destinadas a desempregados beneficiários das prestações de desemprego e de-
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sempregados beneficiários do rendimento social de inserção e outros desempregados elegíveis, 
respetivamente� As pessoas contratadas foram inseridas em vários locais e serviços do Município 
de Macedo de Cavaleiros�

Em 2015, das candidaturas realizadas (6, referenciadas apenas as que terminaram em 2016), 
foram efetuados 29 contratos individuais cujo período laboral variou entre 21/04/2015 a 
06/10/2016� Em 2016, das candidaturas realizadas (11), foram efetuados 60 contratos individ-
uais, por períodos variáveis de 4, 6 e 12 meses, por um período de tempo variável de 08/01/2016 
a 11/06/2017�

Sendo toda a atividade municipal desenvolvida por pessoas, constituindo estas o seu principal 
recurso, para as quais é necessário olhar, compreender e atuar, baseado nos mapas anuais do 
balanço social, de seguida, através de vários quadros e gráficos, dá-se a conhecer um pouco do 
“retrato” dos recursos humanos do Município de Macedo de Cavaleiros�

	  
Quadro 1: Evolução dos trabalhadores em exercício de 
funções

Facilmente se constata a diminuição de trabalhadores em exercício de funções num total de 29 
em quatro anos, motivada por mobilidade, aposentação, morte e doença superior a seis meses 
e ainda por imposição legal, tendo estado o Município nos últimos anos sujeito à redução de 
pessoal�

	  
Gráfico 1: Demonstração gráfica de trabalhadores em exer-
cício de funções a 31 de dezembro
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Gráfico 2: Demostração gráfica de trabalhadores por carreira/categoria - 
ano

Na maioria das carreiras ao longo dos quatro anos registou-se uma diminuição de pessoal, à 
exceção da carreira de técnico superior que de 2015 para 2016 teve o acréscimo de 2 trabalha-
dores pela modalidade de mobilidade e da carreira de informática que registou o acréscimo de 1 
trabalhador em 2013/2014 e outro em 2015/2016, por concurso e mobilidade, respetivamente�

	  
Quadro 2: Evolução dos trabalhadores em exercício de funções por car-
reira/categoria e género

	  
Quadro 3: Número de trabalhadores por vínculo, carreira/categoria e género
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Registe-se que no universo dos trabalhadores do Município, 55,65% são do sexo masculino e 
44,35% do sexo feminino, destacando-se o maior peso masculino ao nível dos dirigentes e dos 
assistentes operacionais�

	  
Gráfico 3: Número de trabalhadores por escalão etário

Em face dos constrangimentos orçamentais e legais, a não admissão de pessoal ao longo dos 
anos e por conseguinte o seu não rejuvenescimento (transversal em toda a administração públi-
ca) faz registar a não existência de trabalhadores com menos de 30 anos de idade e do escalão 
etário mais expressivo ser o dos 55-59 anos, com um peso de 20,16% contra os 3,63% do es-
calão mais novo dos 30-34 anos�

Mais de 44% dos trabalhadores do Município têm 50 ou mais anos de idade�

	  
Quadro 4: Trabalhadores segundo nível de escolaridade, género e carreira/
categoria
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Apesar da média etária realce-se que mais de metade dos trabalhadores completaram o ensino 
secundário ou o ensino superior�

	  
Quadro 5: Trabalhadores afetos à educação

Pese embora o Município não ter celebrado protocolos de delegação de competências no domínio 
do pessoal não docente, ainda assim, os recursos humanos que o Município afeta à educação 
têm uma expressão considerável no seu todo, com um peso de quase 19%�

Dados sempre relevantes quando se fala em recursos humanos são os relativos ao absentismo, 
os quais, conforme “Gráfico 5” (página 40), apresentam um comportamento similar ao longo dos 
anos, exceção feita ao ano de 2016 por motivo de doença�

Fruto da diminuição do número de trabalhadores ao serviço e dos denominados “cortes 
salariais” a despesa com remunerações diminui em mais de 230�000€ de 2013 para 
2016 (“Quadro 6” - página 40)� Verificou-se ainda uma diminuição acentuada dos en-
cargos com o pessoal, no total aproximado de 192�000€ em quatro anos (“Gráfico 6” 
- página 40)�

Ponto essencial na gestão dos recursos humanos é a sua formação profissional, a qual, apesar 
da não existência em 2016 de verbas comunitárias ou de um plano de formação promovido pela 
AMTQT, registou algum incremento em 2016 ao nível das ações externas com uma despesa total 
próxima dos 13�000€ (Quadros 7, 8 e 9 - página 41)�



34
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros

Relatório de Atividades

	  
Gráfico 5: Dias de ausência motivo / ano

	  
Quadro 6: Encargos com o pessoal por tipo e ano

	  
Gráfico 6: Representação de encargos com pessoal valor e ano
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Quadro 7: Ações de formação profissional 

	  
Quadro 8: Participantes em ações de formação

	  
Quadro 9: Horas despendidas em ações de formação

Gestão Financeira

A Gestão Financeira da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros é da competência de uma 
divisão própria: a Divisão Financeira�

Esta Divisão congrega a Subunidade de Contabilidade e Património, a Subunidade de Contrata-
ção Pública, a Subunidade de Atendimento ao Público e Tesouraria e Serviço de Gestão de Candi-
daturas, sendo o relatório deste último apresentado no item de Desenvolvimento Económico 
e Turismo deste documento�

À Divisão Financeira compete genericamente assessorar a atividade finan-
ceira da Câmara Municipal, cabendo-lhe, o controlo interno de toda a re-
ceita e despesa do Município, a elaboração de estudos e informações, para 
proposta aos órgãos do município de medidas ou orientações que visem o 
aumento da receita, a contenção, a eficácia e a economicidade na execução 
da despesa, e as análises de ordem técnica que fundamentem, em termos 
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legais e financeiros, as decisões relativas a operações de crédito�

Neste âmbito foram desenvolvidas as seguintes atividades mais relevantes: 

• Elaboração técnica dos documentos previsionais de gestão autárquica, nomeadamente, 
as Grandes Opções do Plano, que incluem o Plano Plurianual de Investimentos e o Plano de 
Atividades Mais Relevantes, e o Orçamento, em conformidade com a lei e as orientações 
estratégicas da Câmara Municipal;

• Elaboração das modificações orçamentais, revisões e alterações, que se mostraram ne-
cessárias, contribuindo com estudos e previsões financeiras;

• Elaboração dos documentos de prestação de contas, nos termos previstos na lei, e outros 
mapas e informações que a Câmara Municipal considere úteis;

• Elaboração das Informações Financeiras para a Assembleia Municipal;

• Manutenção organizada e em dia a contabilidade, registos e procedimentos contabilísti-
cos na oportunidade ditadas pela lei, nomeadamente no controlar de inscrição em rubricas 
de despesa e receita, e verificação do saldo das diversas contas, nas opticas orçamental e 
patrimonial;

• Cálculo mensal dos Fundos Disponíveis, de acordo com a Lei n.º 8/2012, de 21 de fever-
eiro (LCPA);

• Elaboração do plano de pagamento/tesouraria anual, controlando a sua execução, sendo 
uma ferramenta de suporte, à decisão interna, e à informação externa (fornecedores) de 
previsão de pagamento; 

• Elaboração, tratamento e envio de informação a entidades externas, nomeadamente 
ao Tribunal de Contas, à Direção Geral das Autarquias Locais, à Inspeção Geral de Fi-
nanças, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, à Autori-
dade Tributária, à Entidade Reguladora de Águas e Resíduos, ao Instituto Nacional de 
Estatística;

• Elaboração de processo com vista à contratação de empréstimo a Longo Prazo para finan-
ciamento do investimento “Remodelação de edifício para instalação de serviços”, incluindo 
o envio para visto prévio do Tribunal de Contas, o qual foi visado pelo Tribunal de Contas 
em 23 de dezembro de 2016;

• Coordenação e verificação da informação elaborada e tratada pelos Serviços afetos, para 
posterior envio, aos Serviços internamente, e a entidades externas;

• Elaboração de informações sobre pedidos de autorização para realização nas vias públi-
cas de eventos, e autorização prévia para o lançamento de fogo-de-artifício e/ou outros 
artefactos pirotécnicos, objeto de deliberação pela Câmara Municipal;
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• Emissão de Pareceres em processos de contratação de bens e serviços, táxis, licença es-
pecial de ruído, entre outros, tramitados pelos Serviços afetos à Divisão;

• No âmbito do relacionamento da Câmara Municipal com as instituições de ensino, foram 
acompanhados dois estagiários, na realização de estágios curriculares�

Atendimento ao Público e Tesouraria

São competências desta Subunidade as seguintes:

Assegurar o atendimento centralizado e a informação ao munícipe; 
Centralizar todo o relacionamento dos serviços com o munícipe; Cen-
tralizar a informação relativa aos processos a diligenciar junto de todos 
os outros serviços para o seu efetivo despacho; Emitir guias de receita 
referentes a taxas, licenças e demais rendimentos do município; Manter 
atualizado o cadastro dos ciclomotores, motociclos, veículos agrícolas 
e das licenças de condução; Proceder ao licenciamento das máquinas 
de diversão; Arrecadar todas as receitas virtuais e eventuais; Pagar 
despesas autorizadas; Efetuar depósitos em instituições financeiras; 
Elaborar os balancetes necessários ao controle e funcionamento do ser-
viço; Assegurar que a abertura de contas bancárias é precedida da ne-
cessária aprovação do órgão executivo, sendo as mesmas tituladas pela 
autarquia�

Esta Subunidade, criada aquando da reorganização dos Serviços aprovada em julho de 2014, e 
resultou da “fusão” do Serviço de Atendimento ao Público e da Subunidade de Tesouraria, fun-
ciona em duas áreas:

a) A área do Atendimento, está assente no conceito de Balcão Único, do tipo “one-stop-
shop”, ou seja, o utilizador não se desloca para outro serviço (espaço) para efetuar o paga-
mento e/ou recebimento, quando devido. O serviço é prestado em regime de front-office, 
sendo que no final do dia (exceto em casos urgentes) a documentação recebida é remetida 
para os Serviços Municipais correspondentes. Atualmente, pela sua especificidade e salva-
guarda de situações do foro pessoal, ainda existem atendimentos relacionados com ação 
social que são prestados fora do Serviço de Atendimento ao Público�

Durante o ano de 2016, foram efetuados 23�150 atendimentos, o que se traduz em uma média 
diária de 92 atendimentos� 

Os atendimentos efetuados foram referentes as áreas, e resultaram no recebimento dos docu-
mentos, conforme o quadro seguinte: 
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b) A área da Tesouraria tem como missão a salvaguarda e controlo dos meios financeiros, 
nomeadamente através da boa cobrança das receitas e cumprimento no pagamento das 
ordens de pagamento dentro dos prazos estabelecidos, observando as disposições legais e 
regulamentares em vigor�

No ano de 2016 foram realizadas as seguintes atividades: 

• Conferência das ordens de pagamento de faturas, gerais e de tesouraria, e respetivo 
pagamento, por cheque ou transferência bancária, sendo que neste momento mais de 
97% são feitas por transferência e-banking;

• Emissão de e-mail a comunicar o pagamento, que neste momento ocorre de forma automática;

• Cobrança e arrecadação de receita, e inerentes registos, quando os pagamentos são efet-
uados por transferência bancária;

• Recebimento dos valores cobrados em postos de cobrança, como as piscinas municipais, 
e conferência dos mapas de apoio;

• Recebimento como “caixa central”, no final do dia, dos valores arrecadados por cada 
posto do atendimento, e conferencia com os mapas de apoio;

• Contabilização diária dos valores recebidos através de Terminal de Pagamento Automático; 

• Depósito de valores e cheques em conta bancária do Município;

• Elaboração e conferência dos documentos respeitantes à tesouraria, como o Resumo 
Diário de Tesouraria e Folha de caixa;

• Arquivo dos documentos pertencentes ao Serviço de Tesouraria, nomeadamente talões 
de depósito, comprovativos das transferências bancárias recebidas e efetuadas, corres-
pondência diversa, entre outros� 

Relatório de Atividades
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Contabilidade e Património

São competências desta Subunidade:

Coligir todos os elementos necessários à elaboração do orçamento e 
respetivas alterações e revisões; Executar os procedimentos relativos à 
atividade financeira, designadamente através do cabimento de verba; 
Organizar os processos inerentes à execução do orçamento; Determi-
nar os custos de cada serviço, estabelecer e manter uma estatística fi-
nanceira necessária a um efetivo controlo de gestão; Promover o paga-
mento das despesas autorizadas; Organizar a conta anual de gerência 
e fornecer os elementos necessários à elaboração do respetivo relatório 
de contas; Efetuar o movimento e registos da contabilidade municipal 
segundo as regras do POCAL; Organizar e manter atualizado o inven-
tário e cadastro dos bens móveis e imóveis, do domínio público ou 
privado do município; Proceder ao registo interno de todos os bens 
do Município, incluindo os elementos necessários ao cálculo das amor-
tizações; Desenvolver e acompanhar todos os processos de aquisição, 
transferência, abate, permuta e venda de bens móveis e imóveis, de 
acordo com as regras estabelecidas no normativo de controlo interno, 
POCAL e demais legislação aplicável; Promover e manter atualizados os 
registos e inscrições nas matrizes prediais de todos os bens próprios 
imobiliários do município; Promover a definição de uma política de se-
guros dos bens e equipamentos necessários ao regular funcionamento 
dos serviços do município e manter atualizados os seguros de incêndio 
ou multirrisco de todos os imóveis, procurando no mercado os seguros 
com menos custos e melhores coberturas; Acompanhar o processo de 
aquisição de viaturas e equipamentos; Acompanhar os processos rela-
tivos às participações e relatórios dos sinistros com viaturas e acompa-
nhar os respetivos processos�

Durante o ano de 2016 foram desenvolveu as seguintes atividades:

• Cabimentos e compromissos dos documentos que transitaram de ano e respetivas con-
ferências;

• Cabimento da previsão com encargos fixos para o ano de 2016, e emissão das respetivas 
requisições e inerentes compromissos, nomeadamente com remunerações e encargos, luz, 
gás, aquisição água em alta e tratamento de efluentes, resíduos sólidos, comunicações, 
seguros, etc…;

• Cabimentação das propostas de aquisição de bens, serviços e empreitadas, subscritas 
pelos diversos serviços, incluindo as conferências a eles inerentes (rubricas orçamentais, 
procedimentos administrativos, digitalização, entre outros);

• Registos de faturas, após a confirmação do fornecimento e liquidação, pelos Serviços 
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responsáveis, incluindo as conferências necessárias, tanto em relação aos procedimentos 
administrativos inerentes como aos contabilísticos; 

• Emissão de ordens de pagamento (de Faturas e Gerais) para efetivação de pagamento de 
despesas orçamentais, incluindo a verificação da situação de não dívida perante a Autori-
dade Tributária e a Segurança Social, se aplicável; 

• Emissão de ordens de pagamento de operações de tesouraria, inerentes à entrega 
a terceiros de valores arrecadados a seu favor, incluindo a elaboração de mapas e 
guias de suporte, ou à devolução de valores retidos para cumprimentos de obrigações 
contratadas;

• Emissão de guias de receita relativas a impostos municipais (IMI, IMT, Derrama, IUC), 
taxas municipais (renda concessão EDP);

• Conferência diária dos documentos remetidos pelo Serviço de Atendimento ao Público e 
Tesouraria, na área de Tesouraria;

• Conferência de contas correntes de fornecedores e de clientes;

• Elaboração de ofícios, informações e demais expediente;

• Arquivo anual em pastas, de ordens de pagamento e outros documentos referentes ao 
ano de 2016, e anteriores com vista ao seu envio para o Arquivo Municipal;

• Elaboração mensal do Mapa de Empréstimos;

• Conferências no âmbito do encerramento contabilístico do ano de 2016; 

• Manutenção do inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis, do domínio público ou 
privado do município;

• Registo interno de todos os bens adquiridos em 2016, incluindo os elementos necessários 
ao cálculo das amortizações; 

• Acompanhamento dos processos de aquisição, transferência, abate, permuta e venda de 
bens móveis e imóveis, de acordo com as regras estabelecidas no POCAL e demais legisla-
ção aplicável;

• Promoção, em cooperação com os Serviços, e manutenção da atualização dos registos e 
inscrições nas matrizes prediais de todos os bens próprios imobiliários do município;

• Estudo dos valores registados em Imobilizado em Curso, recolha de informação, e trans-
ferência para imobilizado corpóreo e/ou imobilizado do domínio público, através de inven-
tariação;
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Ao longo do ano consolidou-se a utilização do workflow, como ferramenta indispensável à 
tramitação dos processos, reduzindo-se o uso do papel�

Quadro numérico de documentos produzidos:

	  

Contratação Pública

São competências desta Subunidade:

Promover e/ou participar na elaboração de cadernos de encargos e pro-
gramas de concurso referentes à aquisição de bens armazenáveis, ma-
teriais e outros bens e serviços, nos termos da lei; Assegurar a gestão 
administrativa do material de consumo corrente armazenado e organi-
zar elementos informativos adequados; Promover a elaboração do plano 
anual de compras e aprovisionamento do economato, em consonância 
com as atividades comprometidas nas opções do plano e as necessidades 
reais, em colaboração com os diversos serviços; Promover a elaboração 
e manutenção atualizada de um ficheiro de todos os fornecedores do 
Município relacionáveis com os seus ramos de atividade; Promover e 
organizar mapas e quadros estatísticos, de seguimento e controlo das 
encomendas municipais nas suas várias etapas e vertentes; Promover 
estudos e medidas de racionalização de custos, controlando os diversos 
pedidos internos dos utilizadores de cada serviço; Promover a organiza-
ção e manutenção atualizada do inventário de existências em economato 
para um controlo contínuo de todas as suas entradas e saídas�

Advindo das suas competências, este serviço promove as diligências necessárias à contratação 
de todos os bens e serviços necessários ao funcionamento dos serviços�

Durante o ano de 2016 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

• Emissão de requisições externas, e inerente compromisso, após despacho de adju-
dicação de fornecimento;
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• Gestão dos procedimentos com vista à contratação de bens e serviços, quer por ajuste 
direto regime geral, quer por concurso público, incluindo a elaboração de convites/pro-
gramas de concurso e cadernos de encargos, submissão e tramitação do processo na plat-
aforma eletrónica de compras, envio de notificações no uso de competências delegadas, 
elaboração de informações para aprovação de documentos, adjudicação e solicitações;

• Elaboração de informações para aprovação de minutas de contrato, previamente elabora-
das pelo Serviço responsável; 

• Registo na base.gov dos contratos efetuados, quando aplicável; 

• Elaboração do plano anual de compras e aprovisionamento do economato e materiais de 
limpeza, após avaliação do histórico, e assegurar a gestão racional do mesmo, promovendo  
a organização e manutenção atualizada do inventário de existências em economato para 
um controlo contínuo de todas as suas entradas e saídas;

• Elaboração, tratamento e envio de informação estatística, referente as aquisições de bens 
e serviços efetuadas;

• Acompanhamento e controle das encomendas municipais nas suas várias etapas e ver-
tentes;

• Manutenção atualizada do arquivo dos processos de contratação/aquisição sob a sua re-
sponsabilidade;

• Durante o ano de 2016, era ainda nesta Subunidade registadas as faturas relativas a luz, 
comunicações, transportes escolares, refeições escolares e combustíveis para viaturas, 
situação que passou para a Contabilidade no final do ano.

Em face do referido, apresentam-se alguns números:
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Serviços de Gestão Territorial

A Divisão de Gestão Territorial do Município de Macedo de Cavaleiros tem como missão assegu-
rar a gestão e planeamento urbanístico de uma forma articulada e integrada, orientada para um 
desenvolvimento coerente e equilibrado de um território coeso e sustentável�

Para a concretização e desenvolvimento de um serviço municipal em constante evolução têm 
sido indispensável e fundamental a colaboração e a entreajuda de todos os membros que con-
stituem a Divisão de Gestão Territorial� 

Arriscamos constantemente na inovação, não abdicamos de implementar 
reformas quando necessárias, apostamos na valorização e responsabiliza-
ção individual de cada um dos intervenientes nos procedimentos internos, e 
juntos permitimo-nos racionalizar processos, desburocratizar e fomentar a 
transparência, continuando numa luta constante das prestação de um ser-
viço, numa melhoria permanente para melhor servir o Macedense� 

Têm vindo a ser dados passos firmes e coerentes para o desenvolvimento de uma política ur-
banística sustentada, com instrumentos de planeamento coerentes e complementares ao nível 
da visão que o Município de Macedo de Cavaleiros tem vindo a alcançar� 

Macedo de Cavaleiros preconiza um alinhamento estratégico assente nos eixos estratégicos do 
Plano Diretor Municipal (PDMMC); no Plano de Urbanização na Cidade de Macedo de Cavaleiros 
(PUMC); no Desenvolvimento da Zona Industrial para o Desenvolvimento Económico; nas novas 
Áreas de Reabilitação Urbana; no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e na 
elaboração de novos Projectos tendo em vista ao desenvolvimento estratégico urbano ao nível 
das iniciativas para a regeneração económica, social e ambiental de Macedo de Cavaleiros, in-
centivando ao Desporto, Lazer e Bem-estar� 

Destacam-se ainda o desenvolvimento de diversas candidaturas para a Paisagem Protegida da 
Albufeira do Azibo; para os Geossítios do Geopark Terras de Cavaleiros; no âmbito do PAMUS; 
candidatura a Bicity; para a regeneração do edifício dos Paços do Concelho; Projecto de Edifício 
de Serviços para Callcenter; Reconversão e Ampliação do Quartel da GNR; Obras de Conserva-
ção do Polo II, Pavilhão Municipal, entre outras� 

Assim, destacamos as seguintes atividades desenvolvidas no ano anterior:

• Adaptação / Revisão do Plano Diretor Municipal de Macedo de Cavaleiros

Tendo o Município de Macedo de Cavaleiros, optado por concluir a revisão do PDM antes da 
entrada em vigor das novas orientações legais assentes na publicação da Lei n�º 31/2014, 
de 30 de maio, “Lei de Bases Gerais da Política de Solos, de Ordenamento do Território e 
de Urbanismo”, e consequente Revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial - RJIGT, Decreto-Lei n�º 80/2015, de 14 de maio, que veio alterar o quadro legal 
regulador do urbanismo, planeamento e ordenamento do território, terão que ser enceta-
dos os procedimentos para a adaptação/ revisão do PDM nos próximos quatro anos� Será 
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neste sentido despoletado o procedimento de adaptação/revisão do Plano Diretor Municipal 
durante o ano de 2017�

• Adaptação/Revisão do Plano da Zona Oficinal de Travanca. 

Com vista à captação de investimento privado numa área consolidada da Cidade a Zona Ofi-
cinal de Travanca a Câmara Municipal procedeu dar início ao procedimento de alteração do 
Plano de Pormenor da Zona Oficial de Travanca  bem como estabelecer medidas preventivas, 
nos termos da alínea b) do n�º 1 do artigo 126�º do Decreto-Lei n�º 80/2015, de 14 de maio�

• Adaptação/Revisão do Plano da Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros 

No sentido de readaptar a área de ampliação da Zona Industrial e a readaptação ao actual 
PZIMC e consequente Revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - 
RJIGT, Decreto-Lei n�º 80/2015, de 14 de maio, que veio alterar o quadro legal regulador 
do urbanismo, planeamento e ordenamento do território, terão que ser encetados os pro-
cedimentos para a adaptação/revisão do PZIMC em sintonia com o actual PDM� 

• Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) 

Este plano passou por uma candidatura entre todos os Municípios da Terra Quente Transmon-
tana, que assume a vocação operacional de garantir que os fundos destinados à melhoria do 
ambiente urbano e à regeneração física, económica e social são aplicados de forma integrada, 
tanto no quadro dos programas de acção como na articulação com intervenções públicas e 
privadas, foi desencadeado em 2015 e terminou em 2016 com a fase da negociação e aprova-
ção do mesmo, e exigiu uma concertação entre as políticas de regeneração (PARU), de mobi-
lidade (PAMUS) e de intervenção social (Comunidades Desfavorecidas – PAICD)�

o O PAMUS assumiu como princípios orientadores: a redução do tráfego automóvel; 
a interligação entre o Centro Histórico e os eixos prioritários na Cidade de Macedo 
de Cavaleiros; a promoção da mobilidade ciclável e pedonal (BICITY);

o Ao nível da estratégia para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD), o projeto 
visa uma intervenção física de reabilitação e regeneração urbana no Bairro Social 
de São Francisco e a constituição de um instrumento financeiro para apoio a inter-
venções por parte dos privados que residam nestes bairros. A requalificação dos 2 
parques infantis do Bairro de São Francisco encontram-se aqui contemplados;

o A estratégia para a reabilitação urbana (PARU) assenta na intervenção em eixos 
estratégicos para a regeneração, como a elaboração dos Projectos das ARU; da 
elaboração do Projecto Paisagístico do Parque Verde da Cidade de Macedo de Cava-
leiros; A reformulação do edifício do Mercado Municipal e zona envolvente; a inter-
venção de obras de conservação dos edifícios escolares do Polo II e edifício do Paço 
do Concelho tendo em vista as eficiência energética. Foi iniciado o desenvolvimento 
de projetos com vista à submissão para aprovação pela Autoridade de Gestão do 
PEDU e a sua posterior execução durante os próximos anos�
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• Candidatura de Estudo de Requalificação e Valorização da Praia da Fraga da Pegada e 
Praia da Ribeira na Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo�

O Município de Macedo de Cavaleiros deu sequência ao “Estudo de Requalificação e Valo-
rização das Praias da Albufeira do Azibo em área da PPAA com a criação de passadiços de 
acesso às praias tornado-a mais uma vez uma praia acessível com Bandeira Azul, amiga 
do ambiente; um percurso pedonal através da criação de um passadiço, miradouro de 
ligação entre as 2 praias proporcionando novas imagens, com cais de prática da pesca� 
Foram submetidos os processos à aprovação das entidades, cujo parecer é vinculativo, 
criando condições para que durante o ano de 2017 fossem realizadas candidaturas ao Por-
tugal 2020, com vista à sua execução� Neste sentido, continuamos a trabalhar no projeto 
de execução de toda a reformulação das Praias da Albufeira do Azibo, com a criação de 
novos equipamentos, colocação de mobiliário urbano, sinalética de caminhos pedestres, 
colocação de miradouros de visualização de espécies da fauna e flora, criação de ciclovia 
e da limpeza e reformulação de novas áreas de lazer, e o seu enquadramento nos avisos 
comunitários�

• Candidatura de Estudo de Requalificação e Valorização dos Geossítios no Geopark Terras 
de Cavaleiros 

• Monitorização de Actividades Económicas (RERAE) tendo em vista o Decreto-Lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro�

Este Regime extraordinário visa a regularização das atividades económicas, os respon-
sáveis por estabelecimentos industriais, por atividades pecuárias, os operadores de gestão 
de resíduos, os responsáveis pelas explorações de revelação e aproveitamento de massas 
minerais (pedreiras), bem como pelas explorações de aproveitamento de depósitos mi-
nerais (minas) e os responsáveis pelas instalações de resíduos da indústria extrativa�

Apresentação Pública do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) a 1 de setembro
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Gestão Urbanística 

Considerando o instrumento fundamental para a função da gestão urbanística, o Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto–Lei n.º555/1999 de 16 de Dezem-
bro, na sua última versão o Decreto-Lei n�º 136/2014 de 9 de Setembro, que vigora desde 7 de 
janeiro de 2015, bem como o novo PDM aprovado em 2015, aportaram ao Município várias novas 
competências, com implicações ao nível da competitividade do concelho�

SIG 

Em qualquer parte do território Nacional e Estrangeiro, os requerentes e os técnicos têm acesso, 
através do nosso portal, às plantas de localização e Plantas do PDM Ordenamento e PDM Condi-
cionantes para submissão dos seus processos na Câmara de Macedo de Cavaleiros� 

É com orgulho, que podemos afirmar que somos o único Município da Terra Quente Transmon-
tana a permitir esta consulta� O trabalho desenvolvido durante o ano de 2016 centrou-se na 
manutenção em funcionamento das aplicações Gismat (Gestão Urbanística, Emissão de Plantas 
de Localização e as aplicações Web Emissão de Plantas e Consulta de Planos) assim como no 
desenvolvimento de vários trabalhos, dando resposta às várias áreas do Município�

Sinalética da Cidade de Macedo de Cavaleiros

Este trabalho tem como objetivo dar resposta ao facto de que a sinalética comercial, ou pub-
licitária, não obedece a uma regulamentação geral de âmbito nacional� Por regra os Municípios 
exigem um licenciamento ou pedido de autorização, e o pagamento de uma taxa municipal, 
relegando para segundo plano a localização, orientação, e as características físicas deste tipo de 
sinalização� 

A desregulamentação deste tipo de sinalética leva à sua proliferação desordenada, criando um 
impacte visual negativo na paisagem urbana, podendo até interferir com a leitura e interpre-
tação eficiente da sinalização rodoviária. Geralmente a sinalética comercial é colocada junto 
de outra sinalética direcional, criando um “ruído” visual muito elevado� Foi assim constituído o 
“Plano de Sinalética de Macedo de Cavaleiros” e no sentido de dar apoio à sua concretização, 
apresentou-se um estudo que visa complementar a informação já existente sobre o mesmo, 
resumido do seguinte modo:

• São verificadas 7 propostas de colocação, acrescentados outros pontos para coloção de 
forma complementar;

• É seguida a lógica de a partir de um local chave seguir as possíveis possibilidades de cir-
culação até chegar à proximidade de cada entidade;

• Existem quatro locais chave, coincidentes com as principais entradas da cidade (Tribunal, 
Rotunda no início da rua Viriato Martins, Avenida Comendador António Joaquim Ferreira 
e zona da Florestal) que a partir daí são criadas as várias possibilidades de chegar a cada 
entidade pretendida, passando por outros pontos intermédios;
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• A proposta de sinalética contempla como 8 unidades comerciais (Continente, Inter-
marché Super, Intermarché, Lidl, Armazéns da Santa, Frescos, Mini Preço e Supermercado 
da Avozinha) e 5 unidades de alojamento (Hotel Muchacho, Hotel Alendouro, Turismo de 
Habitação Solar Morgado de Oliveira, Alojamento Local Dona Antónia e Alojamento Local 
Granjo);

• Dada a grande quantidade de unidades, quer comerciais ou de alojamento, será quase 
impossível contemplar a totalidade de indicação num único painel ou num determinado lo-
cal, com a devida descrição de cada uma;

• Deste modo considerou-se que nos painéis localizados nos locais chave seriam colocados 
apenas a simbologia de cada unidade associado a um símbolo chave de unidade comercial 
ou unidade de alojamento� A uma distância próxima (último local de indicação) entre os 
50 e 150 metros, será contemplada a indicação com a descrição total de cada unidade e a 
distância a que se encontra�

Georeferenciação de processos que deram entrada no Sector de Licenciamento da DGT 

No ano de 2016 foram criados 6035 documentos em formato PDF através das aplicações do GIS-
MAT, que englobam as plantas de localização fornecidas, as plantas do PDM Ordenamento e PDM 
Condicionantes, plantas da Cidade de Macedo de Cavaleiros, plantas dos Geossítios/ Geopark 
entre outras�

• Apoio no Cadastro dos Cemitérios, foram fornecidas as plantas para serem efetuados os 
levantamentos de campo� A informação recolhida ainda não foi fornecida para ser introdu-
zida em ambiente SIG (até à presente data)�

• Apoio no Cadastro da Rede de Águas, foi dado apoio em termos de traçados de rede, 
perfis longitudinais das mesmas, plantas de localização, estudo de ramais, para melhor 
esclarecimento sobre a localização das possíveis fugas de água existentes nas redes de 
abastecimento existentes, prosseguindo este trabalho com a colaboração no levantamento 
e tratamento do cadastro das redes que está a ser desenvolvido�

Fiscalização Municipal

O setor de fiscalização composto por 3 Fiscais Municipais, que em 2016 desenvolveram formação de 
14 horas no âmbito do RJUE – DL 136/2014 de 9/9, centraram em especial a sua atividade em:

• Obras Isentas de controlo Municipal – 145;

• Processos do RERAE – 394;

• Fiscalização ao abrigo do licenciamento Zero – 26 esplanadas; 

• Fiscalização ao abrigo do SIR – 7;
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• Processos sujeitos a licenciamento – 39;

• Participações – 1 Esplanada, 8 Obras, 13 por falta de pagamento na Feira Municipal;

• Autos de contra ordenação levantados – 1 Esplanada, 5 Obras; 

• Ocupação do espaço publico com: Publicidade – 7; Outdoors – 2;

• Denuncias – 19;

• Pedidos de Certidão de dispensa de licença de utilização – 59;

• Pedido de terrado na Feira Municipal – 1;

• Pedido de desistência de terrado na Feira Municipal – 2;

• Cumprimento de despacho – 1;

• Notificações – 1;

• Levantamento das obras inacabadas – 25;

• Apoio à URO (moradas incorretas) – 12;

• Levantamento dos Outdoors – 17;

• Acompanhamento das empresas na realização dos orçamentos para recuperação dos 
parques infantis - 13 x 5;

• Verificação do cumprimento das empresas de transportes escolares – 10.

Topografia

Os serviços de topografia deste município servem de apoio aos vários sectores de obras e ar-
quitetura do mesmo, com a finalidade de executar os levantamentos topográficos para base da 
execução dos projetos�

É composto por três elementos – Topógrafo, Porta Miras e Fiscal de obras - apoiados com o equi-
pamento “Estação Total TCRA 1105 Plus”, Prisma, Bastão e Tripé�  Ao nível de software possui o 
autocad, estando identificada a necessidade de aquisição de outros programas

Ao longo do ano foram diversos trabalhos de topografia aqui identificados:

• Implantações de Obras;

• Implantações de Lotes;
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• Cálculos de áreas e volumes;

• Acompanhamentos de obras.

Destacam-se ainda alguns dos trabalhos realizados com diferentes prioridades:

• Levantamento topográfico dos 13 parques infantis;

• Levantamento topográfico e arquitetónico do aintigo café do lago e sua envolvente na 
Albufeira do Azibo;

• Levantamento topográfico e arquitetónico da Escola Primária de Santa Combinha;

• Levantamento Topográfico e arquitetónico da Escola Primária de Podence;

• Levantamento topográfico do lameiro junto ao Centro Dom Abílio Vaz das Neves;

• Levantamento topográfico do jardim adjacente ao Centro Cultural;

• Levantamento topográfico do lote para instalação da futura Estação de Serviço na Zona 
Industrial;

• Medição de áreas dos terrenos na mancha do Parque da Cidade de Macedo de Cavaleiros;

• Levantamento topográfico de varias parcelas de terrenos, propriedade da CMMC para 
efeitos de registo;

• Levantamento topográfico de terrenos confinantes com a praia da Ribeira na Albufeira do 
Azibo;

• Levantamento topográfico do terreno da EDP;

• Levantamento topográfico das ruas desde a discoteca Roll – rotunda da GNR – rotunda 
das escolas – parque de estacionamento frente das escolas – Escola Praça das Eiras para 
o Projeto da Bicity;

• Levantamento topográfico para elaboração de projeto de saneamento no Pontão de Lamas;

• Marcação da feira de São Pedro;

• Levantamento topográfico para elaboração de projeto de saneamento na aldeia de Bagueixe;

• Levantamento topográfico do antigo campo de futebol da aldeia de Cortiços e do terreno 
para elaboração de projeto de casas de banho públicas na mesma aldeia;

• Levantamento topográfico do Largo da Fonte em Lombo;
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• Levantamento topográfico de toda a área da Feira de Gado de Podence;

• Levantamento topográfico de terreno junto do Núcleo Central da Paisagem Protegida da 
Albufeira do Azibo em Salselas;

• Levantamento topográfico do parque natureza em Santa Combinha;

• Levantamento topográfico de terrenos da CMMC em Santa Combinha;

• Levantamento topográfico do Cemitério de Travanca;

• Levantamento topográfico do Cemitério de Nogueirinha;

• Implantação de cotas de pontos de observatório de aves ao longo da Albufeira do Azibo;

• Levantamento topográfico para ligação de saneamento na aldeia de Vilarinho de Agro-
chão;

• Levantamento topográfico do parque de merendas na aldeia de Vale da Porca;

• Levantamento topográfico do arruamento de entrada da aldeia de Vale da Porca para 
implantação de lancis para execução de passeios;

• Várias implantações de lotes na Zona Industrial “ 22 lotes”.

Licenciamento

A Subunidade de Apoio Administrativo da Divisão de Gestão Territorial apresenta os seguintes 
dados:

Requerimentos	  enviados	  para	  a	  DGT	   1492	  

Certidões	  emitidas	  antes	  de	  1951	   4	  

Certidões	  /Declarações	  emitidas	   327	  

Pedidos	  de	  informação	  Prévia	  (PIP)	  	   11	  

Licenciamentos	  de	  Edificação	  	   168	  

Comunicação	  Prévia	  	   3	  

Licenciamentos	  de	  Obras	  de	  Urbanização	  	   1	  

Alterações	  de	  Uso	  de	  edifício	   4	  

Alvará	  de	  Obras	  de	  Construção	  	   53	  

Alvará	  de	  Autorização	  de	  Utilização	   64	  

Alvará	  de	  Loteamento	   0	  

Averbamentos	  ao	  Alvará	  	   10	  

Pedidos	  Diversos	   71	  

Caducidades	  de	  Processos	   0	  

Inspeções	  e	  reinspecção	  Periódicas	  a	  	   14	  

Processos	  do	  RERAE	   225	  

Candidaturas	  SIRJUE	   9	  

Processos	  de	  RJACSR	   6	  

Formações	  realizadas	  	   5	  

Editais	  realizados	   52	  

Processos	  de	  Alojamento	  local	  existentes	  no	  concelho	   20	  

Pedidos	  de	  fotocópias	  	   61	  

Vistorias	  efetuadas	   39	  

Processos	  de	  imóveis	  em	  ruinas	   8	  

Processos	  de	  obras	  ilegais	   10	  

Atendimentos	  ao	  munícipe	  (telefónico	  e	  presencial)	   4064	  
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Requerimentos	  enviados	  para	  a	  DGT	   1492	  

Certidões	  emitidas	  antes	  de	  1951	   4	  

Certidões	  /Declarações	  emitidas	   327	  

Pedidos	  de	  informação	  Prévia	  (PIP)	  	   11	  

Licenciamentos	  de	  Edificação	  	   168	  

Comunicação	  Prévia	  	   3	  

Licenciamentos	  de	  Obras	  de	  Urbanização	  	   1	  

Alterações	  de	  Uso	  de	  edifício	   4	  

Alvará	  de	  Obras	  de	  Construção	  	   53	  

Alvará	  de	  Autorização	  de	  Utilização	   64	  

Alvará	  de	  Loteamento	   0	  

Averbamentos	  ao	  Alvará	  	   10	  

Pedidos	  Diversos	   71	  

Caducidades	  de	  Processos	   0	  

Inspeções	  e	  reinspecção	  Periódicas	  a	  	   14	  

Processos	  do	  RERAE	   225	  

Candidaturas	  SIRJUE	   9	  

Processos	  de	  RJACSR	   6	  

Formações	  realizadas	  	   5	  

Editais	  realizados	   52	  

Processos	  de	  Alojamento	  local	  existentes	  no	  concelho	   20	  

Pedidos	  de	  fotocópias	  	   61	  

Vistorias	  efetuadas	   39	  

Processos	  de	  imóveis	  em	  ruinas	   8	  

Processos	  de	  obras	  ilegais	   10	  

Atendimentos	  ao	  munícipe	  (telefónico	  e	  presencial)	   4064	  
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Obras Municipais

Os serviços da Divisão de Gestão Territorial, no âmbito das obras realiza um aprimorado trabalho 
e diversificado que compreende, entre outros, a elaboração de projetos das especialidades, orga-
nização de processos de concurso, acompanhamento, fiscalização e vistoria, autos de medição, 
elaboração de contas finais e revisão de preços ou a libertação de cauções apresentadas como 
garantia de obras�

Empreitadas decorridas em 2016:
Nº	  Proc.	   Empreitada	   Adjudicação	   Valor	  Total	  

4/2015	   Praça	  dos	  Combatentes	   138.770,06€	   135.507,26€	  *	  

12/2015	   Etar	  em	  Vila	  Nova	  da	  Rainha	   22.616,50€	   23.704,00€	  

13/2015	   Construção,	  Beneficiação	  e	  Conservação	  de	  
Arruamentos	  e	  Obras	  Complementares	  no	  
Concelho	  –	  Arruamentos	  e	  Passeios	  em	  Peredo	  

72.779,60€	   72.779,60€	  *	  

2/2016	   Pavimentação	  da	  Rua	  Alexandre	  Herculano	  –	  
Entre	  a	  Rua	  dos	  Bombeiros	  Voluntários	  e	  o	  
acesso	  à	  Alameda	  Nossa	  Senhora	  de	  Fátima	  

44.091,50€	   44.091,50€	  *	  

	   Construção,	  Beneficiação	  e	  Conservação	  de	  
Arruamentos	  e	  Obras	  Complementares	  no	  
Concelho	  –	  Pavimentação	  do	  Largo	  da	  Praça	  e	  
da	  Rua	  dos	  Barreiros	  em	  Morais	  

32.036,75€	   32.036,75€	  *	  

04/2016	   Construção	  de	  Muro	  de	  Suporte	  no	  Bairro	  da	  
Alegria	  

34.205,42€	   34.205,42€	  *	  

05/2016	   Paragem	  de	  Camionagem	  –	  Construção	  de	  
Edifício	  

117.654,26€	   79.131,35€	  **	  

08/2016	   Infra-‐Estruturas	  Hidráulicas	  em	  Freguesias	  do	  
Município	  

35.127,69€	   32.127,69€	  *	  
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Notas: Os valores indicados são acrescidos de Iva a 6%; * Ainda não foi elaborado o estudo de 
revisão de preços, nem elaborada a conta final da empreitada, pelo que o valor total pode sofrer 
alterações; ** Valor total até 7 de abril de 2017�

Elaboração de estudos de revisão de preços e subsquente elaboração de conta final

• Construção, Beneficiação e Conservação de Arruamento e Obras Complementares no 
Concelho – Arruamentos em Grijó e Arruamentos em Limãos (Proc�02/2015);

• Construção, Beneficiação e Conservação de Arruamento e Obras Complementares no 
Concelho – Arruamentos em Chacim (Proc�09/2015);

• Construção, Beneficiação e Conservação de Arruamento e Obras Complementares no Concel-
ho – Pavimentação da Rua Luís Inácio Fernandes Gonçalves e Rua do Direito (Proc�06/2015);

• Construção, Beneficiação e Conservação de Arruamento e Obras Complementares no 
Concelho – Arruamentos em Vale de Prados (Proc�10/2015);

• Piscinas Municipais Descobertas – Cobertura de Edifício (Proc11/2015).

Vistorias para efeitos de liberação de caução ao abrigo do Decreto-Lei 190/2012 de 22 de agosto

• Ligação em Fibra Óptica do Parque Municipal de Exposições (Proc.04/2014);

• Construção, Beneficiação e Conservação de Arruamento e Obras Complementares no 

ETAR de Vila Nova da Rainha – Fase de Execução
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Concelho – Pavimentação em Calçada de Cubos de Granito em Amendoeira e Lamalonga 
(Proc�13/2013);

• Requalificação Urbanística do Bairro da Bela Vista (Proc.25/2011);

• Reforço da Iluminação Pública no Concelho – Envolvente ao Tribunal Judicial, ao Pavilhão de 
apoio às atividades desportivas do Azibo e mudança de vários pontos de luz (Proc�03/2012)�

Vistorias para efeitos de Receção Definitiva

• Beneficiação e Conservação de Arruamentos em Aldeias do Município – Arruamentos em 
Vilarinho de Agrochão (Proc�01/2010);

• Ampliação do Cemitério de Santa Bárbara em Macedo de Cavaleiros (Proc.48/2008);

• Construção, Beneficiação e Conservação de Arruamento e Obras Complementares no 
Concelho – Arruamento envolvente à Igreja em Pinhovelo (Proc�05/2011);

• Beneficiação e Conservação de Arruamentos em Aldeias do Município – Arruamentos em 
Paradinha (Proc�08/2010);

• Instalações de Apoio ao Heliporto (Proc.06/2011).

Vistorias para efeitos de Receção Provisória de Obras Particulares de Urbanização

• Obras de Urbanização Relativas à Construção de Estabelecimento de Comercio e Retalho 
Alimentar, em nome de Modelo Continente Hipermercados, S�A� (Proc� DGT – 35/2015)�

Muro de suporte no Bairro da Alegria antes da empreitada
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Projetos para Candidatar

Foram efetuados alguns projetos de execução com elaboração de peças desenhadas, peças es-
critas, medições e orçamentos, com estimativas de custo, para efeitos de candidaturas�

Projetos a candidatar Valor 

Saneamento e Abastecimento de Água e ETAR no Pontão de Lamas          50 212,50 €  

ETAR em Vinhas          21 081,00 €  

ETAR em Castro Roupal           31 483,20 €  

ETAR em Nozelos           23 828,30 €  

ETAR em Vila Novas da Rainha           22 616,50 €  

Saneamento em Bagueixe           30 929,30 €  

Saneamento na EN216 – Carvalheira           85 096,18 €  

Saneamento e Abastecimento de Água na Rua D. Abílio Vaz das Neves          68 361,20 €  

Estação Elevatória em Morais ( Bairro de São Francisco)          24 002,50 €  

Abastecimento de Água em Bairros Periféricos de Macedo (EN102 - Sul)          75 680,30 €  

Obras de Requalificação do Bairro de São Francisco      1 338 170,00 €  

Total:      1 771 460,98 €  

	  

Toponímia

• Freguesias (Uniões) com toponímia e numeração de polícia aprovada: Ala, Amendoeira, 
Arcas, Lamalonga, Lombo, Morais, Podence, Santa Combinha, Vale da Porca, Vilarinho de 
Agrochão, Vilarinho do Monte e Vinhas�

• Freguesias (Uniões) que transitam para o próximo ano: Bornes, Burga, Carrapatas, 
Castelãos, Corujas, Grijó, Lamas, Sezulfe, Talhinhas, Vale Benfeito, Vilar do Monte�

• Freguesias (Uniões) que aguardam parecer da comissão de toponímia: Bagueixe, Edroso, 
Espadanedo, Ferreira, Lagoa, Lombo, Murçós, Peredo, Salselas, Soutelo Mourisco, Talhas, 
Vale Benfeito�
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Serviços Operacionais

A Unidade de Recursos Operacionais congrega a Subunidade de Apoio Administrativo e os Ser-
viços de Gestão de Máquinas e Viaturas, Manutenção de Edifícios, Equipamentos e Infraestrutu-
ras, Limpeza e Manutenção de Vias e Espaços Públicos e de Parques e Jardins� Estes últimos com 
relatório de atividades integrado no item de Ambiente deste documento�

Apoio Administrativo 

Relativamente ao expediente geral do serviço de apoio administrativo desta unidade podem 
enumerar-se: 

• 199 ofícios;

• 1225 informações de aquisições de bens e serviços;

• 4 processos de insalubridade (inclui notificações diversas informações e deslocação de 
pessoal ao local);

• registos de contadores de fornecimento de água – 397 novos e 106 substituição de con-
tadores;

• 43 cortes de fornecimento de água por falta de pagamento;

• 202 guias de receita coletiva;

• 1343 processamentos e registos de cobrança da tarifa de resíduos sólidos nas aldeias não 
municipalizadas�

Gestão de Máquinas e Viaturas

Este setor é responsável por assegurar a conservação e manutenção das máquinas, viaturas e 
outros equipamentos no sentido de obter uma utilização adequada�

No âmbito das várias valências e serviços da Unidade destacam-se os transportes de apoio às 
atividades recreativas e culturais promovidas pela Câmara Municipal, Associações, Escolas e 
Juntas de Freguesia� 

Em 2016, realizaram-se 366 viagens com os veículos do município de modo a dar resposta aos 
pedidos das Associações, Escolas e Juntas de Freguesia, para atividades culturais, litúrgicas e 
desportivas, tais como:

Requerentes:	   N.º	  de	  viagens	  

Clube	  Atlético	  de	  Macedo	  de	  Cavaleiros	   130	  

Grupo	  Desportivo	  Macedense	   115	  

Clube	  de	  Caça	  e	  Pesca	  de	  Macedo	  de	  Cavaleiros	   25	  

Caretos	  de	  Podence	   6	  

AJAM	   2	  

Associação	  Banda	  do	  Brinço	   4	  

ADRA	  Arcas	   2	  

Associação	  do	  Lombo	   1	  

Junta	  de	  Freguesia	  de	  Chacim	   1	  

Junta	  de	  Freguesia	  dos	  Olmos	   1	  

Junta	  de	  Freguesia	  da	  Amendoeira	   1	  

Junta	  de	  Freguesia	  de	  Vale	  Benfeito	   1	  

Associação	  Amendoeira	  viva	   1	  

A.D.D.B	   1	  

Agrupamento	  de	  Escolas	   29	  

Colégio	  de	  Chacim	   1	  

Instituto	  Jean	  Piaget	   2	  

C.N.Escutas	   4	  

Fábrica	  da	  Igreja	  das	  Arcas	   4	  

Fábrica	  da	  Igreja	  de	  Macedo	  	   8	  

G.C.E.R	   4	  

Cooperativa	  Agrícola	  de	  Macedo	  de	  Cavaleiros	   1	  

Santa	  Casa	  da	  Misericórdia	   1	  

Servas	  Franciscanas	   3	  

Oficinas	  de	  oração	  	   2	  

Clube	  Ciclismo	  Macedo	  	  	   9	  

Associação	  Vimonte	   2	  

Associação	  Cultural	  de	  Ala	   2	  

Associação	  Bombos	  de	  Vale	  da	  Porca	   1	  
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Requerentes:	   N.º	  de	  viagens	  

Clube	  Atlético	  de	  Macedo	  de	  Cavaleiros	   130	  

Grupo	  Desportivo	  Macedense	   115	  

Clube	  de	  Caça	  e	  Pesca	  de	  Macedo	  de	  Cavaleiros	   25	  

Caretos	  de	  Podence	   6	  

AJAM	   2	  

Associação	  Banda	  do	  Brinço	   4	  

ADRA	  Arcas	   2	  

Associação	  do	  Lombo	   1	  

Junta	  de	  Freguesia	  de	  Chacim	   1	  

Junta	  de	  Freguesia	  dos	  Olmos	   1	  

Junta	  de	  Freguesia	  da	  Amendoeira	   1	  

Junta	  de	  Freguesia	  de	  Vale	  Benfeito	   1	  

Associação	  Amendoeira	  viva	   1	  

A.D.D.B	   1	  

Agrupamento	  de	  Escolas	   29	  

Colégio	  de	  Chacim	   1	  

Instituto	  Jean	  Piaget	   2	  

C.N.Escutas	   4	  

Fábrica	  da	  Igreja	  das	  Arcas	   4	  

Fábrica	  da	  Igreja	  de	  Macedo	  	   8	  

G.C.E.R	   4	  

Cooperativa	  Agrícola	  de	  Macedo	  de	  Cavaleiros	   1	  

Santa	  Casa	  da	  Misericórdia	   1	  

Servas	  Franciscanas	   3	  

Oficinas	  de	  oração	  	   2	  

Clube	  Ciclismo	  Macedo	  	  	   9	  

Associação	  Vimonte	   2	  

Associação	  Cultural	  de	  Ala	   2	  

Associação	  Bombos	  de	  Vale	  da	  Porca	   1	  

O serviço de Gestão de Máquinas e Viaturas assegura também transporte escolar dos alunos 
das Escolas do concelho� Em 2016, os veículos do município utilizados para o transporte escolar�

Promover a distribuição racional das máquinas e equipamentos pelos serviços de apoio às águas, 
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saneamentos e outros trabalhos afins promovidos pela Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, 
são também obrigações deste serviço�

Alguns exemplos:

	  

Máquina	   Local	   Tipo	  de	  trabalho	  

Zona	  industrial	   Remoção	  de	  terras	  

Lamas	   Limpeza	  de	  caminhos	  e	  pista	  de	  motos	  

Arcas	   Limpeza	  de	  caminhos	  	  

Ferreira	   Limpeza	  de	  caminhos	  e	  aceiros	  

Carrapatas	   Limpeza	  de	  caminhos	  e	  aceiros	  

Burga	   Limpeza	  de	  caminhos	  e	  aceiros	  

Bornes	   Limpeza	  de	  caminhos	  e	  aceiros	  

Cortiços	   Limpeza	  de	  caminhos	  e	  aceiros	  

Serra	  de	  Bornes	   Limpeza	  de	  caminhos	  e	  aceiros	  

D5	  

(catrapilar)	  

Castelãos	   Limpeza	  de	  caminhos	  e	  aceiros	  

Vale	  de	  Prados	   Manutenção	  de	  caminhos	  

Amendoeira	   Manutenção	  de	  caminhos	  

Lagoa	   Manutenção	  de	  caminhos	  

Ala	  /	  Latães	   Manutenção	  de	  caminhos	  

Gradíssimo	   Manutenção	  de	  caminhos	  

Travanca	   Manutenção	  de	  caminhos	  

Champion	  

(niveladora)	  

Chacim	   Manutenção	  de	  caminhos	  

Manutenção de Edifícios, Equipamentos e Infraestruturas 

Conservação de edifícios – reparações e beneficiação dos edifícios municipais, para além dos 
trabalhos semanais de manutenção, destacam-se as seguintes intervenções:

• Piscinas Municipais

o Substituição de válvula redutora de pressão e válvula misturadora termostática;

o Reparação na unidade de ventilação e humidificação (UTV) da piscina;
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o Reparação de duas fugas em tubagens de água quente;

o Reparação de fuga de água no reservatório de águas quentes sanitárias 
(chuveiros);

o Reparação do compressor 1, da unidade de ventilação e humidificação 
(UTV);

o Pintura interior e exterior do edifício das piscinas descobertas (ainda em execução 
– previsto o término do mesmo para o ano de 2017);

o Pintura dos balneários das piscinas descobertas;

o Colocação de tela no terraço das piscinas descobertas;

o Substituição e colocação de mosaico e azulejo nas piscinas cobertas;

o Pintura interior nas piscinas cobertas;

o Substituição de lâmpadas para LEDS�

• Biblioteca

o Reparação do telhado; 

o Pintura interior do edifício;

• Estádio Municipal

o Substituição de UPS, controlador de emergência do elevador;

o Reparação de fuga de águas quentes sanitárias no acumulador de 2000 litros;

o Reparação de avaria no sistema de ar condicionado do estádio municipal;

o Reparação/recarga de gás no compressor da unidade de ar condicionado VRV� 

• Centro Cultural

o Reparação na unidade de climatização do Auditório;

o Colocação de uma bomba circuladora na rede de águas quentes sanitárias;

o Intervenção na plataforma elevatória do palco;

o Inversão do ciclo de funcionamento, Verão/Inverno da instalação AVAC do edifício
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• Mercado Municipal

o Pintura interior do piso R/C;

o Substituição do telhado no cais�

• Estabelecimentos de Ensino

o Escola do Bairro de S� Francisco:

• Reparação do telhado;

• Colocação de portas e janelas;

• Construção de balneários;

• Pintura interior do edifício.

o Jardim de Infância de Vale da Porca:

• Pintura interior do edifício. 

o Jardim de Infância de Travanca:

Obras de Manutenção nas Piscinas Municipais
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• Pintura interior do edifício.

o Escola primária de Vale da Porca:

• Pintura interior do edifício.

• Habitações Sociais

o Foi dada continuidade à monitorização e acompanhamento aos bairros sociais 
através de visitas periódicas junto aos arrendatários e proprietários, como forma de 
sensibilização para uma melhor colaboração entre os moradores e Câmara Munici-
pal;

o Foram feitas obras de melhoramento e conservação (pinturas, arranjos de piche-
laria, eletricidade, entre outros) em alguns apartamentos e casas do Bairro de S� 
Francisco e em casas do Bairro da Alegria, todos estes, património do município�

• Parque Municipal de Exposições

o Colocação de janelas nas tasquinhas;

o Pintura das naves e edifícios envolventes (secretariado e restaurante)�

• Câmara Municipal

o Substituição de lâmpadas para LEDS�

Procedeu-se à verificação periódica, revisão e manutenção de redes de incêndio, extintores e 
carretéis nos edifícios e escolas municipais�

Foram realizadas as inspeções periódicas obrigatórias a ascensores (eleva-
dores dos edifícios municipais), redes de gás, telecomunicações e sistemas 
de climatização e AVAC nos edifícios municipais (Centro Escolar, Centro Cul-
tural, Estádio Municipal, Casa Falcão e Pavilhão Municipal)�

Os trabalhos de certificação de instalações elétricas e colocação de contadores:        

• Pavilhão Ilha do Sal, ETAR V. N. da Rainha, Inst. Zona Industrial – PT 176, Bairro S. Fran-
cisco Bl� C3, RC;

• Reservatório de Murçós, depósito de água de Chacim, Bairro S. Francisco Bloco A, C e D;

• Trabalhos para certificação, com a empresa ETE de 22 instalações com contratos ainda do 
tipo obras;

• Renovação com a EDP Distribuição a prorrogação por mais um ano, de 34 contratos Tipo/Obras.
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Colocação de ramais e lâmpadas de iluminação pública em: 

• Fornos de Ledra, Ramal Brinço – Ala, Lamalonga, Olmos, Vilar do Monte, Av. Eça de, 
Queirós, Av. D. Nuno Álvares Pereira, Prado de Cavaleiros, Av. Maria Pinto de Azevedo, 
Zona da Cooperativa Agrícola� Zona envolvente do Centro de Saúde, Freguesias de Lagoa, 
Edroso, Carrapatas, Lamas e Vilarinho de Agrochão�

Foi ainda realizada a substituição de lâmpadas para LEDS em:

• Iodetos Metálicos em Vale Pradinhos;

• Semáforos da Cidade e Concelho de Macedo.

Serviço de cemitérios

Procedeu-se à atualização da aplicação informática de cemitérios, tendo-se nela registado 1730 
defuntos e 1120 inumações�

Foram ainda identificadas e registadas todas as sepulturas perpétuas e temporárias, assim como 
os respetivos alvarás�

Os serviços operacionais relativos à limpeza e manutenção de vias e espaços públicos, 
de parques e jardins, à desratização, desbaratização e desinfeção e ainda aos serviços 
de água e saneamento podem ser consultados no item Ambiente. 
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Coesão e Desenvolvimento Social

É princípio fundamental da atuação da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros uma ação 
focada nas pessoas, no equilíbrio e equidade social e a sustentabilidade ambiental� A interven-
ção é, naturalmente alargada a diferentes setores da sociedade, assente no desenvolvimento 
de parcerias com diferentes instituições, procurando um número diversificado de respostas, 
abrangendo todas as áreas de intervenção e alcançando toda a população�  

A materialização das políticas da autarquia é verificada diariamente, com 
ações e intervenções diversas, sempre com o foco no reforço da qualidade 
de vida dos Macedenses� De entre a Visão, a Missão, ou os Objetivos da 
Câmara Municipal, assim como de toda a sua intervenção, estão sempre 
presentes os munícipes, a resposta aos seus problemas e a garantia de es-
perança para os seus anseios�  

Ação Social e Saúde

O ano de 2016 foi marcado pelo forte incremento de medidas sociais e 
da implementação de programas sociais, que juntos com outras respostas 
já asseguradas anteriormente, alargaram de sobremaneira toda a rede de 
apoio da Câmara Municipal�

Foi implementado o Regulamento Municipal Macedo Cuidar que congrega o Cartão Municipal 
Sénior e a Oficina Móvel de Reparações; o projeto CLDS 3G “Operação Armórica” assumiu 
toda a plenitude de funcionamento; a Unidade Móvel de Saúde estabeleceu a periodicidade 
das suas visitas a todas as localidades; foram implementados os Ateliers de Expressão Plásti-
ca em 21 localidades; foi elaborado o projeto de regulamentação Macedo Habitar, que viria a 
entrar em consulta pública em março de 2017�

Regulamento Municipal Macedo Cuidar

Implementado em julho, destina-se a apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade, com idade 
igual ou superior a 65 anos, regulando as condições de adesão, atribuição e utilização do Cartão 
Municipal Sénior, assim como as normas gerais de funcionamento da Oficina Móvel de Repara-
ções Municipal e de acesso à mesma�

Foi solicitada a emissão de 69 cartões, 23 na modalidade Macedo Cuidar e 46 na modalidade 
Macedo Cuidar+. Foram atribuídos, por reunirem as condições para o efeito, 23 cartões Macedo 
Cuidar e 5 Macedo Cuidar+. 

Entretanto, e dado os critérios apertados para a atribuição do Cartão Mu-
nicipal Sénior na modalidade que mais apoios atribui, o Macedo Cuidar +, a 
Câmara Municipal decidiu promover uma alteração regulamentar de forma a 
possibilitar a adesão de um maior número de pessoas�

A Oficina Móvel de Reparações, contemplada no mesmo regulamento, destina-se a apoiar os ido-
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sos mais carenciados, através de pequenas reparações nas suas habitações, com mão-de-obra 
gratuita� A implementação deste projeto mereceu o apoio da Edp-Solidária para equipamento da 
carrinha que a Câmara Municipal colocou à disposição�

Habitação Social e Emergências Sociais

A Câmara Municipal faz a gestão do parque habitacional do Bairro Social da Alegria e do Bairro S� 
Francisco de Assis� O Bairro da Alegria integra 32 casas: 12 T2 e 20 T3� O Bairro de S� Francisco 
integra 77 habitações: 34 casas, 16 Rch e 18 C/ cave e 43 apartamentos, 2 - T2, 19 – T3, 22- T4�

Deram entrada 12 pedidos de habitação social, 5 pedidos foram indeferidos por não reunirem os 
requisitos e 7 passaram a integrar a lista classificativa de candidaturas.

Foi atribuída uma casa de tipologia T2 no Bairro Social da Alegria, efetuada uma permuta, de um 
T2 para um T3 e existe uma casa de tipologia T2 a aguardar a realização de obras de recupera-
ção para poder ser atribuída� 

Dos 20 pedidos de apoio no âmbito das Emergências Sociais que deram en-
trada nos serviços, 14 foram apoiados a nível da recuperação da habitação 
e 5 noutros âmbitos: 2 na aquisição de óculos e 3 no pagamento de rendas 
em atraso� Um pedido dos pedidos foi indeferido por não reunir os requisitos 
para poder ser apoiado�

O apoio da Câmara Municipal ao nível da habitação é feito seguindo um procedimento bem 
definido pela Divisão de Gestão Territorial: execução de vistoria as habitações, estimativa dos 

Apoio para a cobertura e revestimentos interiores de habitação em Espadanedo antes da 
intervenção



65
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros

Relatório de Atividades

materiais necessários ou confirmação de lista apresentada pelo requerente do apoio, e aquisição 
dos materiais autorizados�

Apoios verificados em 2016:

No sentido de substituir o regulamento atualmente destinado à habitação social municipal que já 
é antigo, disciplinando e fixando critérios e regras que responda às atuais necessidades, a Câma-
ra Municipal procedeu à elaboração do projeto de Regulamento Municipal do Programa Macedo 
Habitar� O mesmo prevê também a regulação das regras de atribuição do apoio à recuperação 
e reabilitação de habitações degradadas no concelho, cujos proprietários, carenciados economi-
camente não tenham possibilidade de fazer as obras necessárias nas próprias residências� Alem 
disso, contempla o apoio à recuperação e reabilitação de habitações degradadas e acrescenta o 
apoio financeiro às famílias carenciadas para arrendamento de imóveis particulares. 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)

Ao nível de funcionamento, a CPCJ de Macedo de Cavaleiros encontra-se estruturada numa 
Comissão Restrita com carácter permanente, e numa Comissão Alargada com o objetivo de in-
terligação com a comunidade�

• Comissão em Modalidade Alargada: 

N.º	  Proc	   Beneficiário	   Local	   Tipo	  de	  Apoio	   Apoio	  

2015/21	   António	  Santos	   Podence	   Cobertura,	  revestimentos	  
interiores	  

2	  656.20€	  

2016/01	   Almerinda	  dos	  Anjos	  dos	  
Santos	  

Podence	   (Incêndio)	  Revestimentos	  
Cozinha	  e	  pintura	  interior	  

964,50	  €	  

2016/02	   Daniel	  dos	  Santos	   Espadanedo	   Casa	  de	  Banho	  e	  
Revestimentos	  interiores	  

2	  717,50	  €	  

2016/03	   Madalena	  Nascimento	   Cernadela	   Cobertura	   2	  140,00	  €	  

2016/04	   Moisés	  Videira	   Ala	   Casa	  de	  Banho	  e	  
revestimentos	  interiores	  

2	  286,00	  €	  

2016/05	   Daniela	  Monteiro	  Pinto	   Morais	   Cobertura	  e	  revestimentos	  
interiores	  

1	  600,50	  €	  

2016/06	   Leopoldina	  Paulina	  dos	  Anjos	   Cernadela	   Arranjo	  na	  Chaminé	   156,00	  €	  

2016/07	   Suzana	  Micael	   Valongo	   Revestimentos	  interiores	  
cozinha	  

1	  055,00	  €	  

2016/09	   Laurinda	  dos	  Anjos	  Fernandes	   Fornos	  de	  Ledra	   Cobertura	   1	  005,00	  €	  

2016/13	   Alzira	  Suzana	  dos	  Anjos	  
Rodrigues	  

Ferreira	   Cobertura	   1	  334,00	  €	  

2016/15	   Celina	  da	  Conceição	  Dias	   Grijó	  -‐	  Mina	   Material	  casa	  de	  banho	   860,00	  €	  

2016/16	   Teresa	  da	  Conceição	  Jesus	   Valongo	   Cobertura	   1	  497,50	  €	  

2016	   Carlos	  Caseiro	  Pinela	   Vilar	  Monte	   (Incêndio)	  Reconstrução	  de	  
estrutura	  da	  habitação	  

4	  835,00	  €	  
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o 1 representante do Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros – Conceição 
Gemelgo;

o 4 representantes nomeados pela Assembleia Municipal - Maria Delfina Sarmento, 
Cláudia Quirino, Helena Sapage, Telma Roma;

o 1 representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação - Susana Cabeça;

o 1 representante da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros - Cândida Fragoso;

o 1 elemento cooptado à CPCJ pela Câmara Municipal- Liliana Andrade;

o 1 representante do Centro D� Abílio Vaz das Neves - Sónia Almeida;

o 1 representante do Centro Distrital da Segurança Social - Isabel Lourenço;

o 1 representante do Centro de Saúde - Adelaide Baptista;

o 1 representante da Guarda Nacional Republicana - Francisco Fraga;

o 1 representante Instituto Português da Juventude - Paulo Lico;

o 1 representante da Santa Casa da Misericórdia - Alfredo Castanheira Pinto Sandra Pereira;

o 1 representante do grupo Desportivo Macedense - João José Pires Valdrez�

• Comissão em Modalidade Restrita:  

o 1 representante do Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros;

o 1 representante da Câmara Municipal de macedo de Cavaleiros;

o 1 elemento cooptado à CPCJ pela Câmara:

o 1 representante do Centro D� Abílio Vaz das Neves;

o 1 representante do Centro Distrital da Segurança Social;

o 1 representante do Centro de Saúde;

o 1 representante da Guarda Nacional Republicana�

 A comissão restrita é composta sempre por um número ímpar, nunca inferior a 5 dos membros 
que integram a comissão alargada, sendo membros por inerência o presidente e os represent-
antes do município e da Segurança Social�

Em 2016 foram sinalizados à CPCJ de Macedo de Cavaleiros 76 novas situações por violência 
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doméstica, maus tratos infantis, negligência, consumo de estupefacientes, álcool e absentismo 
escolar� Transitaram do ano anterior 32 processos�  

Foram acompanhados e avaliados 108 processos, conforme a seguir se refere: 

• 14 no local de residência;

• 19 em meio natural de vida;

• 16 em avaliação diagnóstica;

• 8 arquivados após avaliação diagnóstica;

• 1 deixou de ser urgente; 

• 9 arquivados por cessação de medida de acompanhamento;

• 2 arquivados por alteração de residência;

• 12 arquivados liminarmente, por não haver perigo;

• 27 foram remetidos ao Ministério Público, 10 por falta de consentimento, 7 por processo crime, 
5 por incumprimento dos acordos de promoção e proteção e 5 por falta de meios para intervir�

Academia Sénior Idade Maior/Idade Melhor

A Academia Sénior Idade Maior/Idade Melhor é um projeto socioeducativo e cultural promovido 
pelo Município de Macedo de Cavaleiros� Tem como pressuposto dar resposta à procura de en-

Visita da Academia Sénior ao Real Filatório de Chacim
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sino informal, bem como incentivar a frequência de atividades recreativas ou outras, por parte 
da população Sénior, contribuindo para o problema do isolamento social, promoção da saúde, 
do convívio e dar resposta às necessidades intelectuais desta população� O projeto propõe áreas 
passíveis de intervenção, nomeadamente no que toca a medidas de promoção educativas, cult-
urais e de promoção de atividade física�

Sendo a sua atividade desenvolvida e organizada por ano letivo, o ano civil de 2016 compreen-
deu, naturalmente, o 2º semestre do ano letivo 2015/2016 e o 1º semestre de 2016/2017�

De um ano letivo para o outro, a Academéia Sénior registou um aumento de 30 inscrições, dado 
revelador do interesse que as atividades promovidas geram na população sénior e na necessi-
dade destas manterem hábitos diários mais ativos e estimulantes cognitiva e físicamente�

Assim, os dados referentes às inscrições/participações e idades, apresentam-se desta forma:

2015/2016 – 35 alunos com idades entre os 50 e os 83 anos;

2016/2017 – 65 alunos com idades entre os 51 e 0s 84 anos�

As atividades são desenvolvidas ao nível das áreas da Expressão Plástica, Educação Física, 
Música, Inglês, Expressão Dramática, Informática e Saúde + (área introduzida no ano letivo 
2016/2017)� Estas disciplinas são orientadas por Professores afetos à Câmara Municipal, respon-
sáveis pelas Atividades de Enriquecimento Curricular no Pré-Escolar e 1º Ciclo, bem como por 
um trabalhador do quadro do Município, no caso particular da área de informática�

As sessões decorrem essencialmente no Mercado Municipal, loja nº 13, excepto a informática 
que decorre no Centro Cultural, a Hidroginástica que decorre nas Piscinas Municipais, e a Educa-
ção Física no Parque Municipal de Exposições�

Além da componente educativa, a Academia Sénior procurou também a integração social com a 
participação em atividades de âmbito diverso em 2016�

Operação Armórica – CLDS 3G

Tendo sido implementada a 9 de dezembro de 2015, foi em 2016 que a sua ação se materializou 
na plenitude� 

A Operação Armórica – implementada no concelho de Macedo de Cavaleiros ao abrigo do Pro-
grama CLDS-3G (Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 3�ª Geração) – tem uma dura-
ção prevista de 36 meses� 

O desenho da operação assenta nas áreas do emprego e qualificação, e da interven-
ção familiar – cuja dinâmica se baseia na criação de gabinetes de apoio técnico – e 
num conjunto de respostas integradas que visam favorecer o acesso ao emprego e a 
resolução das necessidades das pessoas e das coletividades, a par dos seus interess-
es, reforçando a capacidade da comunidade e das instituições desta área geográfica. 
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A Santa Casa da Misericórdia de Macedo de Cavaleiros assume a coordenação e execução da 
Operação Armórica, em estreita articulação com o Conselho Local de Ação Social de Macedo de 
Cavaleiros, tendo sido estabelecida uma parceria base, para acreditar o seu bom funcionamento, 
composta pela Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, o IEFP, I�P�, Serviço de Emprego de 
Macedo de Cavaleiros; o Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros e a CERCIMAC�

Foram implementadas 18 atividades, distribuídas por 3 eixos de intervenção:

• O Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação integra 9 atividades, apresentando 3 di-
mensões de intervenção  complementares entre si –  Apoio à Autoiniciativa; Estímulo e 
Orientação na Transição para a Vida Ativa; Dinâmicas de Divulgação/ Mediação nas áreas 
da formação e do emprego (para beneficiários e promotores) –  que convergem para a es-
trutura constituída, o Gabinete de Apoio Técnico – Emprego e Formação, mediante a qual 
é coordenada e dinamizada a ação global, a par das necessárias interações com os Eixos 2 
e 3�

• O Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil, composto por 
6 atividades – tem como ponto de partida o Gabinete de Apoio Técnico – Famílias e Pa-
rentalidade, que estrutura a sua intervenção e dinâmicas de articulação com os Eixos 1 e 
3� O fundamento da estratégia assenta na promoção do bem-estar e qualidade de vida da 
população do Concelho de Macedo e Cavaleiros, considerando 2 áreas de atuação: 

o Criação de Serviços/ respostas, para grupos mais vulneráveis, perspetivando a 
participação da comunidade;

o Realização de atividades diferenciadas, promotoras da aquisição de competên-
cias pessoais, sociais e culturais, destinadas quer às camadas mais jovens, quer às 
famílias em processo de acompanhamento no âmbito do Gabinete de Apoio Técnico 
– Famílias e Parentalidade�

• O Eixo 3 – Capacitação da Comunidade e das Instituições é constituído por 3 atividades 
cuja estratégia de intervenção se fundamenta na construção de um processo gradativo, 
que perspetiva a participação de todos os agentes de desenvolvimento� Promove a din-
amização das comunidades e favorece o protagonismo dos próprios destinatários da inter-
venção, sejam pessoas e grupos informais, sejam as organizações locais� Nesta área de 
intervenção é dado especial relevo à autoiniciativa dos agentes de desenvolvimento, sendo 
concedido suporte técnico na realização de iniciativas e na elaboração de candidaturas, e 
ainda na revitalização das estruturas, numa lógica desburocratizada e descentralizada� A 
ponte com o Eixo 1 é realizada através do Gabinete de Apoio Técnico ao Associativismo; 
por sua vez, a criação de serviços de proximidade é levada a cabo em estreita articulação 
com o Eixo 2�

Ateliers de Expressão Plástica

Os Ateliers rurais da Operação ARMÓRICA realizam atividades lúdico-culturais e de promoção da 
saúde e do bem-estar, visando o combate ao isolamento e a valorização dos saberes tradicionais� 



70
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros

Relatório de Atividades

Neste âmbito, promovem-se iniciativas diversas como os ateliers de artes plásticas, aliando os 
saberes autóctones, as técnicas atuais e a reutilização de materiais; ateliers de leitura e jogos 
lúdico-didáticos e ainda ações de informação sobre os mais diversos temas de interesse para as 
comunidades que servem� 

O serviço está disponível para todo o concelho de Macedo de Cavaleiros� A dinâmica desta ativi-
dade baseia-se na solicitação do serviço por parte dos interessados e formaliza-se através de 
um Acordo de Compromisso, estabelecido com os organismos locais (autarquias, associações e/
ou IPSS)� O referido acordo fundamenta-se na prestação do serviço agendado em calendário de 
atividades, mediante o compromisso da cedência de espaço (logística) e a inscrição/ frequência 
mínima de 5 participantes� 

Atualmente encontra-se estabelecido nas seguintes 21 localidades:

• Morais, Talhas, Corujas, Lamas, Lamalonga, Lombo, Peredo, Lagoa, Carrapatas, Grijó, 
Vale da Porca, Salselas, Vinhas, Castro Roupal, Murçós, Edroso, Ala, Meles, Vale Benfeito, 
Bornes e Vilar do Monte�

Em 2016 registaram-se 156 participantes – 124 mulheres e 32 homens. A idade média fixa-se 
nos 65 e mais anos – população aposentada� 

Dados estatísticos gerais: 

• 65 e mais anos: 76% dos participantes; 

Atelier em Meles
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• 60-64 anos: 11%; 

• 35-59 anos: 13% dos participantes.

Unidade Móvel de Saúde

A Unidade Móvel de Saúde (UMS) foi implementada ao abrigo de um Acordo de Cooperação es-
tabelecido entre a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de Macedo de Cavaleiros, 
tendo iniciado a sua atividade a 2 de fevereiro de 2016, na localidade de Murçós�

Está especialmente vocacionada para prestar cuidados de saúde e apoio so-
cial multidisciplinares de natureza preventiva, de promoção e apoio social, 
dirigindo-se especialmente às pessoas em situação de isolamento (social, 
geográfico) e/ou com elevado grau de dependência – essencialmente ido-
sos e pessoas em idade ativa com um quadro clínico (potencialmente) vul-
nerável� 

Através da prestação de um serviço regular efetua-se a: 

• Caracterização da população abrangida – nível de escolaridade, situação face ao emprego, 
tipologia familiar; situação relativa ao acompanhamento clínico (médico de família); verifi-
cação do Boletim de Vacinas, da toma de medicação habitual e de antecedentes clínicos� 

• Avaliação da situação de saúde: peso, altura, perímetro abdominal, Índice de Massa Corpo-
ral, frequência cardíaca, SPO2 (saturação periférica de oxigénio), tensão arterial e glicémia�

Unidade Móvel de Saúde em Lamalonga
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• Educação para a saúde – organização da “caixa medicamentosa”; informação sobre com-
portamentos preventivos e sobre prescrição de fármacos�

Em 2016 realizou 7 itinerários, cobrindo todas as localidades do Município 
em cada um dos roteiros efetuados� Foram registadas 1619 pessoas, num 
total de 3806 atendimentos�

Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos

Apesar da matéria da saúde não ser uma competência originária dos municípios, o Município 
de Macedo de Cavaleiros dela não está alheada� Com o intuito de apoiar os mais vulneráveis na 
saúde, a Câmara Municipal não deixa de se imiscuir nesta área, através do estabelecimento de 
parcerias como a atrás mencionada da Unidade Móvel de Saúde e da Unidade Domiciliária de Cu-
idados Paliativos que se materializou em 2016 através de protocolo celebrado em 2015 com os 
Municípios de Bragança e de Vinhais e com a Unidade Local de Saúde do Nordeste, suportando o 
Município os custos dum técnico superior e dos combustíveis, num total aproximado de 25�000€� 

Outras atividades:

Ainda no âmbito social e da saúde é de referir:

• A parceria existente entre o Município de Macedo de Cavaleiros e a Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consumidor, DECO, através da Associação de Municípios da Terra Quente, 
permitiu a dinamização de sessões de informação e esclarecimento para a proteção dos 
direitos dos consumidores, além do atendimento de múltiplos casos nos Serviços de Ação 
Social� A experiência alcançada resultou na decisão de constituição de um Gabinete de 
Apoio ao Consumidor e Sobreendividamento através de protocolo já em 2017�

• A Câmara Municipal, através da Rede Social e em parceria com o Núcleo de Atendimento 
às Vítimas de Violência Doméstica do Nordeste Transmontano, aderiu ao “Projeto de Pre-
venção e Combate à Violência Familiar Contra Idosos� Neste âmbito foram promovidas 22 
ações de informação/sensibilização, em diversas freguesias do Concelho, subordinadas ao 
tema “O Direito de Ser Idoso”, entre os dias 3 de abril e 15 de maio;

• Realização do Encontro de Gerações a 4 de setembro pela Operação Armórica, com os 
Lares e Centros de Dia do concelho de Macedo de Cavaleiros;

• Saliente-se ainda a eleição da Praia da Fraga da Pegada como a 2ª Praia Mais Acessível 
de Portugal, pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, premiando o trabalho desenvolvido 
na acessibilidade e no apoio a cidadãos com mobilidade reduzida�

Ambiente

A qualidade ambiental e sustentabilidade do território são pilares essenciais na ação gov-
ernativa da Câmara Municipal� O equilíbrio ambiental é garante de prosperidade e legado 
para as gerações�
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O Município de Macedo de Cavaleiros faz da sua qualidade ambiental um dos seus cartões de 
visita� O concelho integra uma extensa área de Rede Natura 2000, sobressaindo a Paisagem 
Protegida da Albufeira do Azibo, parte da Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Meseta Ibérica, 
assim classificada pela UNESCO em 2015, a maior reserva da Europa.

Gabinete Técnico Florestal

Em nome do Município atuou com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, no com-
bate à Vespa do Castanheiro, e trabalhou juntamente com a APA (Agência Portuguesa do Ambi-
ente) na Monitorização do nível da água da Albufeira do Azibo�

No quadro da Comissão Diretiva da Paisagem Protegida da Albufeira do 
Azibo, o Gabinete Técnico Florestal foi responsável pela elaboração de pare-
ceres técnicos sobre os assuntos solicitados no âmbito do Decreto Regula-
mentar n�º 13/99 e pela Candidatura ao IEFP e coordenação e administração 
processual, após a sua aprovação, da equipa de Vigilantes do Azibo�

No âmbito da Zona Balnear da Albufeira do Azibo, parque de merendas e cais, foi responsável 
pelo seguinte:

• Elaboração da candidatura à Bandeira azul e coordenação do programa após atribuição 
do galardão;

• Elaboração da candidatura à praia acessível e coordenação do programa após atribuição 
do galardão;

• Candidatura ao IEFP e coordenação da equipa de vigilantes/trabalhadores às praias, 
parque de merendas e cais durante a época balnear;

• Acompanhamento e afixação dos resultados de análise de qualidade da água;

• Manutenção das infraestruturas de apoio às praias parque de merendas e cais;

• Criação da equipa de Nadadores Salvadores (Associação ABRAÇADAS) e coordenação da 
vigilância;

• Elaboração do processo da substituição dos passadiços das praias. Acompanhamento dos 
trabalhos;

• Acompanhamento e colaboração no Estudo, designado por “O Lado Verde da Bandeira 
Azul “ em parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE)�

Limpeza e Manutenção de Vias e Espaços públicos

Integrando a Unidade de Recursos Operacionais, este serviço envolve a remoção de vegetação es-
pontânea que surja nas vias, bem como a manutenção e conservação de pavimentos betuminosos�
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Alguns dos trabalhos realizados em 2016:

• Execução de limpeza de bermas em estradas do concelho (intervencionados cerca de 70 
km em estradas municipais);

• Reposição de pavimentos nas várias estradas municipais provocadas por roturas na rede 
de abastecimento de água;

• Reparação do pavimento em semipenetração em Travanca (Rua da Castanheira e Rua 
Padre Luciano Aníbal Costa) e Gradíssimo (rua do Adil);

• Limpeza do sistema de drenagem pluvial e coletores de águas residuais em várias ruas da cidade;

• Assegurou-se a colocação de sinais, zebras, passadeiras, locais de estacionamento, mar-
cações e registo de todos os sinais de trânsito na via pública;

• Colocação de sal nas estradas e espaços públicos quando as condições meteorológicas assim o exigem.

Este serviço assegurou igualmente a limpeza das ruas (incluindo a limpeza e vigilância dos sani-
tários municipais e cemitério), bem como a instalação de recipientes na cidade, assegurando a 
sua substituição e limpeza dos mesmos� 

Foram substituídos 7 contentores, provocados pela má utilização por parte dos munícipes, tendo 
sido  distribuídos 10 contentores pelo concelho�

Registaram-se 18 pedidos de recolha de animais� A recolha dos animais é real-
izada uma vez por semana (quartas-feiras)� Foram também capturados cerca 
de 270 canídeos no concelho e transportados para o Canil Intermunicipal�

Para a manutenção e conservação dos Eco-tuner’s foi efetuado um contrato de prestação de serviços�

Limpeza de Parques e Jardins

Igualmente integrando a Unidade de Recursos Operacionais, este serviço assegura a gestão, 
conservação e limpeza dos jardins, árvores e espaços verdes municipais� Saliente-se a existência 
de uma parceria com a empresa Cerci-verde, que assegura a manutenção de alguns jardins e 
espaços verdes na cidade e Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo�

Em 2016, através da multiplicação das plantas, por estacaria a Câmara Municipal produziu cerca 
de 1850 plantas� Estas plantas destinam-se aos nossos jardins�

Foi construído um novo espaço verde na zona envolvente do Centro 
Cultural, não estando o mesmo ainda concluído� Prevê-se a sua con-
clusão no decorrer do ano de 2017� Construiu-se também um novo 
espaço verde no terreno do anterior parque de máquinas�

Tipo	   Quantidade	  

Roseiras	   350	  

Hortências	   500	  

Agapantos	   400	  

Escalónias	   600	  
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Desratização, Desbaratização e Desinfeção

A mesma Unidade, desta feita através do Serviço de manutenção de edifícios, equipamentos e 
infraestruturas, procedeu em 2016 à desratização, desbaratização e desinfeção dos edifícios:

• Escola primária de Vale da Porca, Chacim e Morais;

• Jardim de Infância de Travanca;

• Polo Escolar e Centro Cultural;

• Edifício de apoio ao horto municipal;

• Edifício da Câmara Municipal;

• Piscinas, Estádio, Mercado e Armazém Municipal.

Realizou ainda a desratização nas redes de esgotos das principais artérias da cidade de Macedo 
de Cavaleiros:

• Av. Eng. Camilo Mendonça;

• Rua da Juventude;

• Rua Frei Casimiro;

• Rua do Mercado e zona envolvente;

• Rua Alexandre Herculano; 

• Rua Almeida Pessanha;

• Avenida Ilha do Sal;

• Rua José António Afonso;

• Caixas de rega nas praias da Albufeira do Azibo.

Serviço de águas

Das 2119 ocorrências recebidas na Unidade de Recursos Operacionais, 1090 foram ocorrências 
relativas a água das quais:

• 530 de fugas de água (cidade e freguesias);

• 106 de substituição de contadores.
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As restantes foram referentes, entre outras, à verificação de contadores, torneiras de passagem, 
falta de água�

Foram adquiridos três reservatórios de água para as localidades de Fornos de Ledra, Paradinha 
e Vilar do Monte�

Foram ainda registados 30 processos de aberturas de vala para as ligações de abastecimento de 
água e águas residuais�

Foi realizado o levantamento dos contadores interiores com necessidade de passarem para o 
exterior, quer na cidade quer nas freguesias do concelho�

Em 2016 foram higienizados os reservatórios das freguesias de Vinhas, Bagueixe, Gralhós, Tal-
hinhas, Talhas (2 reservatórios), Morais, Lagoa, Zona Alta – Macedo, Serra de Ala – Zona In-
dustrial Amendoeira, Carrapatas, Cortiços, Ala, Brinço, Corujas, Gradíssimo, Lamas, Meles, Po-
dence, Sesulfe, Vale da Porca, Vale Pradinhos, Vilarinho do Monte� 

Colocação de hipoclorito de 15 em 15 dia em todos os reservatórios com captações próprias: 
Arrifana, Azibeiro, Bornes, Bousende, Burga, Cabanas, Chacim, Edroso, Grijó, Malta, Murçós, 
Nozelos, Olmos, Paradinha, Sobreda, Soutelo Mourisco, Santa Combinha, Vale Benfeito, Vale de 
Prados, Valongo, Vilar Douro, Vilar do Monte� 

Este serviço elaborou o Plano de Controlo de Qualidade de Água (PCQA) bem como o conjunto de 
ações de avaliação da qualidade realizadas com carater regular pela entidade gestora, com vista 
à manutenção da sua qualidade em conformidade com as normas estabelecidas legalmente� 

Elaboração IDQA – Índice de Qualidade de Agua – Ficheiro onde constam todos os valores das 
análises por parâmetro durante o ano em causa�

Efetuaram-se análises de águas residuais nas freguesias de Castelãos, Chacim, Edroso (duas), 
Espadanedo (duas), Murçós, Olmos�

Trimestralmente, são publicados os dados da qualidade de água destinada a consumo humano�

Trabalhos de finalização e conclusão da rede de adução de água de Podence a Murçós, numa 
extensão de 17,50 Km, faltando apenas efetuar as ligações do ramal principal aos ramais de 
ligação das aldeias de, Edroso, Bousende, Espadanedo e Murçós�

Reparação da bóia no reservatório de Podence, Bousende, Espadanedo, Murçós e Edroso�

Instalação de válvulas redutoras de pressão em Lamalonga, Podence, Vilarinho de Agrochão, 
Murçós e Amendoeira�

Instalação de contadores nas localidades de:

• Vilarinho de Agrochão;
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• Lamalonga; 

• Argana;

• Amendoeira;

• Vale Pradinhos;

• Salselas; 

• Limãos.

Reparação do sistema de abastecimento de água em Vilarinho de Agrochão – Lamalonga – Vila 
Nova da Rainha�

Instalação de descarga de fundo no sistema da Serra Ala – Podence�

Serviço de Saneamento

Estes serviços efetuam a limpeza e desobstrução de modo a manter operacionais os sistemas de 
drenagem de água residuais, domésticas e pluviais�

Número de ocorrências em 2016 relativas a saneamento e limpeza de fossas:

• 253 ocorrências – Desobstrução de saneamento;

• 29 ocorrências - Limpezas de fossas

Nos meses entre junho e setembro, duas vezes por semana foi realizada a limpeza das fossas 
(quatro) da Albufeira do Azibo� 

Quinzenalmente foi efetuado a limpeza da mini ETAR do loteamento Duarte Moreno�

Ainda durante o ano, foi realizada a limpeza das ETAR’s nas freguesias do Lombo, Salselas, Vale 
da Porca e Lamas�

Programa ECO XXI

O programa ECO XXI, desenvolvido pela Associação da Bandeira Azul da Europa é focado na sus-
tentabilidade dos municípios Portugueses e representa o compromisso destes com o ambiente e as 
medidas de sustentabilidade e desenvolvimento dos territórios� Implementado há 10 anos em Portu-
gal, tem em igual período premiado o Município de Macedo de Cavaleiros como “Município ECO XXI”�

Sendo que os dados em avaliação são transversais a toda a intervenção e áreas de atuação da 
Câmara Municipal, em 2016 a candidatura do Município de Macedo de Cavaleiros, foi gerida pelo 
serviço de Gestão de Candidaturas, da Divisão Financeira� 
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Esta candidatura obteve um índice classificativo de 64%, um valor muito acima do referencial 
para atribuição da Bandeira Verde correspondente�

Prémios Ambientais:

• Bandeira Azul, à Praia da Fraga da Pegada e Praia da Ribeira na Paisagem Protegida da 
Albufeira do Azibo, pela Associação Bandeira Azul da Europa/FEE Portugal;

• Bandeira de Qualidade de Ouro, à Praia da Fraga da Pegada e Praia da Ribeira na Paisa-
gem Protegida da Albufeira do Azibo, pela Associação Ambientalista Quercus;

• Bandeira Verde ECO XXI, atribuída ao Município pela Associação Bandeira Azul da Europa/
FEE Portugal;

• Bandeira Eco-Escolas, atribuída ao Agrupamento de Escolas pela Associação Bandeira 
Azul da Europa/FEE Portugal�

Cultura

A Cultura é um fator de coesão, identidade, valor económico e de notoriedade para o concelho 
de Macedo de Cavaleiros� 

Em 2016 foram apresentadas 4 Agendas Culturais quadrimestrais� Damos nota de algumas ativi-
dades desenvolvidas:

No Centro Cultural

Em 2016 foram programadas para o grande auditório, 
com entrada paga, 15 eventos, contabilizando-se um to-
tal de 2876 espetadores, conforme indicado na tabela 
seguinte� Uma média de 192 espetadores por evento�

Decorreram ainda neste auditório, com entrada livre, 
outras atividades: 

• o XIV Encontro de Cantares dos Reis, no dia 10/01;

• o Teatro da Missão País, no dia 13/02;

• a apresentação do filme O Pequeno Príncipe, nos 
dias 20, 21, 22 e 28/04;

• Red Light Comedy, no dia 28/05.

	  
Mês N.º de 

eventos 

N.º de 

espetadores 

Janeiro 2 550 

Fevereiro 1 72 

Março 2 293 

Abril 3 624 

Maio 1 80 

Junho 1 108 

Setembro 1 198 

Outubro 2 378 

Novembro 1 287 

Dezembro 1 286 

Total anual 15 2876 
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No seu espaço expositivo decorreram 6 exposições de outros tantos artistas, a saber:

• A de pintura, “E pur si muove”, de Rui Duarte, até ao dia 11/01;

• A de pintura e escultura de Mona Martins, de 16/01 a 14/03;

• A de pintura de Regina Affonso, de 19/03 a 25/05;

Espetáculo “As Vedetas” a 4 de setembro

Exposição “Sensibilidades” de Ricardo Tomás em novembro
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• A de Miniaturas Automóvel, do Museu da Miniatura automóvel de Gouveia, de 10/06 a 17/09;

• A de pintura de Isabel Saraiva, de 24/09 a 20/11;

• A de escultura de Ricardo Tomás, de 26/11 a 16/01/2017. 

As diferentes valências do Centro Cultural, o auditório com 302 lugares, a Sala de Conferências 
com 60, a Sala Multiusos e a Sala de Formação, ao longo do ano de 2016, tiveram os dias e horas 
de ocupação que a seguir se indicam:

Dias de utilização por mês e por espaço Horas de utilização por mês e por espaço 

Mês 
Auditório 

Sala de 

Conferências 

Sala 

Multiusos 

Sala de 

Formação 
Auditório 

Sala de 

Conferências 

Sala 

Multiusos 

Sala de 

Formação 

Janeiro 6 7 20 6 23 20 36 24 

Fevereiro 7 7 19 7 49 30 33 34 

Março 5 9 20 9 27 34 34 42 

Abril 13 6 20 3 69 26 32 15 

Maio 3 10 23 5 14 43 36 25 

Junho 6 8 19 4 22 24 33 20 

Julho 4 3 19 4 23 11 27 20 

Agosto 0 2 4 0 0 6 7 0 

Setembro 5 6 18 4 28 18 45 20 

Outubro 6 8 18 5 38 39 34 25 

Novembro 5 11 18 4 23 40 30 20 

Dezembro 8 8 17 1 44 40 26 5 

Totais 68 85 215 52 360 331 373 250 

	  

	  
Todas as atividades realizadas em 2016, de âmbito cultural e outro, podem ser consultadas no 
item “2016 em Revista”�
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Entrudo Chocalheiro

Já não é novidade que, por altura do Carnaval, Macedo de 
Cavaleiros é local de passagem obrigatório. Em 2016, apesar 
dos períodos de chuva e das temperaturas frias, o Entrudo 
Chocalheiro voltou a receber alguns milhares de visitantes, de 
6 a 9 de fevereiro.

Um sucesso organizativo, com um grande impacto na econo-
mia local. Unidades de alojamento e restaurantes, onde se re-
alizou o Festival Gastronómico do Grelo, e todo o comércio, di-
reta e indiretamente, beneficiam com o incremento turístico.

O Entrudo Chocalheiro iniciou com o desfile na cidade. Foi o 
maior cortejo alguma vez realizado, com muitos foliões, visi-
tantes e um grande envolvimento. As associações locais sur-
preendem pela imaginação que apresentam, com temáticas 
renovadas de ano para ano. Finalizado o desfile as atenções 
centraram-se no Jardim 1º de Maio, com a queimada do Padre 
Fontes, o espetáculo de fogo e a queima do Entrudo, figura 
demoníaca de 5 metros.

Entre domingo gordo e a terça de carnaval, os Caretos de Po-
dence, apreciados e conhecidos de norte a sul do país e em 
Espanha, foram cabeças de cartaz. A originalidade e ances-
tralidade da sua tradição, colocam este Carnaval como dos 
mais reconhecidos em Portugal. 

Na Biblioteca

Na Biblioteca Municipal decorreram diversas atividades, de que destacamos: 

• A hora do conto

Esta atividade decorreu mensalmente, tendo sido efetuadas 5 sessões por mês, durante 
9 meses, o que perfaz 45 sessões nas quais participaram 992 crianças da educação pré-
escolar do Concelho�

• Teatro e dança criativa

A atividade decorreu durante 3 meses, tendo sido realizadas 8 sessões de Teatro e Dança 
Criativa� Participaram nesta atividade 185 crianças da educação pré-escolar do Concelho�
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• Vidas a ler+

A atividade decorreu durante 3 meses, num total de 10 sessões e foi executada pelos alu-
nos do ensino secundário e os professores de português do Agrupamento de Escolas de 
Macedo de Cavaleiros� Participaram nesta atividade 518 utentes dos Lares da 3ª Idade e 
Centros de Dia do Concelho�

Foram ainda realizadas 12 exposições, designadamente de livros e de trabalhos dos alunos, 
apresentado o livro “A Vila das Cores” de Bruno Magina e o livro “No caminho Judaico passando 
pelos criptojudeus portugueses em França” de António Cravo, um recital de poesia dedicado a 
Guerra Junqueiro e um espetáculo de promoção da leitura para bebés, com poesia de Fernando 
Pessoa, música de Joaquim Coelho e imagem de Mafalda Milhões, realizado pela Associação An-
dante, tendo participado 55 bebés e acompanhantes�

Apoio ao associativismo cultural

Reconhecendo a importância das associações do Concelho na preservação, desenvolvimento e 
promoção da cultura local foram apoiadas, tanto financeiramente como logisticamente, as que 
a seguir se indicam: 

• Associação dos Diabéticos do Distrito de Bragança;

• Associação Banda 25 de Março;

• Associação Norte Cultural - Orquestra do Norte;

• Associação Cultural Macedense;

• Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Ala;

• Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Vale da Porca;

• Associação de Pais e Encarregados de Educação de Macedo de Cavaleiros;

• Associação Desportiva e Recreativa das Arcas;

• Associação Filarmónica, Recreativa e Cultural do Brinço;

• Associação Juvenil dos Artistas Macedenses;

• Casa do Professor de Macedo de Cavaleiros;

• Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 602;

• Bagueixe em Movimento, Associação Cultural Desportiva e Recreativa;
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• Grupo Cultural e Recreativo da Casa do Povo de Macedo de Cavaleiros;

• Núcleo da Liga dos Combatentes de Macedo de Cavaleiros;

• Terras Quentes - Associação de Defesa do Património Arqueológico do Concelho de Mace-
do de Cavaleiros�

Museu Municipal de Arqueologia

O Museu Municipal de Arqueologia Coronel Albino Pereira Lopo, sito na Rua D� Maria Mascar-
enhas, antiga Escola do Trinta, abriu ao público no dia 3 de setembro de 2016 e pode ser visitado 
de quarta-feira a domingo, das 10:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:00h�

Reúne as coleções de sítios arqueológicos do concelho, desde a Pré-História à Época Medieval, 
pretendendo ser um espaço de comunicação e aprendizagem para diversos públicos�

Este Museu possibilita visitas guiadas para grupos, com duração de uma hora, e algumas ativi-
dades direcionadas às escolas, relacionadas com a área disciplinar de História, como um ateliê 
de Arqueologia, escavação arqueológica, colagem de peças, desenho arqueológico, decalque de 
arte rupestre ou uma Introdução à Arte Rupestre, criação de pincéis, imitação das pinturas rup-
estres, sempre numa perspetiva didática e, ao mesmo tempo, lúdica� 

Inauguração do Museu Municipal de Arqueologia
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Desporto e Juventude

O Desporto, a sua prática e o desenvolvimento de atividades de promoção desportiva, é essencial 
para o bem-estar da população, das diferentes gerações, e dos seus hábitos saudáveis de vida�

A Câmara Municipal, no âmbito das competências, gere um conjunto de in-
fraestruturas  essenciais para a prática desportiva no concelho, ao mesmo 
tempo que é responsável pela promoção de diferentes atividades desportivas, 
dirigidas às diversas idades, fomentando parcerias com associações e institu-
ições, conseguindo oferecer um leque variado de atividades desportivas�

Damos nota do número de dias e horas de utilização das seguintes infra-estruturas desportivas 
em 2016�

No Estádio Municipal: 

Dias de utilização por mês e por espaço Horas de utilização por mês e por espaço 

Mês 
Relvado Pelado 

Mini 

Pavilhão 

Sala dos 

espelhos 
Relvado Pelado 

Mini 

Pavilhão 

Sala dos 

espelhos 

Janeiro 20 12 20 8 45:30 25:30 44:00 16:00 

Fevereiro 18 12 23 11 54:30 23:30 49:00 19:00 

Março 21 9 21 12 61:30 18:00 45:00 21:00 

Abril 23 7 21 13 79:00 10:30 46:00 22:00 

Maio 23 7 23 13 75:00 11:00 53:00 21:00 

Junho 19 4 21 13 59:00 6:00 46:00 22:00 

Julho 15 2 22 13 44:00 3:00 48:00 22:00 

Agosto 0 0 1 0 0:00 0:00 2:00 0:00 

Setembro 12 0 23 9 22:30 0:00 50:00 15:00 

Outubro 17 4 21 20 45:00 8:00 48:00 32:00 

Novembro 21 9 24 23 54:30 18:30 54:00 36:00 

Dezembro 17 7 22 19 50:30 11:30 48:00 30:00 

Totais 206 73 242 154 591:00 135:30 533:00 256:00 

	  

Nas Piscinas Municipais (Cobertas e Descobertas):

As Piscinas Municipais, a coberta e a descoberta, exigem cuidados específicos a nível do controle 
da qualidade da água, da manutenção dos equipamentos mecânicos e da vigilância dos utiliza-
dores� 

A Piscina Descoberta funcionou de junho, última quinzena, a setembro, primeira quinzena, tendo 
sido frequentada por 24�107 utilizadores, distribuídos pelas seguintes faixas etárias:

• 11.325 utilizadores entre os 5 e os 14 anos;

• 5.537 utilizadores entre os 15 e os 24 anos;
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Piscinas Municipais Cobertas

Pavilhão Municipal



86
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros

Relatório de Atividades

• 6.985 utilizadores entre os 25 e os 64 anos;

• 260 utilizadores com mais de 65 anos.

A Piscina Coberta funcionou de janeiro a dezembro, com interrupção correspondente ao período 
de funcionamento da estrutura estival� Em 2016 foram registadas 11�583 utilizações� Destas, 
4�270 foram de alunos do Agrupamento de escolas, 3�544 de atletas de clubes e associações de 
promoção da aprendizagem e prática da natação e 3�769 utilizações individuais� As utilizações 
foram distribuídos de acordo com as seguintes faixas etárias:

• 3.682, entre os 0 e os 14 anos;

• 404, entre os 15 e os 24 anos;

• 2.446, entre os 25 e os 64 anos;

• 781 possuem mais de 65 anos.

No Pavilhão Municipal:

Horas de utilização 
Mês 

Dias de 

utilização Agrupamento Clube - GDM Associações Particulares 

Janeiro 26 180 84 13 19 

Fevereiro 25 158 80 9 24 

Março 22 120 65 20 27 

Abril 28 174 84 26 32 

Maio 29 189 116 8 34 

Junho 26 63 85 17 29 

Julho 21 0 12 8 28 

Agosto 21 0 27 8 26 

Setembro 22 68 69 9 18 

Outubro 26 176 90 11 19 

Novembro 25 155 93 7 22 

Dezembro 19 87 70 6 18 

Totais 290 1370 875 142 296 

	  

Naves do Parque Municipal de Exposições

Estas infra-estruturas, tendo uma utilização partilhada, não têm um fim exclusivamente desport-
ivo� Dada a realização de eventos diversos, em 2016, a prática desportiva nas Naves do Parque 
Municipal de Exposições ocorreu na primeira quinzena de janeiro e nos meses de setembro, 
outubro, novembro e dezembro� 
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Horas de Utilização 
Mês 

Dias de 

Utilização Escola Clube - GDM Associações Particulares 

Janeiro 10 8 8 12 40 

Setembro 20 8 16 24 80 

Outubro 26 17 18 25 84 

Novembro 22 18 18 25 78 

Dezembro 19 9 13 19 73 

Totais 97 60 73 105 355 

	  

	  
Apoio ao Associativismo Desportivo

Sabendo da importância dos Clubes e Associações Desportivas na promoção do desporto foram 
apoiadas, quer financeiramente quer através de outros meios, os que a seguir se referem: 

• Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros;

• Clube de Caça e Pesa de Macedo de Cavaleiros;

• Grupo Desportivo Macedense;

• Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Bela Vista;

• Associação Juvenil de Melhoramentos de Vilar do Monte;

• Associação de Desportos de Combate de Macedo de Cavaleiros;

• Federação Portuguesa de Voleibol;

• Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros.
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Este apoio associativo torna possível a prática desportiva oficial a jovens e adultos ao nível dos 
Desportos de Combate, Futebol, Futsal e Ciclismo, de Estrada e BTT� Saliente-se a conquista de 
diversos títulos individuais e coletivos nas diferentes modalidades, nos diversos escalões, em 
provas ou campeonatos de âmbito distrital, regional ou nacional�

A parceria com o Grupo Desportivo Macedense possibilitou ainda a criação da secção de Bas-
quetebol, atualmente com uma equipa feminina�

Volta a Portugal em Bicicleta

A Volta a Portugal voltou a ter um final de etapa em Macedo de 
Cavaleiros, 19 anos depois da última vez. Em 2016, a chegada 
a Macedo, à 3ª etapa, baralhou as contas da Volta, com a en-
trada em cena de um novo líder da classificação geral, Rui 
Vinhas, que viria a ser o vencedor final da prova.  O interesse 
dos Portugueses na prova é cada vez maior e a atenção dos 
media registou um crescimento de 25% relativamente à ed-
ição anterior. O retorno mediático de Macedo de Cavaleiros, 
resultante da presença nos órgãos de comunicação social, 
avaliado como publicidade, foi equivalente a 7,5 milhões de 
euros.

A passagem da volta por Macedo de Cavaleiros foi do conhe-
cimento de pelo menos 46% da população através dos me-
dia e, cada um destes indivíduos foi “impactado” 20 vezes 
nesse período. O estudo da Cision, empresa especialista neste 
tipo de avaliações, foi realizado entre maio e setembro, e teve 
como base a monitorização de mais de 3 000 meios de infor-
mação, entre imprensa, televisão, rádio e internet. Macedo de 
Cavaleiros foi objeto de referência em cerca de 1200 notícias 
nos diferentes meios e foi através da televisão que o concelho 
atingiu maior protagonismo mediático.
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Outras Atividades:

• Macedo Mexe – Férias em Movimento

Este programa abrange as crianças e jovens dos 7 aos 16 anos� É organizado em parceria 
pelo Grupo Desportivo Macedense, Câmara Municipal e Operação Armorica, CLDS 3G� Em 
2016, tal como ao longo dos diferentes anos, foram realizados dois períodos diferentes: 
Férias da Páscoa e Férias de Verão� No total participaram 193 crianças e jovens�

As atividades realizadas encontram-se assim identificadas:

o Férias da Páscoa: visitas a exposições, jogos coletivos, ateliês de música, mul-
timédia, natação, hora do conto e atletismo� Realizou-se ainda uma iniciativa no 
âmbito da promoção da saúde infantil, na qual foram feitos rastreios no âmbito do 
IMC, peso, altura,

o Férias de Verão: realizam-se dinâmicas diversas, nomeadamente visitas a ex-
posições, jogos coletivos, natação, parque aquático e equitação�

• Torneio de Futsal Entre Freguesias e Associações

O Torneio de Futsal entre Freguesias e Associações do concelho foi organizado em parceria 
com o Grupo Desportivo Macedense� Participaram no torneio 23 equipas e decorreu de 29/04 
a 26/06, às sextas, sábados e domingos, das 21�00H às 24�00H, no Pavilhão Municipal�

• Encontro Nacional de Gira-Volei e Gira+

Decorreu nos dias 28 e 29 de maio, na Praia da Ribeira, Azibo� Participaram 673 atletas e 
39 professores de todo o país, distribuídos pelos 50 campos de jogos montados na área 
relvada da Praia da Ribeira na Albufeira do Azibo�

Macedo Mexe - Férias em Movimento



90
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros

Relatório de Atividades

• Campeonato Nacional de Voleibol de Praia 

A final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia, que decorreu nos dias 12, 13 e 14 de 
agosto, na Praia da Ribeira, Azibo, foi a sétima consecutiva por Terras de Cavaleiros� Para 
a realização deste evento foram montados, na referida praia, 4 campos de jogos e partici-
param 140 atletas distribuídos pelos escalões de sub-16, sub-18, sub-20 e seniores� Em 
todos os escalões houve competição para o género masculino e feminino� Os jogos foram 
ajuizados por 12 árbitros da Federação Portuguesa de Voleibol e o encaminhamento das 
bolas de jogo foi efetuado por 25 jovens Macedenses, voluntários�

• Macedo Mexe Fit

Este programa desenvolvido pela Câmara Municipal durante o verão, desde 2014, decorreu 
em 2016 sobe o mote “Ativa-te”� Além das componentes de caminhada, dança e aeróbica, 
este ano promoveu a prática de basquetebol e voleibol com a montagem de campos própri-
os no Jardim 1º de Maio� A atividade decorreu nos dias 6, 13, 20 e 27/07, 3, 10, 17, 24 e 
31/08. De referir ainda, a atividade Body balance, que decorreu no dia 26/08, na Praia da 
Ribeira�

• TokaBulir

O programa de atividade física promovido pela Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros 
em conjunto com o Centro de Saúde local, a Associação dos Diabéticos do Distrito de Bra-
gança e Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, realiza-se gratuitamente todas 
as segundas e quartas-feiras�

Implementado em maio de 2015, inicialmente para o período de 6 meses, teve continui-
dade ao longo de todo o ano de 2016, com uma participação média superior a 35 partici-
pantes/atividade�

Campeonato Nacional de Voleibol de Praia
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Educação

A intervenção da autarquia destaca-se na promoção da igualdade de acesso e sucesso na edu-
cação e ensino, desenvolvendo-se em diferentes domínios�

O investimento financeiro da Câmara Municipal é imenso no campo educativo, com uma rede de 
apoios que vai muito além do estabelecido pela Lei, com foco essencial na ação social escolar, 
mas também na gestão de recursos humanos e da rede escolar� O nosso princípio é dar iguais 
oportunidades a todos os alunos� Os meninos e as meninas de hoje, são os homens e as mul-
heres de amanhã� Para eles queremos e fazemos o melhor!

Embora publicado em Diário da República em dezembro de 2015, foi durante o ano 2016 que o 
Regulamento Municipal do Programa Macedo Educar foi implementado� Além da atribuição gra-
tuita dos manuais escolares e material de apoio aos alunos do 1º Ciclo (apoio concedido a partir 
de 2014/2015), a Câmara Municipal alargou os seus apoios aos de todos os níveis de ensino, 
inclusive aos do Ensino Superior, com a atribuição de bolsas de estudo� O referido regulamento 
consagra também o regime de apoio no âmbito da Alimentação, Transporte Escolar e Atividades 
de Animação e Apoio à Família�

A implementação do Programa Macedo Educar permitiu a atribuição de Manuais Escolares a 
289 alunos do 2º ao 4º anos, assim como os cadernos de atividades a todos os 392 alunos do 
1º Ciclo� Saliente-se ainda os apoios para a aquisição de material escolar a 225 alunos do 1º 
Ciclo, o fornecimento do Transporte Escolar Gratuito a 656 alunos de todos os níveis de ensino, 
a comparticipação em 70% do valor não comparticipado pelo Estado para aquisição de manuais 
escolares a 48 alunos do 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário e a atribuição de 9 Bolsas de Estudo 
para alunos do Ensino Superior�

No quadro seguinte sintetizamos os tipos de apoio e o número de crianças e alunos apoiados em 
2016 no âmbito do Programa Macedo Educar:
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A gestão dos recursos humanos

Em 2016 estavam afetos ao serviço de educação 21 Técnicos Superiores que asseguravam, 
além de outras, as Atividades de Enriquecimento Curricular no 1�º Ciclo do Ensino Básico na 
área do ensino do Inglês, da Atividade Física e Desportiva, do ensino da Música e da Educa-
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ção Visual e Tecnológica e 25 Assistentes Operacionais, auxiliares de ação educativa� Estes, 
além da higienização dos espaços, acompanham as crianças e alunos� Os trabalhadores 
afetos à área da Educação representavam quase 50% dos que estavam afetos à Divisão de 
Educação, Cultura e Turismo�

Só com uma gestão atenta é possível assegurar o acompanhamento das crianças e dos alu-
nos nos transportes escolares, nas refeições escolares, na Componente de Apoio à Família, 
nas Atividades de Animação e de Apoio à Família, nas Atividades de Tempos Livres e manter 
em funcionamento o Centro Escolar, Polo I , das 8:15 minutos às 19:00h, de segunda a 
sexta-feira, durante e fora do calendário escolar�

Para colmatar algumas insuficiências pontuais, ao nível do pessoal não docente, nos estab-
elecimentos de educação e ensino, a autarquia recorreu a Contratos de Emprego e Inserção 
promovidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional�

Reordenamento da rede educativa e gestão de instalações educativas

Em 2016 ocorreu mais um reordenamento e reajustamento da rede da Educação Pré-Escolar 
no Concelho de Macedo de Cavaleiros� Este originou o encerramento do Jardim de Infância do 
Lombo, com integração das crianças na Escola Básica de Chacim, e o de Grijó, com integração 
das crianças na Escola Básica de Macedo de Cavaleiros�

O reordenamento referido implicou obras de renovação e adaptação das instalações da Escola Básica de 
Chacim para acolher as crianças que frequentavam o Jardim de Infância do Lombo e fornecer as refeições�

A manutenção e melhoramento dos espaços escolares, a nível do conforto e dos equipamentos 
informáticos e de novas tecnologias de informação e comunicação, foi e continuará a ser uma 
tarefa prioritária, para que o processo de ensino e aprendizagem seja, cada vez mais, um desafio 
à implementação e de desenvolvimento de boas práticas�

Regime de fruta escolar

A Autarquia, à semelhança do ano letivo anterior, após aprovação da candidatura por parte do 
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I�P� apresentada pela Associação de Mu-
nicípios da Terra Quente Transmontana, continuou a valorizar a educação alimentar e a pro-
moção de hábitos de consumo de alimentos benéficos para a saúde das populações mais jovens 
,através do Regime de Fruta Escolar� O programa consistiu na distribuição gratuita de 1 peça de 
fruta, duas vezes por semana, aos alunos das escolas do 1�º Ciclo do Ensino Básico do Concelho

O Programa Eco Escolas

O Projeto Eco Escolas é um programa internacional da Foundation for Environmental Education, 
desenvolvido pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, implementado localmente pelo 
Geopark Terras de Cavaleiros e apoiado pela Câmara Municipal� Este pretende encorajar ações e 
reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas, no âmbito da Educação Ambien-
tal e/ou Educação para o Desenvolvimento Sustentável� Este Programa ajuda as escolas através 
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do fornecimento da metodologia, formação, materiais pedagógicos, apoio e enquadramento ao 
trabalho desenvolvido� 

No âmbito deste projeto a autarquia, no ano letivo de 2015/2016, inscreveu 4 escolas, a Escola 
Básica de Macedo de Cavaleiros, Pólo I, a Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros, 
Polo II, a Escola Básica de Chacim e a de Morais e de um Jardim de Infância, o de Travanca�

Outras atividades

Para relembrar efemérides e valores associados às mesmas, valorizar o trabalho desenvolvido 
pela comunidade educativa e criar momentos de encontro entre todas crianças da Educação Pré-
Escolar e alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico a autarquia organizou e apoiou, mais uma vez:

• O desfile de Carnaval, que decorreu no dia 5/02, pelas ruas centrais da cidade;

• O dia Mundial da Criança, que decorreu no dia 1/06, no Parque Municipal de Exposições;

• Marcha pelo Ambiente, que decorreu no dia 5/06, nas ruas centrais da cidade;

• Festa de Natal das Escolas, decorrida nos dias 15 e 16/12, no Centro Cultural.

As atividades referidas tiveram a participação dos alunos de todas as escolas do 1�º Ciclo do 
Ensino Básico e das crianças dos Jardins de Infância do Concelho�
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Desenvolvimento Económico e Turismo

A dinâmica implementada no concelho de Macedo de Cavaleiros pela Câmara Municipal e pelos diferentes 
agentes económicos e culturais fazem deste um território cada vez mais moderno para investir e viver�

As acessibilidades físicas e tecnológicas têm vindo a reforçar as condições de Macedo de Cava-
leiros que não é só já, geograficamente atrativo, como também ao nível da rede, numa economia 
cada vez mais global e multifacetada�

Em 2016, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o tecido empresarial de Macedo de 
Cavaleiros aumentou a faturação com as exportações de bens� Entre 2013 e 2016 o aumento foi 
de 185%, dos 2,9 milhões de Euros para os 8,3 milhões de Euros�

Ao nível do Turismo, em 2016 Macedo de Cavaleiros ganhou uma dimensão extraordinária� A 
identificação e seleção cuidada dos produtos turísticos do território revelou-se fundamental para 
a sua projeção a nível regional e nacional, essa programação objetiva, alcançou ainda significati-
vamente os nossos vizinhos espanhóis. O sucesso refletiu-se nas elevadas taxas de ocupação na 
hotelaria e restauração, durante grande parte do ano, sendo que em alturas muito especificas, 
as 630 camas distribuídas por hotéis, alojamento local, turismo de habitação e turismo rural, 
esgotaram, verificando-se o crescimento do aluguer de habitações particulares.

A promoção turística do território tem sido variada e intensificada, conferindo-se em resultados 
proeminentes no setor comercial de Macedo de Cavaleiros� A realização de eventos cada vez mais 
profissionais ao nível organizativo e atrativos, contribui também para o aumento crescente de tur-
istas� Macedo de Cavaleiros, é membro ativo da Comissão Executiva do Grupo de Turismo do 
Eixo Atlântico, integra a Comissão Executiva da Rede de Apoio ao Empreendedor Sustentável do 
Sabor, é membro do PLOG relativo à PPAA, e ainda do Parque Natural de Montesinho� 

Em 2016 as colaborações com o Turismo Porto e Norte de Portugal foram inúmeras, refletindo-se na 
participação na Bolsa de Turismo de Lisboa, na Mundo Abreu, ou na difusão de informação cultural 
na plataforma interativa do TPNP, na partilha de informação em formato papel/flyer com os diversos 
Postos de Turismo do Norte de Portugal�  Saliente-se ainda a participação no Festival da Máscara 
Ibérica, que serviu de uma montra importante para o concelho de Macedo de Cavaleiros� 

Macedo de Cavaleiros é também agora num destino mais próximo, através da participação no 
desenvolvimento das aplicações “Viva Macedo” e “Welcome Portugal”, dadas a conhecer em 
2017, foram construídas em 2016�

No Posto de Turismo foram recebidos em 2016 mais de 60 grupos vindos de autocarro para visi-
tar o concelho, de janeiro a dezembro, sendo um indicador claro de que o turismo em Macedo de 
Cavaleiros perde contornos de sazonalidade, ganhando importância o longo de todo o ano, com 
um impacto muito positivo na económica do concelho e no desenvolvimento sustentado deste e 
do aumento da qualidade de vida da população�

A Câmara Municipal não aplica derrama sobre os lucros tributáveis das empresas e, em 2016, 
manteve a redução na participação variável do IRS, e a taxa mínima no IMI� Neste, saliente-se 
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ainda a implementação da majoração familiar, com reduções consoante os membros dos agrega-
dos familiares. Foi, claramente, o concelho do Nordeste Trasmontano com menor carga fiscal.

No trabalho permanente de captação de investimento e criação de emprego, a Câmara Municipal 
assegurou a constituição de um Call Center da Randstad em Macedo de Cavaleiros, com a per-
spetiva do estabelecimento de duas centenas de postos de trabalho�

Atualmente e provisoriamente, o Call Center centra o seu trabalho no edifício da Associação Co-
mercial, Industrial e de Serviços de Macedo de Cavaleiros, com 85 postos de trabalho efetivados� 
A autarquia vai proceder à requalificação de um edifício municipal em 2017 para receber este 
serviço, dotando-o com capacidade para albergar até pelo menos 150 postos de trabalho�

Em 2016 o São Pedro consolidou a sua marca, modernizada ao 
nível da nova imagem e designação. As características associadas 
procuram fazer sobressair o conceito de Santo Popular em detri-
mento dos termos “feira” ou “festas”, que com o novo logótipo, 
conseguiu aproximar o evento da sua matriz popular, efetivando 
uma orientação ao nível do marketing mais profissional e alar-
gada a outras valências de todo o território.

Decorreu entre 25 de Junho e 2 de julho, traduzindo-se em 8 
dias de festa, de feira e promoção económica de Macedo de Cava-
leiros. O sistema de contabilização de entradas no Parque Munic-
ipal de Exposições foi uma das novidades deste ano, permitindo 
um controlo efetivo do número de entradas, com uma média de 6 
mil entradas diárias.

A feira empresarial, no Parque Municipal de Exposições, da re-
sponsabilidade da Associação Comercial, Industrial e de Serviços, 
foi preenchida em todos os seus espaços comerciais, batendo re-
cordes ao nível de ocupação dos mesmos

Esta edição ficou novamente marcada pelo grande envolvimento 
institucional e associativo ao nível da organização e participação, 
o que ilustra o grande sentimento de pertença que os Macedens-
es nutrem pelo “São Pedro”.

Zona Industrial

A Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros mantém a atratividade de investimento, evidenciando 
uma procura para a aquisição de lotes extraordinária� 

A comissão de Avaliação para análise do interesse dos projetos de candidatura à Zona Industrial 
de Macedo de Cavaleiros no ano de 2016 reuniu 2 vezes, emitiu parecer relativamente à entrega 



97
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros

Relatório de Atividades

de 7 Lotes e à reversão de um, conforme indicado na tabela seguinte: 

TOTAL	  
INCENTIVO	  

LOTES	  
PROPO
STOS	  

AREA	  DOS	  
LOTES	  M2	  

AREA	  
TOTAL	  
(M2)	  

PREÇO	  
UNIT.	  
M2	  

PREÇO	  DO	  
LOTE	  (€)	  

VALOR	  
INCENTIVO	  
(€)	  

PREÇO	  
FINAL	  (€)	  

N
º	  
D
E	  
PO

ST
O
S	  

D
E	  
TR

A
BA

LH
O
	  

20%	   70	   1.598,50	   1598,5	   3,75	  €	   5.994,38	  €	   1.198,88	  €	   4.795,50	  €	   5	  

20%	   86	   3.794,90	   3794,9	   3,75	  €	   14.230,88	  €	   2.846,18	  €	  
11.384,70	  
€	  

6	  

10%	   83-‐A	   1.203,55	   1203,55	   3,75	  €	   4.513,31	  €	   451,33	  €	   4.061,98	  €	   2	  

	  	   77	   2.558,60	   2558,6	   3,75	  €	   9.594,75	  €	   0,00	  €	   9.594,75	  €	   2	  

10%	   78	   2.488,40	   2488,4	   3,75	  €	   9.331,50	  €	   933,15	  €	   8.398,35	  €	   2	  

20%	   82-‐B	   1.274,15	   1274,15	   3,75	  €	   4.778,06	  €	   955,61	  €	   3.822,45	  €	   5	  

20%	   69	   1.606,71	   1.606,71	   3,75	  €	   6.025,16	  €	   1.205,03	  €	   4.820,13	  €	   19	  

TOTAIS	   7	   14.524,81	   14524,81	   	  	   54.468,04	  €	   7.590,18	  €	  
46.877,86	  
€	  

41	  

	  

Gestão de Candidaturas

O Serviço de Gestão de Candidaturas provêm de forma sistemática oportunidades de investi-
mentos, dentro das necessidades e prioridades, de projetos/ações a candidatar a programas de 
financiamento nacional e/ou diretamente à comunidade europeia. Instrui e submete as respeti-
vas candidaturas, em articulação com os diversos serviços do Município, incluindo a elaboração 
de memórias descritivas e orçamentos de suporte�

Após a aprovação das candidaturas, o Serviço está incumbido da gestão, acompanhamento e 
execução financeira das respetivas operações junto dos vários Programas Operacionais e outras 
linhas de investimento, fazendo simultaneamente a ligação às unidades orgânicas do Município 
responsáveis pela gestão, execução, fiscalização e pagamento das ações compreendidas nessas 
candidaturas� 

Durante o período de execução física e financeira das operações é responsável pelos fluxos de 
informação trocados com as entidades cofinanciadoras, nomeadamente prestar esclarecimentos 
adicionais, preparar fundamentações a eventuais pareceres negativos, submissão periódica de 
pedidos de pagamento e relatórios finais. É responsável por manter o arquivo documental de 
todo o processo, cuja disponibilização é obrigatória para consulta durante a verificação de encer-
ramento das operações, e em caso de eventuais inspeções ou auditorias por parte das entidades 
cofinanciadoras.
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No âmbito do anterior Quadro de Referencia Estratégico Nacional 2008-2013, em 2016 foram 
recebidos 564�995,00€, correspondentes a Relatórios de Execução Final apresentados em anos 
anteriores� Em 2016, e atualmente, mantem-se ainda por receber 209�322€ relativos à Opera-
ção Centro Escolar de Macedo de Cavaleiros, tendo sido prestados esclarecimentos em 2016, 
ainda em sede de análise do Relatório de Execução Final por parte da Autoridade de Gestão�

No âmbito do atual Portugal 2020, e outras medidas, apresenta-se a lista de candidaturas apre-
sentadas em 2016 e o seu ponto de situação�

	  

Em 2016 foram iniciou-se a preparação das candidaturas seguintes, para apresentação em 2017:

• Escola Básica e Secundaria de Macedo de Cavaleiros - Reabilitação da EB 2,3/S - Reabili-
tação do edifício, nomeadamente no que concerne à eficiência energética do edifício, para 
melhoria das condições de ensino;

• Praias da Albufeira do Azibo - Disponibilização de Redes Wi-Fi – pretende-se dotar as 
praias Fluviais do Azibo com rede Wi-Fi;

• Reabilitação Energética do edifício dos Paços do Concelho - Requalificação do edifício 
dos Paços do Concelho ao nível da eficiência energética nomeadamente no que con-
cerne ao isolamento térmico pelo exterior na envolvente opaca e envidraçados, ilumi-
nação interior e AVAC;

• Projetos inseridos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano;

• Turismo Acessível - Adaptação de Espaços Públicos - Adaptação de espaços públi-
cos, recursos e serviços de interesse turístico a pessoas com necessidades especiais, 
temporárias ou permanentes, de modo a garantir um acolhimento inclusivo a todos os 
turistas�
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Agricultura

A intervenção nesta área é diversa, salientando-se em 2016:

• Apoio para a realização de diversos eventos nas freguesias de promoção dos produtos da terra:

o Limãos – AgroCaça - 11 e 12 de fevereiro;

o Ala – Feira do Tordo - 18 e 19 de fevereiro;

o Podence - Entrudo Chocalheiro - 25 a 28 de fevereiro;

o Arcas – Rural Arcas - 25 e 26 de Fevereiro;

o Vilarinho de Agrochão – 1 e 2 de abril;

o Bornes – Cereja da Serra / Mercado de Produtos da Terra  - 3 e 4 de junho;

o Lamalonga – Feira Romana - 5 e 6 de agosto;

o Lombo – Feira do Azeite e do Figo - 7 e 8 de Outubro;

o Corujas – Feira da Castanha - 4 e 5 de novembro;

Feira da Agricultura de Trás-os-Montes

A Feira da Agricultura de Trás-os-Montes nasceu em 2016 
dando seguimento ao Dia do Agricultor, com mais de 10 anos 
de existência, e da Mostra Agrícola, que nos 2 anos anteriores 
deram mote para este novo evento. Surgiu para fazer a justa 
homenagem a um setor essencial à região e ao país decorreu 
ao longo de 20 a 22 de maio em Macedo de Cavaleiros.

A feira juntou a mostra e venda de produtos das juntas de 
freguesia do concelho Macedense, com empresas de venda de 
maquinaria e produtos agrícolas, associações de produtores 
dos diferentes ramos do setor, cooperativas, diversas marcas 
de produtos e serviços de toda a região.

• Colaboração com as diferentes Freguesias na limpeza e manutenção de caminhos rurais 
e agrícolas, melhorando o acesso aos terrenos agrícolas e valorizando a setor agrícola;

• Apoio à realização do evento “Ceifa e Malha” em Morais, recordando a tradição aliada à 
produção do pão;

• Realização de concursos de gado bovino e caprino no âmbito da Feira da Agricultura de Trás-os-Montes;
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• Apoio à realização dos mercados , tipo feira franca, de produtores identificados pela Rede 
Social, em agosto na Praia da Ribeira na Albufeira do Azibo (dias 14, 15, 20, 21, 27 e 28) 
e em dezembro, na Praça dos Segadores (nos dias entre 17 e 24)�

Apoio Técnico à Autoiniciativa

No âmbito da Operação Armórica, foram implementados 3 gabinetes de apoio técnico – nas 
áreas do emprego/ formação, do acompanhamento familiar e da revitalização comunitária - or-
ganismos/ associações locais� Todos estes serviços promovem a melhoria das competências dos 
agentes de desenvolvimentos, a sua capacitação e a autoiniciativa� 

Especificamente no Eixo 1, área vocacionada para uma intervenção abrangente na área da 
qualificação, do emprego e acesso ao rendimento, há a registar 99 empresários na área agrícola 
e ainda o acompanhamento de 7 potenciais empreendedores que pretendem diversificar a sua 
atividade económica em áreas diversas� 

De referenciar que a educação para o empreendedorismo é uma aposta consistente da Operação 
ARMÓRICA, operacionalizada em contexto escolar, em estreita articulação com o Agrupamento 
de Escolas de Macedo de Cavaleiros, tendo sido realizadas 3 iniciativas formativas neste âmbito, 
abrangendo 59 jovens�

Posto de Turismo

Cabe ao Serviço de Turismo, no âmbito das suas competências, pesquisar e promover as poten-
cialidades do concelho como destino turístico, além de assegurar o funcionamento do Posto de 
Turismo� 

Neste âmbito e dada a particularidade deste serviço estar instalado num solar do séc� XVIII, a 
Casa Falcão, que acolhe o Museu de Arte Sacra, uma Sala de exposições temporária e o Posto 
de Turismo, destacamos as atividades que, de algum modo, se relacionam e são asseguradas ou 
promovidas por esse serviço�

O Posto de Turismo prestou informações a 5�470 visitantes, dos quais 4�739 eram portugueses 
e 674 estrangeiros�

No Museu de Arte Sacra e na Sala de Exposições Temporárias estiveram patentes as exposições 
que a seguir se identificam:
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Feira da Caça e Turismo

A Feira da Caça e Turismo, é um evento de referência nacional, 
com um crescimento consistentemente ao longo dos anos. A XX 
edição, consolidou Macedo de Cavaleiros como Capital da Caça, 
no decorrer das 4 dias da feira. Coexistiram dezenas de eventos, 
muito diversos, de forma a acarinhar todos os visitantes a diver-
sidade dos eventos venatórios, a Copa Ibérica, as Montarias, os 
percursos pedestres, o passeio dos automóveis todo o terreno, a 
prova de ciclismo, o concurso de cães de caça...

A edição de 2016 registou um aumento significativo na presença 
de agentes comerciais locais como expositores da feira, aumento 
que se verificou também no número de expositores global e de 
visitantes, na ordem dos 20 relativamente à edição anterior.
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2016 em Revista

janeiro

03 - Concerto de Ano Novo – Grupo Coral Macedense - Igreja Matriz de Podence

10 - XIV Encontro de Cantares de Reis - Centro Cultural

22 - Teatro “O Império – Lusíadas vs Mensagem” - Centro Cultural

23 - Inauguração de Exposição de Pintura/Escultura de Mona Martins – Centro Cultural

23 - Comédia Teatral “As Mentiras que os Homens Contam” - Centro Cultural

28 a 31 - XX Feira da Caça e Turismo -  Org�: Câmara Municipal e FACIRC - Parque Municipal de Exposições

fevereiro

01 a 29 - Exposição “Percurso de Joan Miró”, pelos alunos do 6º ano do Agrupamento Vertical de 
Escolas de Macedo de Cavaleiros – Biblioteca Municipal

05 - Desfile de Carnaval das Escolas - Ruas de Macedo de Cavaleiros

06 - XI Jornadas e IV Seminário da Associação de Apicultores de MonteMé

06 a 09 – Entrudo Chocalheiro - Org�: Câmara Municipal e Associação Caretos de Podence

06 a 09 - Festival Gastronómico do Grelo – Restaurantes Aderentes

13 - Teatro “Missão País” - Centro Cultural

13 e 14 - Festa do Tordo e dos Produtos da Terra - Org�: Junta de Freguesia de Ala

20 - Noite de Fados com “Teresa Silva, Mário Oliveira e Leonel Moura - Centro Cultural

20 e 21 - Agrocaça - Limãos Org�: Junta de Freguesia de Salselas

26 - Workshop “O mundo do Autismo”, pela formanda Charlotte Coelho - Org�: APEMAC e CPCJ 
- Centro Cultural

27 e 28 - XIII Rural Arcas – Feira de Produtos Regionais - Org�: Junta de Freguesia de Arcas

março 

12 e 13 - XV Feira do Folar - Org�: Junta de Freguesia de Vilarinho de Agrochão
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18 - Noite de Poesia dedicada a Guerra Junqueiro - Biblioteca Municipal

19 - Workshop de culinária “Show Cooking”, com o Chefe Eurico Castro - Org�: APEMAC, CPCJ e 
Casa do Professor - Casa do Professor de Macedo de Cavaleiros

19 - Inauguração de Exposição de Pintura de Regina Affonso – Centro Cultural

19 - Apresentação do CD “Quatrada” dos Galandum Galundaina - Centro Cultural   

19 a 22 – TECAZIBO - Org�: Agrupamento 602 do CNE

19 a 28 – Semana da Ressurreição

28 a 02 de abril - VII Encontro de Teatro Amador - Org�: AJAM - Centro Cultural e cafés da cidade

30 - Apresentação do filme “Ibéria”, da Peripécia Teatro - Centro Cultural

abril

03 – Convívio da Associação de Caça e Pesca de Limãos

08 a 10 - IV Feira da Saúde do Nordeste Transmontano - Org�: Associação dos Diabéticos do 
Distrito de Bragança - Parque Municipal de Exposições

09 - Sarau – Judeus Transmontanos – Biblioteca Municipal

“No caminho Judaico passando pelos criptojudeus portugueses em França” de António Cravo

“Os Judeus em Trás-os-Montes” por António Júlio Andrade e Maria Fernanda Guimarães

16 - Festival de Tunas “XII Serenata a Macedo” - Centro Cultural

24 – “Fado e Cantigas de Abril”, por Luís Neves e Novas Melodias� Declamação de poemas alu-
sivos à liberdade pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros, Centro 
Cultural

25 - Comemorações Oficiais do 25 de Abril, Jardim 1º de Maio

26 – Teatro “Aquilo que os olhos veem ou o Adamastor”, destinado aos alunos do segundo ciclo, 
Centro Cultural

29 – Conferência “O Direito a ser Idoso”, Rede Social, Centro Cultural

maio

1 a 31 - Exposição de Pintura “Um olhar” de Eduardo Teixeira, Biblioteca Municipal
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06 – I Gala do Comercio, Auditório da ACISMC - Org�: ACISMC

13 - Apresentação do São Pedro 2016, Centro Cultural

14 - “IX Prof� Maio Cultural”, Centro Cultural - Org�: Casa do Professor     

20 a 22 - Feira da Agricultura de Trás os Montes, Parque Municipal de Exposições

22 - Dia Internacional dos Museus – Visita aberta à comunidade - Org�: Geopark Terras de Cava-
leiros

27 e 28 - 20ª Noite Internacional dos Morcegos, Centro Cultural - Org�: FAPAS

28 – Espetáculo “Afinal o Íbis” pela Associação Andante, Biblioteca Municipal   

28 - Red Light Comedy, Centro Cultural   

28 e 29 - Encontro Nacional de Gira-Vólei, Praia da Ribeira – Azibo

31/05 a 06/06 - Exposição do Ambiente, Biblioteca Municipal Org�: Geopark Terras de Cavaleiros

junho

01 - Comemoração do Dia Mundial da Criança

04 e 05 - Feira da Cereja e Outros Produtos da Terra - Org�: União das Freguesias de Bornes e 
Burga

05 - 7ª Caminhada Saúde on Tour - Org�: ADDB

10 - Inauguração da Exposição “Miniaturas Automóvel” do Museu da Miniatura Automóvel de 
Gouveia, Centro Cultural

10 - Concerto de Jazz com “Isabel Ventura”, Centro Cultural    

12 - Cerimónia Capitular da Confraria do MEL - Org�: Confraria do MEL

13 - Início dos Campos de Férias “Macedo MEXE” - Org�: GDM, CMMC, SCMMC e Operação Armórica

19 - Inauguração da Praça dos Combatentes

25 - XCC Juvenil Campeonato Regional, em Vilar do Monte - Org�: VIMONT

25 a 02 de Julho - Festas e Feira de S� Pedro - Org�: Comissão de Festas e Feira de S� Pedro

25 e 26 - Torneio de S� Pedro de Tiro aos Pratos, no Campo de Tiro de Nogueirinha - Org�: Clube 
de Caça e Pesca     
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26 - Finais do XIV Torneio Entre Freguesias e Associações, no Pavilhão Municipal - Org�: Grupo 
Desportivo Macedense

julho

01 a 31 - Exposição dos Trabalhos Realizados pelo Grupo Idade Maior/Idade Melhor, na Biblioteca 
Municipal

03 - Concurso de Pesca Desportiva S� Pedro e Prova de Radiomodelismo - Org�: Clube de Caça e 
Pesca     

04 - Workshop “Ambiente” – Prevenção das ondas de calor, na Biblioteca Municipal

06, 13, 20 e 27 - Macedo Mexe FIT 2016, no Jardim 1º de Maio

09 - Gala de Kickboxing da ADCMC, 10º aniversário, na Praça das Eiras - Org�: ADCMC

09 e 10 - V Encontro Equestre, em Grijó - Org�: Planeta Equestre e J� F� de Grijó

16 – Espetáculo “Danço-te Amália”, na Praça das Eiras     

16 e 17 - O Recordar das Tradições: A Ceifa e a Malha, em Morais - Org�: J� F� de Morais

17 - Encontro de Grupos Culturais, em Ala Org�: Associação Cultural e Recreativa de Ala

23 – Concerto com a Orquestra do Norte, na Praça das Eiras

26 - Dia dos Avós – Partilha de Saberes, na Praia da Ribeira – Azibo - Org�: ADDB

30 - 78ª Volta a Portugal em Bicicleta

30 - Festival de Folclore, na Praça das Eiras Org�: GCER

agosto

03, 10, 17, 24 e 31 – Macedo Mexe FIT 2016, no Jardim 1º de Maio

05 a 07 - Feira de Antiguidades e Velharias, nas ruas pedonais   

06 e 07 - Torneio de Tiro aos Pratos – Grande Prémio Nordeste Transmontano, no Campo de Tiro 
de Nogueirinha - Org�: Clube de Caça e Pesca     

11 a 13 - Mercado de Verão, no Jardim 1�º de Maio

12 - Dia da Juventude BTT Noturno – Passeio BTT, em Vilar do Monte - Org�: VIMONT

13 - Desfile Moda Macedo, no Jardim 1.º de Maio - Org.: AJAM
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11 a 14 - Finais dos Campeonatos Nacionais de Voleibol de Praia, na Praia da Ribeira, Azibo

13 e 14 - III Feira Romana - Org�: Junta de Freguesia de Lamalonga

15 - Macedo em Festa, no Jardim 1º de Maio - Org�: Rádio Onda Livre

19 – Espetáculo “Cinema Paraíso”, na Praça das Eiras      

26 e 27 - XV Festival Internacional de Música Tradicional, na Praça das Eiras

setembro

01 - Apresentação Pública do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU)

02 a 04 - TransMontano Bike Race Org�: CCMC e Azibo Aventura

03 – Inauguração do Museu Municipal de Arqueologia “Coronel Albino Pereira Lopo”

03 - XIV Jornadas da Primavera, na antiga EB1 N�º3 (Escola do Trinta) – Org�: Ass� Terras Quentes

04 - Encontro de Gerações, no Santuário de Santo Ambrósio - Org�: Câmara Municipal e Santa 
Casa da Misericórdia

10 - Feira das Cebolas, em Chacim

15 - 5ª Edição Sabor Empreendedor Sustentável, no Centro Cultural

24 – Abertura da Exposição de Pintura de Isabel Saraiva, no Centro Cultural

24 – Espetáculo “As Vedetas”, no Centro Cultural

25 - Concurso de Pesca Desportiva das Vindimas 2016, na Albufeira do Azibo Org�: Clube de 
Caça e Pesca de Macedo de Cavaleiros 

outubro

02 - Rota do Figo da Índia - Org.: CCMC

06 a 09 - XIX Jornadas Culturais de Balsamão - Org�: Centro Cultural de Balsamão

08 e 09 - V Feira do Azeite e do Figo - Org�: Junta de Freguesia do Lombo

15 – Apresentação do livro “O Perfeito Imperfeito” de Miguel Pires Cabral, no Centro Cultural

15 - Noite de Fados, no Centro Cultural - Org�: Associação Cultural Macedense

22 – Apresentação do Livro “A Mão” de Hália Seixas, no Centro Cultural
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29 – Espetáculo “One Hundred Voices”, Conservatório de Música e Dança de Bragança, no Centro 
Cultural

novembro

05 e 06 - III Feira da Castanha - Org�: Junta de Freguesia de Corujas

14 - Dia Mundial da Diabetes – Caminhada “Vida Saudável e Diabetes” - Org�: Associação de 
Diabéticos do Distrito de Bragança

26 - Inauguração de exposição de escultura de Ricardo Tomás

26 - Concerto com Associação Filarmónica do Brinço e Banda 25 de Março de Lamas, no Centro 
Cultural

dezembro

02 e 04 - “O Anúncio” - Org�: Casa do Professor de Macedo de Cavaleiros

08 a 25 - Macedo de Cavaleiros Cidade Natal - “A magia desce à cidade”

08 - Natal Ativo Solidário – Atividades desportivas e Natal Sobre Rodas Solidárias - Passeio BTT 
- Org�: CCMC 

08 - Concerto do Grupo Coral Macedense, na Casa de Repouso Afonso

10 - A Bela Adormecida, O Musical!, no Centro Cultural

15 e 16 - Festas de Natal das Escolas, no Centro Cultural

15 - Concerto do Grupo Coral Macedense, na Casa de Sta� Marinha, em Arrifana

17 a 24 - Mercadinho de Natal, na Praça dos Segadores

18 - Chegada do Pai Natal, no Jardim 1�º de Maio

18 - Concerto do Grupo Coral Macedense, no Lar da CERCIMAC

21 - Concerto do Grupo Coral Macedense, na Santa Casa da Misericórdia

23 - Concerto de Natal Macedense, na Igreja de S� Pedro
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1. Introdução

Nos termos da alínea i) do n�º1 do artigo 33�º da Lei n�º75/2013, de 12 de setembro, que esta-
belece o regime jurídico das autarquias locais, é da competência da Câmara Municipal elaborar 
e aprovar os documentos de prestação de contas e submetê-los à apreciação e votação da As-
sembleia Municipal, em conformidade com a alínea l) do n�º 2 do artigo 25�º do mesmo diploma 
legal� 

Um dos documentos de prestação de contas é o Relatório de Gestão, cujo conteúdo deve con-
templar os aspetos referenciados no ponto 13 do Decreto-Lei n�º 54-A/99, de 22 de fevereiro 
(POCAL). Para além disso, deve conter um conjunto de informações que reflitam a situação fun-
cional, operacional e económica da Autarquia� 

Tais informações destinam-se não só à apreciação do órgão deliberativo, fiscalizador da ativi-
dade municipal, e ao julgamento do Tribunal de Contas, mas também a consulta por parte de 
entidades externas� Nesta conformidade, cabe à Assembleia Municipal apreciar os documentos 
de prestação de contas individuais na sua sessão ordinária de abril do ano seguinte àquele a que 
respeitam, de acordo com o n�º2 do artigo 27�º da Lei n�º75/2013 e com o n�º 1 do artigo 76�º 
da Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais. 

Posteriormente, o município remeterá ao Tribunal de Contas e à Direção Geral das Autarquias 
Locais os documentos de prestação de contas, e disponibilizá-los-á no seu sítio eletrónico� 

O relatório de 2016 mantém a mesma estrutura dos elaborados anteriormente, o que permite 
não só uma leitura fácil dos dados, mas também proporciona a quem o lê uma análise compara-
tiva com os anos anteriores�

Refira-se que o Município não apresenta contas consolidadas uma vez que não se encontra em 
nenhuma das situações previstas no artigo 75.º do regime financeiro das autarquias locais.

Após o termo do exercício não se denotou qualquer facto relevante que possa vir a afetar as 
contas do Município�
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2. Análise Orçamental

2.1. Saldo de Gerência

A execução do Orçamento da Receita e do Orçamento da Despesa em 2016, conjugada com 
o saldo da gerência do ano de 2015, originou um saldo, orçamental, para a gerência seguinte 
(2017) de 86�132,25€�

	  

2.2. Execução Orçamental

No quadro seguinte pode observar-se, em resumo, a evolução das receitas e das despesas pela 
sua natureza� 

	  

O ano de 2016, consolida o nível de execução orçamental do Município na ordem dos 15,5 mil-
hões de euros�

Mantem-se, como nos últimos anos, uma menor execução de despesas de capital, e inerentes 
receitas de capital associadas a cofinanciamentos comunitários, em virtude dos Avisos para ex-
ecução de projetos a que o Município concorre, terem apenas sido emitidos em 2016� 

As receitas e despesas, de natureza corrente, continuam a ser as que maior peso têm nos res-
petivos Orçamentos Globais� 

Quadro 1: Resumo da Execução

Quadro 2: Evolução das Receitas e das Despesas
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Gráfico 1: Receitas 2016

	  
Gráfico 2: Despesas 2016

2.3. Equilíbrio Orçamental Corrente

Em 2016, na ótica da execução, e apesar de se ter obtido o valor mais inferior dos últimos 4 
anos, cumpre-se o princípio do ponto 3�1�1� do POCAL, que estabelece o equilíbrio corrente, e 
determina que as receitas correntes têm que ser iguais ou superiores as despesas correntes� 

A diferença obtida, entre a receita corrente e a despesa corrente, de 463�142,82€, permitiu a 
execução de despesas de investimento�

	  

 

Conforme anteriormente referido, com o auxílio dos gráficos infra, verificar-se que a execução 
orçamental do Município, encontra-se estabilizada�
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Gráfico 3: Evolução das Receitas e Despesas totais

	  
Gráfico 4: Evolução das Receitas e Despesas - correntes

	  
Gráfico 4: Evolução das Receitas e Despesas – capital
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2.4. Estrutura e Análise da Receita

A receita registou uma taxa de execução de 90%, superior ao ano anterior, que foi de 84,97%, 
e ligeiramente inferior à de 2014, que se situou em 91,84%�

As receitas correntes, contribuíram para a execução global, com uma taxa de execução própria, 
face aos montantes orçados, de 99,17%� 

A principal fonte de receita corrente, são as transferências correntes, com um peso de 62,82%, e 
que obtiveram uma execução de cerca 98%� Tal situação deve-se ao facto de nas transferências 
correntes constarem quase em exclusivo as transferências com origem no Orçamento do Estado�

	  
Quadro 4: Receitas Correntes

	  
Quadro 5: Receitas Capital

As receitas de capital, registaram uma execução global própria de 50,78%� 

As transferências de capital, consistem principalmente em duas rubricas:

i� nas transferências do Orçamento de Estado, de natureza de capital, a qual obteve uma 
execução de cerca 66%; e

ii� nas transferências relativas a Contratos de Financiamento no âmbito de Fundos Comuni-
tários, a qual obteve uma execução de cerca 46%� Os valores recebidos, de 544�729,20€, 
são ainda referentes ao anterior Quadro Comunitário� 
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Apesar de elevadas taxas de execução face aos valores orçados, a venda de bens de investimen-
tos e as outras receitas de capital, apenas contribuem com cerca de 52�000€ para as receitas 
de capital� As taxas de execução apuradas, devem-se sobretudo as regras como as rubricas de 
venda de bens de investimento e outras receitas de capital, podem ser dotadas em sede de pre-
visão orçamental�

	  
Quadro 6: Evolução das Receitas

Também nas receitas próprias verifica-se uma estabilização na ordem dos 5.000.000€, e conse-
quentemente do seu peso na execução global (33%)� 

Em 2016, e apesar de se ter concluído a contratação de um empréstimo de médio prazo para fi-
nanciamento do investimento “Remodelação de edifício para instalação de serviços” no montante 
de até 650�000,00€, não foi solicitada qualquer libertação, pelo que não foi necessário recurso 
a endividamento bancário�

	  
Gráfico 6: Evolução Receitas Próprias
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2.5. Estrutura e Análise da Despesa

	  
Quadro 7: Estrutura das Despesas Correntes

O peso das despesas com pessoal nas despesas correntes, em montantes orçados é de 31,79%, 
verificando-se uma diminuição no contributo, em relação a 2015, de 4%. 

Ao nível da execução, as despesas com pessoal obtiveram uma taxa de 99,72%�

 As transferências correntes, que concretizam financeiramente a cooperação existente entre o 
Município e outras instituições, do concelho ou que realizam atividades no concelho, obtiveram 
uma taxa de execução de 90,03%� Os valores executados associados, são concretizada através 
contratos-programa e/ou acordos de cooperação, para efetivação de várias atividades� 

Os juros e outros encargos mantêm-se como as despesas correntes com menor peso�

	  
Quadro 8: Estrutura das Despesas Capital

As despesas de capital registam uma taxa de execução global de 70,93%� 

Durante o ano de 2016, foi amortizado passivo financeiro de médio e longo prazos no valor de 
1�156�441,07€, e realizada contribuição para o Fundo de Apoio Municipal de 122�651,00€, que 
no seu conjunto têm um peso de cerca 60% nas despesas de capital�
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2.6. Rácios Orçamentais

Dos rácios orçamentais, observados no quadro seguinte, constata-se que a receita corrente tem 
um peso de 89,75% na receita total�

	  
Quadro 9: Rácios Orçamentais

2.7. Execução das Grandes Opções do Plano (GOP’s)

As Grandes Opções do Plano apresentam uma dotação corrigida final, para 2015, de 4.020.228,68€, 
distribuída pelas Funções previstas no POCAL�

O Plano Plurianual de Investimentos e o Plano de Atividades Municipal, registaram em 2016, 
taxas de execução financeira anual de 43,18% e 91,15%.

Em termos globais, decorrente da agregação dos dois Plano referidos, as Grandes Opções do 
Plano, registaram uma taxa de execução financeira anual de 72,83%.

Em termos de valor, o montante pago, de rubricas previstas nas Grandes Opções do Plano, foi 
de 2�927�878,04€�
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Quadro 10: Previsão Final das GOP’s

	  
Quadro 11: Resumo dos Pagamentos das GOP’s
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3. Análise Financeira

3.1. Análise do Balanço

O Balanço espelha a situação patrimonial da autarquia em 31 de dezembro�

A 31 de dezembro de 2016 o ativo líquido total apresenta o valor de 64�819�486€, com uma 
variação de -0,16% face ao ano anterior� 

A variação líquida referida resulta sobretudo da diminuição das dívidas de terceiros, e o au-
mento das amortizações, como se poderá observa mais à frente na analise à demonstração 
de resultados� 

	  
Quadro 12: Evolução do Balanço

Os Fundos Próprios registam uma variação positiva de 3,03%, em comparação com o ano ante-
rior, devido essencialmente ao aumento verificado em resultados transitados, derivado da apli-
cação do resultado líquido do exercício de 2015�

No que se refere ao passivo, mais concretamente ao passivo exigível a curto, médio e longo 
prazo, que representa os valores em dívida do município, verifica-se uma variação negativa de 
1�080�941€, a que corresponde uma diminuição percentual de -6,01%, em relação ao ano an-
terior� 

A variação regista entre dívidas a terceiros de ML prazo e de curto prazo, é inerente ao recon-
hecimento como de médio e longo prazo os pagamentos associados a Acordos de Regularização 
de Dívida celebrados com a Águas do Norte, SA.
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3.2. Análise da Demonstração de Resultados

A Demonstração de Resultados representa os resultados das operações económicas, sob na ótica 
contabilística de custos e proveitos, ocorridas durante o ano de 2016�

	  
Quadro 13: Demonstração de Resultados

Os custos e perdas reconhecidos no exercício de 2016 apresentam, no seu conjunto uma varia-
ção de 3,49% em comparação com o ano anterior, no montante de cerca 500�000,00€, em face 
principalmente das operações realizadas de inventariação de imobilizado em curso, e o seu re-
flexo ao nível das amortizações.

Por seu lado, os proveitos e ganhos, têm uma variação positiva de 0,50%, verificando-se aqui 
que a especialização no que concerne aos proveitos encontrava-se já mais estabilizada�

	  
Quadro 14: Resumo do Resultado Líquido
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A diferença entre o resultado líquido do exercício do ano de 2016 e de 2015, deve-se sobretudo 
à questão já abordada do aumento das amortizações�

Como referido em anos anteriores, não obstante, o resultado líquido ter sido positivo, deve-se sa-
lientar que as especificidades da Administração Local, são diferenciadoras do sector empresarial, 
dado que o seu âmbito não é a obtenção de lucro mas sim a satisfação das necessidades coletivas�

3.3. Indicadores Económico-Financeiros

Em termos gerais, os indicadores económico-financeiros apresentados no quadro infra, eviden-
ciam a evolução positiva da situação patrimonial do Município�

Em 2016, mantem-se a diminuição global do endividamento, e o grau da sua cobertura, e o au-
mento da cobertura do Ativo sobre o passivo exigível�

	  
Quadro 15: Indicadores
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3.4. Dívida total

Com a entrada em vigor a 1 de janeiro de 2014 do Regime financeiro das autarquias locais 
e das entidades intermunicipais (RFALEI) – Lei n�º 73/2013, de 3 de setembro, deixaram de 
vigorar os limites de endividamento (líquido e de médio e longo prazo) previstos na Lei n�º 
2/2007, de 15 de janeiro, passando a vigorar o previsto no artigo 52�º do RFALEI, ou seja, o 
limite da dívida total�

Refere o n�º1 do artigo 52�º que “A dívida total de operações orçamentais do município, 
incluindo a das entidades previstas no artigo 54�º, não pode ultrapassar, em 31 de dezem-
bro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios 
anteriores�”

Assim, o limite da dívida total para 2016 é o seguinte:

	  
Quadro 16: Limite dívida total

A dívida total, individual, de operações orçamentais do Município a 31 de dezembro é de 
16�919�629,22€�

Desse montante é necessário deduzir a contribuição para o Fundo de Apoio Municipal, que 
nos termos da Lei, não afeta o valor da dívida total, obtendo-se dessa forma o valor final de 
16�306�377,72€�

À dívida individual referida terá que se juntar as contribuições das entidades previstas no artigo 
54�º do RFALEI, nomeadamente a da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana, 
que é a entidade mais relevante para o efeito, e que já comunicou o valor de 628�982,31€, con-
siderando a contribuição/participação do Município de 26%�

Assim, e nos termos referidos, a dívida total a 31 de dezembro, sem prejuízo de comunicações 
posteriores de outras entidades, é de 17�548�611,53€�

A 1 de janeiro de 2016, o Município dispunha de uma margem absoluta de 3�147�716€, e 
poderia utilizar 20% da margem, nos termos da alínea b) do n�º 3 do artigo 52�º do RFALEI, 
ou seja, 629�543€�

Contudo, e em face dos valores apresentados, constata-se que além de não ter utilizado a mar-
gem de 20% permitida, o desempenho do Município a 31 de dezembro de 2016, resultou em um 
aumento da margem absoluta para 3�538�829€�
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3.5. Proposta de Aplicação de Resultados

Nos termos do ponto n�º 2�7�3� do POCAL, o resultado líquido do exercício positivo pode ser 
repartido em reforço do Património e/ou constituição ou reforço de Reservas Legais, sendo que 
nos termos do nº 2�7�3�5, também do POCAL, deve constituir-se o reforço anual da conta 571 - 
Reservas Legais, no valor mínimo de 5% do Resultado Líquido do Exercício�

Nestes termos propõe-se que o Resultado Líquido de 708�817,87€ apurado no exercício de 2016 
tenha a seguinte aplicação:

• Reservas Legais – 35.440,89€;

• Resultado Transitados – 673.376,98€.
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48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 17.594.044,19 1.323.747,60 4.557,42 18.913.234,37
48.1 De investimentos em imóveis
48.1.1 Terrenos e recursos naturais
48.1.2 Edificios e outras contruções
48.1.2.1 Edifícios
48.1.2.2 Outras construções
48.2 De imobilizações corporeas 10.444.196,84 449.063,03 4.557,42 10.888.702,45
48.2.1 Terrenos e recursos naturais
48.2.2 Edificíos e outras construções 1.258.679,86 243.932,61 3.492,00 1.499.120,47
48.2.2.1 Edificios 866.320,48 127.357,78 993.678,26
48.2.2.2 Outras construções 392.359,38 116.574,83 3.492,00 505.442,21
48.2.3 Equipamento básico 4.313.173,75 55.745,93 4.368.919,68
48.2.4 Equipamento de transporte 1.587.114,28 36.902,42 1.624.016,70
48.2.5 Ferramentas e utensilios 83.445,73 7.336,97 90.782,70
48.2.6 Equipamento administrativo 1.814.279,27 56.458,18 481,94 1.870.255,51
48.2.7 Taras e vasilhame
48.2.9 Outras imobilizações corporeas 1.387.503,95 48.686,92 583,48 1.435.607,39
48.3 De imobilizações incorporeas 938.018,44 12.761,53 0,00 950.779,97
48.3.1 Despesas de instalação 77.490,00 77.490,00
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos 905.528,44 12.761,53 918.289,97
48.5 De bens de domínio publico 6.166.828,91 861.923,04 0,00 7.028.751,95
48.5.1 Terrenos e recursos naturais
48.5.2 Edifícios 281.337,40 21.679,34 303.016,74
48.5.3 Outras construções e infraestruturas 5.635.319,37 817.529,55 6.452.848,92
48.5.5 Bens de património historico, artístico e cultural
48.5.9 Outros bens de domínio publico 250.172,14 22.714,15 272.886,29

49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS
49.1 Partes de capital
49.2 Obrigações e títulos de participação
49.3 ...
49.5 Outras aplicações financeiras

Amortizações e Provisões

Rubricas Saldo inicial Reforço Saldo finalRegularizações

2016Município de Macedo de Cavaleiros



130
Relatório de Atividades e Gestão 2016

Município de Macedo de Cavaleiros

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
ANO 2016

ENTIDADE      M.M.C.     -              MUNICIPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS              2016/01/01 a 2016/12/31 PÁG. 1

Código Exercício
de

Contas N N - 1

           Custos e perdas                                                                                                              
61         Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:                                                                   
           Mercadorias                                                                                                                  
           Matérias                                                                                                                     
62         Fornecimentos e serviços externos:                                                 7.418.308,50                   6.822.223,01
           Custos com o pessoal:                                                                                                        
641+642    Remunerações                                                        3.669.159,50                   3.647.569,79                
643 a 648  Encargos sociais                                                      999.530,23    4.668.689,73    1.118.356,36    4.765.926,15
63         Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais                   1.001.459,07                     924.896,62
66         Amortizações do exercício                                                          1.324.367,55                     966.591,13
67         Provisões do exercício                                                                48.133,60                      69.333,97
65         Outros custos operacionais                                                            58.969,94                     206.782,18

( A )   14.519.928,39   13.755.753,06
68         Custos e perdas financeiros                                                          227.786,80                     472.666,06

( C )   14.747.715,19   14.228.419,12
69         Custos e perdas extraordinários                                                      186.647,17                     202.736,20

( E )   14.934.362,36   14.431.155,32
88         Resultado líquido do exercício.............                                          708.817,87                   1.134.970,98

( X )   15.643.180,23   15.566.126,30
           Proveitos e ganhos                                                                                                           
           Vendas e prestações de serviços:                                                                                             
7111       Venda de mercadorias                                                                                                         
7112+7113  Venda de produtos                                                     557.758,91                     516.247,28                
712        Prestações de serviços                                                623.185,91    1.180.944,82      596.770,94    1.113.018,22
72         Impostos e taxas                                                                   2.942.657,82                   2.820.068,44
(a)        Variação da produção                                                                                                         
75         Trabalhos para a própria entidade                                                                                            
73         Proveitos suplementares                                                                                                      
74         Transferências e subsídios obtidos                                                10.110.518,09                  10.322.696,18
76         Outros proveitos e ganhos operacionais                                                                                       

( B )   14.234.120,73   14.255.782,84
78         Proveitos e ganhos financeiros                                                     1.203.535,82                   1.159.792,09

( D )   15.437.656,55   15.415.574,93
79         Proveitos extraordinários                                                            205.523,68                     150.551,37

( F )   15.643.180,23   15.566.126,30

Resumo: Resultados Operacionais: (B - A)     -285.807,66      500.029,78
Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)      975.749,02      687.126,03
Resultados Correntes: (D - C)      689.941,36    1.187.155,81
Resultado Liquido do Exercício: (F - E)      708.817,87    1.134.970,98

 
          ORGÃO EXECUTIVO                  ORGÃO DELIBERATIVO         

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________
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           DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS           ANO 2016

ENTIDADE      M.M.C.     -       MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS              Janeiro - Dezembro       Pag. 1

EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS
CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

N N - 1 N N - 1

681 - JUROS SUPORTADOS                         188.291,56     471.595,68 781 - JUROS OBTIDOS                                                    
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS                                 782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS                                 
683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMEMTOS EM                                  783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS                 1.196.717,64   1.159.792,09
IMÓVEIS                                                                784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE            6.818,18               
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS                             CAPITAL                                                                
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS                               785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS                                  
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE                             786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS                                  
TESOURARIA                                                             787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA                               
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS        39.495,24       1.070,38 788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS                                
RESULTADOS FINANCEIROS                         975.749,02     687.126,03

Total ......   1.203.535,82   1.159.792,09
Total ......   1.203.535,82   1.159.792,09

 
          ORGÃO EXECUTIVO                  ORGÃO DELIBERATIVO         

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________
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         DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS         ANO 2016

ENTIDADE      M.M.C.     -       MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS              Janeiro - Dezembro       Pag. 1

EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS
CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

N N - 1 N N - 1

691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS      346.581,13     295.266,60 791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS                                          
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS                                              792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS                                           
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS                                            793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA                                             
694 - PERDAS EM IMOBILIZACÕES                   13.004,97               794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES                      59.298,24      22.161,77
695 -  MULTAS E PENALIDADES                      5.590,27      62.177,12 795 - BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS             20.191,33      19.970,38
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES                                      796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES                                        
697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES          -8.701,85         842,78 797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES        38.659,69      21.681,99
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS                    10.016,73       9.495,38 798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS       87.374,42      86.737,23
EXTRAORDINÁRIOS                                                        
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS                    -160.967,57    -217.230,51

Total ......     205.523,68     150.551,37

Total ......     205.523,68     150.551,37

 
          ORGÃO EXECUTIVO                  ORGÃO DELIBERATIVO         

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________
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RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE      M.M.C.                  MUNICIPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS              ANO 2016
PAG. 1

Recebimentos Pagamentos

Saldo da gerência anterior .....      827.047,67 Despesas orçamentais ........   15.859.196,65

Execução orçamental .......      139.468,62 Correntes ................   13.719.361,92
Operações de tesouraria ...      687.579,05 Capital ................    2.139.834,73

Receitas orçamentais ...........   15.801.860,28 Operações de tesouraria .....      983.627,22

Correntes .................   14.182.504,74 Saldo para a gerência seguinte ...      754.390,49
Capital ...................    1.580.695,85
Outras ...................       38.659,69 Execução orçamental ..........       82.132,25

Operações de tesouraria ........      968.306,41 Operações de tesouraria ......      672.258,24

Total ..............   17.597.214,36 Total .................   17.597.214,36

 
          ORGÃO EXECUTIVO                  ORGÃO DELIBERATIVO         

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________
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Mapa das Contas de Ordem

ENTIDADE DATA ANO PAGINA
MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

       M.M.C.       Período: 2016/01/02 a 2016/12/31 2017/04/13 2016 1 

SALDO INICIAL DO PERÍODO SALDO FINAL
COD. CONTA DESIGNAÇÃO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

09             CONTAS DE ORDEM                                  1.512.604,75     2.307.442,61       245.417,52       160.799,62                       710.219,96
09.1           RECIBOS PARA COBRANÇA                              463.411,23                       197.455,41       130.422,30       530.444,34                 
09.1.1         EXERCICIO ANTERIOR                                 463.411,23                                        14.829,21       448.582,02                 
09.1.1.01      RECEITA LIQUIDADA                                  463.411,23                                             3,18       463.408,05                 
09.1.1.02      RECEITA COBRADA - EXERCÍCIO ANTERIOR                                                                14.826,03                        14.826,03
09.1.1.03      RECEITA ANULADA                                                                                                                              
09.1.2         EXERCICIO CORRENTE                                                                 197.455,41       115.593,09        81.862,32                 
09.1.2.01      RECEITA LIQUIDADA                                                                  197.455,41            19,24       197.436,17                 
09.1.2.02      RECEITA COBRADA - EXERCÍCIO CORRENTE                                                               107.778,23                       107.778,23
09.1.2.03      RECEITA ANULADA                                                                                      7.795,62                         7.795,62
09.2           FUNDOS CAUCIONADOS                               1.049.193,52     1.594.464,86        47.962,11        30.377,32                       527.686,55
09.2.1         CAUÇOES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS             943.883,18     1.302.003,46        22.141,51        15.342,78                       351.321,55
09.2.1.01      PRESTADA                                                         1.302.003,46                        15.342,78                     1.317.346,24
09.2.1.02      ACCIONADA                                                                                                                                    
09.2.1.03      DEVOLVIDA                                          943.883,18                        22.141,51                       966.024,69                 
09.2.1.04      CONTRAPARTIDA                                                                                                                                
09.2.2         CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRAS                       87.495,37       188.602,31        22.239,60        12.648,04                        91.515,38
09.2.2.01      PRESTADA                                                           188.602,31                        12.648,04                       201.250,35
09.2.2.02      ACCIONADA                                                                                                                                    
09.2.2.03      DEVOLVIDA                                           87.495,37                        22.239,60                       109.734,97                 
09.2.2.04      CONTRAPARTIDA                                                                                                                                
09.2.3         CAUÇOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO                                      77,64                                                            77,64
09.2.3.01      PRESTADA                                                                77,64                                                            77,64
09.2.3.02      ACCIONADA                                                                                                                                    
09.2.3.03      DEVOLVIDA                                                                                                                                    
09.2.3.04      CONTRAPARTIDA                                                                                                                                
09.2.4         CAUCOES DE GARANTIAS DE AGUA                         1.356,01        69.747,52                                                        68.391,51
09.2.4.01      PRESTADA                                                            69.747,52                                                        69.747,52
09.2.4.02      ACCIONADA                                                                                                                                    
09.2.4.03      DEVOLVIDA                                            1.356,01                                                         1.356,01                 
09.2.4.04      CONTRAPARTIDA                                                                                                                                
09.2.5         CAUCOES DE ABERTURA DE VALA                         16.383,96        26.364,65         3.581,00         2.386,50                         8.786,19
09.2.5.01      PRESTADA                                                            26.364,65                         2.386,50                        28.751,15
09.2.5.02      ACCIONADA                                                                                                                                    
09.2.5.03      DEVOLVIDA                                           16.383,96                         3.581,00                        19.964,96                 
09.2.5.04      CONTRAPARTIDA                                                                                                                                
09.2.6         OUTRAS CAUCOES                                          75,00         7.669,28                                                         7.594,28
09.2.6.01      PRESTADA                                                             7.669,28                                                         7.669,28
09.2.6.02      ACCIONADA                                                                                                                                    
09.2.6.03      DEVOLVIDA                                               75,00                                                            75,00                 
09.2.6.04      CONTRAPARTIDA                                                                                                                                
09.3           GARANTIAS BANCÁRIAS                                                712.977,75                                                       712.977,75
09.3.1         GARANTIAS DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS                           712.977,75                                                       712.977,75
09.3.1.01      PRESTADA                                                           712.977,75                                                       712.977,75
09.3.1.02      ACCIONADA                                                                                                                                    
09.3.1.03      DEVOLVIDA                                                                                                                                    
09.3.1.04      CONTRAPARTIDA                                                                                                                                
09.3.2         GARANTIAS DE LOTEAMENTOS E OBRAS                                                                                                             
09.3.2.01      PRESTADA                                                                                                                                     
09.3.2.02      ACCIONADA                                                                                                                                    
09.3.2.03      DEVOLVIDA                                                                                                                                    
09.3.2.04      CONTRAPARTIDA                                                                                                                                

TOTAL ...     1.512.604,75     2.307.442,61       245.417,52       160.799,62                       710.219,96
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Transferencias de Receitas Correntes e Capital

Ano: 2016

Disposições legais Entidade financiadora
Classif. 

económica

Transferências 

orçadas

Transferências 

obtidas

Direção Geral das Autarquias Locais 06030101 8.339.141,00 € 8.339.141,00 €

Direção Geral das Autarquias Locais 06030102 292.193,00 € 292.193,00 €

Decreto-Lei n.º 144/2008 de 28 de Julho Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 06030199 20.000,00 € 142.464,93 €

Portaria n.º 434/2016 de 18 de novembro Instituto da Mobilidade e Dos Transportes, IP 06030199 15.000,00 € 16.584,00 €

Contrato Financiamento Agência Para o Desenvolvimento E Coesão, IP 06030602 124.100,00 € 37.517,08 €

Protocolo / Contrato Programa Instituto da Segurança Social, IP 060601 20.000,00 € 21.499,08 €

Acordo / Contrato Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP 06030704 70.000,00 € 60.724,02 €

8.910.123,11 €

Ano: 2016

Disposições legais Entidade financiadora
Classif. 

económica

Transferências 

orçadas

Transferências 

obtidas

Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro e Lei n.º 

82-B/2014, de 31 de dezembro
Direção Geral das Autarquias Locais 10030101 926.571,00 € 926.571,00 €

QREN - Contrato Financiamento Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP 10030701 1.172.300,00 € 544.729,20 €

1.471.300,20 €

Transferências capital - receita

Transferências correntes - receita

Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro e Lei n.º 

82-B/2014, de 31 de dezembro
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Síntese das Reconciliações Bancárias

Nº de Conta

00001534330 317.389,99 €          460.065,74 €          

00020301830 6.700,36 €              9.219,68 €              

00021655130 -  €                       30,00 €                   

00022843630 2.444,46 €              2.447,46 €              

014717730 40.951,00 €            39.880,26 €            

015509630 622,82 €                 606,99 €                 

018672530 1.475,00 €              70,00 €                   

021333130 -  €                       30,00 €                   

001534920 3.814,53 €              3.902,96 €              

014717320 127.121,56 €          90.695,41 €            

17588120101 6.879,87 €              7.986,86 €              

04810610001 6.093,42 €              5.268,11 €              

189837440 2.362,47 €              2.447,32 €              

50025272912 2.830,54 €              3.115,94 €              

6349934101 15.833,69 €            15.842,20 €            

33839012100 1.506,44 €              1.387,11 €              

99100007119 2.308,43 €              2.841,89 €              

40083994656 6.963,01 €              14.631,37 €            

40267465864 -  €                       -  €                       

40267466808 28.621,08 €            12.879,68 €            

40267470478 260,99 €                 -  €                       

00000010002 55.223,97 €            55.713,53 €            

00202752875 7.546,65 €              7.546,65 €              

TOTAL 736.609,16 €          

(André Alberto dos Santos Castro) (Manuel Duarte Fernandes Moreno)

( 1)Millennium

BIC

( 1)

C.C.A.M.

(3) Reconciliação não efectuada

(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência

Barclays

C.G.D.

( 1)C.G.D.

M.G.

C.G.D.

( 1)C.G.D.

( 1)

B.P.I. ( 1)

C.G.D. ( 1)

C.G.D.

Millennium

( 1)

( 1)

O Chefe da Divisão 

Financeira
O Presidente da Câmara

b) Valor constante do Resumo Diário de Tesouraria

c) Indicar consoante a situação:

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

( 1)

M.G.

a) Valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2016

Município de Macedo de CavaleirosDESIGNAÇÃO DA ENTIDADE

Instituição Bancária

Banco
Observações c)

C.G.D.

C.G.D. ( 1)

C.G.D. ( 1)

( 1)

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Saldo a)
Saldo Contabilístico 

b)

B.E.S.

( 1)

( 1)

C.G.D.

Totta

( 1)

( 1)

C.C.A.M.

( 1)

( 1)

( 1)

( 1)

( 1)

C.C.A.M. ( 1)

C.C.A.M.
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