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1. Mensagem da Presidente – Dra. Rute Lima

Caro Cidadão,
O objetivo do presente documento é o de apresentar o Relatório de Gestão e respetiva
Prestação de Contas de 2015, da Junta de Freguesia de Olivais, referente ao
exercício dos órgãos da Junta de Olivais, que tomaram posse em 25 de Outubro de
2013, mandato de 2013 a 2017.
Ainda que estes documentos normalmente, por imperativo legal, enquanto instrumentos
de natureza legal e técnica, descrevem a atividade desenvolvida pela Junta de
Freguesia de Olivais e constituam, em parte uma peça fechada, para lá da linguagem
hermética dos números é possível verificar que o presente Relatório, vai ao encontro dos
princípios básicos de transparência e correção para com todos os Olivalenses, pelo que
desde já, se assume o objetivo do mesmo assegurar a Resolução do Conselho de
Ministros (RCM) n.º 49/2007, de 28 de março, que definiu os Princípios de Bom
Governo (PBG) dirigidos ao Estado e às empresas por ele detidas, mas não exigidos ao
setor local.
O rigor do modelo enquadrador da nossa gestão Junta de Freguesia de Olivais,
constitui assim um dos pilares fundamentais da nossa atuação, que permite antever,
desde logo, um futuro risonho e uma melhoria sustentável da qualidade de vida dos
Olivalenses, tal como as dificuldades e o trabalho árduo que se coloca à gestão
autárquica presente e futura.
Assim, não queria deixar passar esta oportunidade, nesta minha nota pessoal para
congratular a mudança de políticas que tem vindo a ser implementadas pelo atual
Governo, sublinho em particular o novo rumo refletido no Orçamento de Estado para
2016, que vem ao encontro das preocupações demonstradas pela população e pelas
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autarquias. Este é um orçamento que reforça de forma substancial a autonomia do
Poder Local e reconhece dessa forma a importância das Freguesias como órgãos
autárquicos indispensáveis no desenvolvimento da nossa sociedade.
Este novo papel das Freguesias é muito importante e vem trazer maior capacidade, para
que seja possível responder melhor às necessidades de governo da Cidade. As
Freguesias são a relação de proximidade com as populações e, através de uma
organização mais modernizada é possível conseguir fazer mais com menos dinheiro, o que
permite assumirem-se como agentes ativos do progresso, combatendo as assimetrias, as
desigualdades e promover o desenvolvimento económico, social e cultural.
Ser autarca é ser escrutinado todos os dias na rua pelos cidadãos e não apenas de
quatro em quatro anos. Para nós, só assim a Junta de Freguesia, pode estimular a
economia e, consequentemente, criar emprego, gerar riqueza, satisfação e prazer de Viver
nos Olivais.
“Ser autarca fará de mim melhor governante do que fui antes de ser autarca” – Dr.
António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal.
Olivais 16 de Abril de 2016
A Presidente da Junta de Freguesia

(Dra. Rute Lima)
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2. Elaboração e Controlo do Documento
O presente documento de nome "Relatório de Gestão e Prestação de Contas", foi elaborado tendo por
base os requisitos de Qualidade da ISO 9000, tal como o modelo de standard de documentação
definido, no Manual Regulamentar da Junta de Freguesia de Olivais, cujo número de referência interna
é o MRP300/SD01 Vers.1.0.a.
O presente documento é constituído com um número total de 398 folhas.
Conforme alínea j), do ponto 1.º, do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a elaboração do
presente documento de prestação de contas, é da competência do Presidente da Junta, que após
preparação de minuta, apresenta à Junta de Freguesia, para análise e aprovação formal, pelo que como
evidência de elaboração do seu conteúdo, a presidente assina em baixo, nos respetivos espaços:
A Presidente da Junta da Freguesia
Dra. Rute Lima

Assinatura

Data

__________________________

____/_____/______

A Senhora Presidente teve como apoio na elaboração, os seguintes colaboradores:

Data

Autor

Versão

Registo de alterações

10/03/2015

Instantes Estratégicos

1.0.a

Versão inicial

10/04/2015

V4b

1.0.b

Versão inicial + revisão

Como Revisor da minuta final do documento a entregar à Presidente, temos:
Nome
Ricardo Lima
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Conforme alínea e), do ponto 1.º, do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação do
presente documento de prestação de contas, é da competência da Junta de Freguesia, que após
aprovação, submete à apreciação da Assembleia de Freguesia, para análise e aprovação formal, pelo
que como evidência de aprovação do presente documento, os elementos que constituem a Junta de
Freguesia de Olivais, assinam em baixo, nos respetivos espaços:

A Presidente da Junta da Freguesia

Assinatura

Data

Rute Sofia Florêncio Lima de Jesus _____________________________ ____/_____/______
Secretário
Anabela Pereira da Silva

Tesoureiro
Hugo Miguel Mateus Gaspar

Vogais

Assinatura

Data

______________________________ ____/_____/______

Assinatura

Data

______________________________ ____/_____/______

Assinatura

Data

Ana Catarina de Jesus Crista

______________________________ ____/_____/______

Cátia Patrícia Pinto Rosas

______________________________ ____/_____/______

Duarte Albuquerque Carreira

______________________________ ____/_____/______

José Ricardo Silva

______________________________ ____/_____/______
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3. O Relatório num minuto
O Presente Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Junta de Freguesia de Olivais assegura os
requisitos legais de prestações de contas, nomeadamente, (i) o enquadramento da situação económica
vivida, (ii) uma análise da execução orçamental e financeira, (iii) apresenta os resultados das grandes
opções do Plano, nomeadamente do Plano Plurianual de Investimento, bem como as alterações
patrimoniais e os resultados económicos do ano de 2015.

Em 2015 assistiu-se a uma
recuperação gradual da atividade, a
par de uma melhoria do mercado
de trabalho e do ajustamento das
contas externas. A atividade
económica em 2015 foi caraterizada
pelo aumento da procura interna
nos primeiros nove meses de 2015
e pelos importantes contributos da
Formação Brutal de Capital Fixo
(FBCF) e do consumo privado.

0,9

2015
Real (1)
1,5

2015
Projetado
1,6

2,1

2,7

2,7

-0,7

0,2

0,1

2,3

5,4

4,8

-2,3

2,0

2,4

2,4

Exportações

6,4

3,4

6,0

5,3

Importações

3,6

6,2

8,0

7,3

0,4

-0,2

0,5

0,6

PIB E COMPONENTES DA DESPESA

2013

2014

Produto Interno Bruto

-1,4

Consumo Privado

-1,7

Consumo Público

-1,7

Formação Bruta de Capital Fixo

-6,6

Procura Interna

Evolução dos Preços
Inflação (IHPC)

Saldo das Balanças Corrente e de Capital (% do PIB)
Balança Corrente e de Capital

2,6

2,1

0,0

2,4

Balança de Bens e Serviços

1,7

1,1

1

1,6

(1)

Taxa de variação homóloga registada na soma dos três primeiros trimestres.

Fonte: Banco de Portugal

Apesar da manutenção das restrições em termos de transferências do Governo Central e das crescentes
responsabilidades e competências atribuídas, em 2015 a JFO, tendo por base o seu Modelo Estratégico,
os objetivos estratégicos contratualizados com os Olivalenses em setembro de 2013, e o seu
pensamento de melhoria contínua, desenvolveu entre outros, os seguintes projetos, que organizamos e
apresentamos pelas Divisões e respetivas competências, para facilitar o seu entendimento:




Organização, Administração, Finanças e Recursos Humanos
 No âmbito do Manual Regulamentar procedemos à revisão, elaboração e aprovação de 13
regulamentos com eficácia externa de modo a melhorar e adequar a capacidade de
resposta administrativa e regulamentar da JFO às necessidades dos cidadãos e das
empresas ou organizações coletivas dos Olivais;
 Procedemos à reengenharia dos processos e de mudança total do ambiente informático em
termos de fluxo de informação, interligação setorial e certificação informática de
assinaturas digitais (investimento de 76 mil euros);
 Aumentámos a estrutura do Jornal dos Olivais de 8 para 16 páginas;
 Assegurámos o registo de correspondência: 13.079 registos entrada e 11.479 registos saída;
 Efetuámos 685 procedimentos de contratação e aquisição de bens e serviços de acordo
com os procedimentos estabelecidos no Código dos Contratos Públicos (CCP).
Ambiente Urbano
 Realizámos 43 intervenções de melhoria do espaço público, nomeadamente, o
rebaixamento de passeios e lancis, a melhoria dos acessos junto às passadeiras e a
colocação de 63,6 metros de corrimãos;
 Realizámos 159 intervenções de calcetamento de manutenção e reparação da calçada
portuguesa;

MRP300/SD01 Vers.1.0.b.

9 de 187

Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2015



 Efetuámos 161 intervenções de manutenção e reparação de equipamentos coletivos
(Biblioteca, Casa da Cultura, escolas, campos de jogos, polidesportivos, equipamentos
desportivos, parques infantis, mercados, instalações da JFO, entre outros);
 Promovemos um conjunto de projetos, atividades e campanhas de sensibilização sobre as
temáticas do ambiente, espaços verdes, higiene urbana e as preocupações ambientais,
designadamente: Piquenique da Biodiversidade, Mercado de Trocas, Dejetos caninos no
chão NÃO, Passeios de Bicicleta e a Semana da Mobilidade, Guia de Bolso “A pedalar para o
Trabalho”, Adoção de Árvores, Regulamento “Zelador do Bairro”, Evento Comemorativo do
Ano Internacional da Luz e do Solo, Evento “Enamorados por Lisboa”, entre outros;
 Elaborámos um conjunto de projetos de arquitetura paisagística para requalificação de
diversos espaços na Freguesia incluindo o estudo prévio do Projeto de Requalificação do
Parque infantil da Rua Acúrsio Pereira;
 Elaborámos 15 pareceres e informações relativas a arvoredo e espaços verdes em resposta
a reclamações de cidadãos e a situações identificadas internamente;
 Lançámos o Concurso Público Internacional para a manutenção e conservação dos espaços
verdes e arvoredo da Freguesia, bem como, a avaliação técnica das propostas;
 Realizámos 2.718 atendimentos presenciais e telefónicos dos nossos cidadãos sobre higiene
urbana, espaços urbanos (recolha de monos, recolha de entulhos, entre outros);
 Foram executadas 268 podas e 93 abates de árvores com recurso ao contrato em vigor com
a empresa Sequóia e 9 intervenções de trabalhos de poda com recursos próprios da JFO;
 Procedemos à reabilitação e requalificação dos espaços verdes das Escolas da Freguesia;
 Realizámos 7.445 operações de higiene urbana (deservagem e desmatação, aplicação de
herbicida, lavagem, limpeza e varredura de ruas e sarjetas, recolha de dejetos);
 Prosseguimos à renovação dos sinais de trânsito (56 intervenções) e foi executada a
empreitada de repintura das passadeiras e marcas rodoviárias através de concurso público;
 Realizámos obras de requalificação de estacionamento procurando reduzir os transtornos
causados aos moradores e procedemos à repavimentação de algumas vias para melhoria
das condições de segurança da circulação na nossa Freguesia;
 Desenvolvemos ao longo do ano diligências junto do departamento de trânsito da CML para
melhoria da mobilidade e ordenamento do trânsito na Freguesia.
Ação Social, Educação e Cidadania
 O Serviço de Intervenção Social realizou 565 atendimentos, 27 acompanhamentos e 318
informações sociais;
 Assegurámos 100.000 euros para o Fundo de Emergência Social no auxílio às dificuldades
sentidas pela população;
 Assegurámos o funcionamento do Centro de Dia da Junta de Freguesia, 365 dias do ano e a
participação dos utentes em eventos, programas, visitas e passeios, entre outros;
 A Oficina do Reformado Olivais assegurou 144 pequenas reparações domésticas ao
domicílio da população sénior, reformados e mais desfavorecidos;
 A Loja Social atendeu 70 solicitações referentes a alimentos e roupas;
 O Serviço de Saúde realizou 251 atendimentos psicológicos, 55 visitas domiciliários, 427
contactos telefónicos de acompanhamento, 1.357 atendimentos de enfermagem e 447
consultas (Acupuntura, Fisioterapia, Osteopatia);
 Desenvolvemos um conjunto de atividades e projetos no âmbito da intervenção social:
Programa Olivais em Férias, Semana do Bebé, Projeto Ambiente e CAT - Mão Amiga,
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Projeto "Desporto e Deficiência", Projeto "Olivais Acessível", Projeto "SOS Psicologia", Ação
Sem-Abrigo - 2015 "Todos contamos". Tradução Braille de Sensibilização Ambiental, Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência, Distribuição de Bens Alimentares);
Continuámos o Projeto Desafios que contou com cerca de 1.495 crianças, adolescentes e
adultos com objetivo de intervenção comunitária ao nível da prevenção primária e
secundária de comportamentos de risco;
Assegurámos a Componente de Apoio à Família (CAF) com a participação de 815 crianças,
45 monitores e 7 coordenadores;
Realizámos Atividades de Enriquecimento Escolar com a participação de 995 alunos;
Realizámos e apoiámos um conjunto de iniciativas, atividades e eventos lúdicos e culturais
destinados à população da Freguesia, em particular, e em geral à população de Lisboa:
Aniversário da Freguesia, “Há música nos Olivais”, 2º Festival de Folclore dos Olivais,
Marcha dos Olivais, Arraiais, 1º Concurso de Bandas de Garagem dos Olivais, Festival “Sons
do Vale”, Olivais em Férias, 1.ª Gala de Fado Amador da Zona Oriental, Feiras de Artesanato
e Gastronómicas, Quinta de Natal dos Olivais e Projeto Reciclo Orquestra;
Assegurámos a gestão dos equipamentos desportivos e recreativos da Freguesia (campos
de jogos; campos de basquete; parques infantis; espaços de equipamentos de fitness);
A Biblioteca da JFO foi visitada por 51 mil utilizadores, efetuou 9 mil pesquisas a pedido do
utilizador e emprestou cerca de 31 mil documentos para além de outras atividades: a “Hora
do Conto”, apresentações de livros e workshops;
Na Casa da Cultura, realizámos: 6 exposições, 6 apresentações de livros, 3 apresentações
musicais e peças de teatro, 4 workshops, provas de vinhos, entre outros;
Implementámos o GIP – Gabinete de Inserção Profissional e o GEPE – Grupo de Entreajuda
para a Procura de Emprego, iniciámos a fase de estruturação do projeto Ponto de
Informação Jovem dos Olivais e lançámos as bases para o GDPE – Gabinete
Desenvolvimento Projetos e Empreendedorismo;
Estabelecemos um protocolo com a Fundação da Juventude e a Escola do Comércio de
Lisboa para o acolhimento, o acompanhamento e a supervisão de jovens estagiários em
fase de formação, no Espaço da Juventude;
Realizámos várias iniciativas e eventos em cooperação com as associações e coletividades
da Freguesia: (i) A Olivais CUP, (ii) Olisípiadas, (iii) 1º Passeio de Cicloturismo pelas
Freguesias do Antigo Conselho de Olivais, (iv) Olivais em Férias, (v) Férias Radicais, (vi)
Torneio das Forças Vivas dos Olivais, (vii) I Gala do Desporto Olivais, (viii) Corrida de S.
Silvestre Olivais 2015, (ix) entre outros;
Construímos o Parque Infantil do Bairro da Encarnação e procedemos à manutenção dos
Parques Infantis, Campos de Jogos e Equipamentos de Fitness;
Apoiámos a Formação e a Prática Desportiva para Todos, consubstanciado no apoio de
19.500 euros a 13 Escolas de Formação e na promoção da prática desportiva semanal de
195 jovens, em deportos variados;
Desenvolvemos vários projetos para a promoção da prática desportiva, entre os quais (i)
Caminhadas, (ii) Olivais faz bem ao corpo, (iii) Olivais by Night, (iv) Projeto Social, Desporto
e Deficiência, entre outros.
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Apoio ao Cidadão e Economia
 Procedemos ao atendimento personalizado e pessoal
de 13.175 Olivalenses;
Atendimento
Atendimento
Tesouraria
Geral
 Assegurámos a gestão e manutenção dos 4 mercados;
10.288
 Elaborámos minutas para o concurso público dos
2.887
espaços comerciais dos mercados e procedemos à
revisão dos Regulamentos Internos de cada mercado;
Canídeos
Atestados
 Concluímos a loja da Junta de Freguesia no Mercado
1.815
Licenças 579
Autenticações
da Encarnação Norte;
Registos 129
27
 Investimos cerca de 12.000 euros para a manutenção
dos Mercados;
 Concluímos o levantamento do comércio existente nos Olivais com um total de 412
estabelecimentos caraterizados e iniciámos os processos de licenciamento de ocupação da
via pública e publicidade;
 Reestruturámos o serviço de fiscalização através da criação de duas zonas de fiscalização;
 Realizámos várias ações de estímulo da atividade dos Mercados e do Comércio local, ao
longo do ano, entre as quais (i) “Sons do Vale”, (ii) “2º Festival de Ranchos Folclóricos dos
Olivais”, (iii) “Olivais Street Food Festival”, (iv) “Comprar nos Mercados dos Olivais
Compensa”, (v) “Há Fados nos Mercados dos Olivais”, (vi) “Montras de Natal” e (vii)
“Sorteio dos Cabazes de Natal”;
 Assegurámos 498 cedências dos nossos autocarros às entidades da Freguesias;
 O “Olivais Porta a Porta” transportou de forma gratuita 16.873 pessoas ultrapassando em
larga escala as nossas melhores espectativas;
 Asseguramos o Apoio jurídico, semanalmente e em regime de gratuitidade a cerca de 233
Olivalenses de baixos recursos.

Afinal, é possível fazer muito, com pouco.
Para a execução dos projetos anteriores, a Junta de Freguesia de Olivais, contou com seus 7 eleitos
locais, estando apenas a Senhora Presidente em regime completo e de exclusividade.
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O quadro de pessoal da JFO em 2015 é composto
por 115 colaboradores (111 colaboradores em
2014) e em regime de tarefa ou avença conta
com mais 69 colaboradores.
A receita total arrecadada e cobrada em 2015 foi
de 5,93 milhões de euros (acréscimo de 457 mil
euros) mais 8,4% relativamente ao ano anterior,
pelo aumento das receitas de impostos e taxas e
das transferências correntes.
Em termos Orçamentais, a receita apresentou
uma taxa de execução de 93,4%, dos quais 91,6%
são referentes às transferências correntes.
As receitas próprias registaram um aumento na
ordem dos 14,1% em relação a 2014, resultante
do início da cobrança das taxas de ocupação da
via pública e do aumento da taxa de ocupação
dos mercados e respetiva melhoria dos
processos de cobrança e recuperação de dívidas.

Evolução da Receita Corrente e de Capital
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Evolução da Despesa Corrente e de Capital
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Despesas de Capital

A despesa total, em 2015, foi de 6,57 milhões de
euros (acréscimo de 1,5 milhões de euros), mais 29,6% em relação a 2014 devido essencialmente ao
aumento das despesas com pessoal (mais 46,4%), aquisição de bens e serviços (mais 160,6%),
transferências correntes (mais 783,3%) e aquisição de bens de capital (mais 165,7%).
A despesa registou uma taxa de execução de 81% e foi constituída em 91,5% por despesas correntes e
8,5% por despesas de capital. As despesas com o pessoal (40,7%) e as aquisições de bens e serviços
(35,2%) foram as mais significativas. A despesa executada inerente ao PPI foi de 539 mil euros.
Evolução do Ativo Líquido

O peso do imobilizado no Ativo Líquido foi de
48,6% em 2015. As disponibilidades saldaram-se
em cerca de 1,10 milhões de euros sendo
constituídas basicamente por depósitos em
instituições financeiras.
O Passivo da JFO, a 31 de dezembro de 2015,
registou o valor de 339 mil euros, menos 17 mil
euros em relação a 2014 devido à diminuição das
dívidas a outros credores e apesar do aumento
dos acréscimos de custos referentes à provisão
de férias e subsídio de férias do novo quadro de
colaboradores.
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Evolução do Passivo
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O Ativo Líquido da JFO, a 31 de dezembro de
2015, registou um valor de 2,63 milhões de euros,
(redução de 6,3%, cerca de 195 mil euros)
resultante essencialmente do aumento das
amortizações do imobilizado (175 mil euros).

2014

2015
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Os Fundos Próprios da JFO, a 31 de dezembro de
2015, cifraram-se em cerca de 2,29 milhões de
euros, apresentando uma diminuição de 7,2%
correspondente ao resultado líquido negativo do
exercício (178 mil euros).

Resultados Líquidos
500.000
407.691
400.000
300.000

euros

200.000

Os proveitos totais gerados pela atividade da
Junta de Freguesia foram de 5,96 milhões de
euros e os custos totais de 6,14 milhões de euros.

100.000

48.222
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(100.000)
(200.000)

(178.603)

Os resultados operacionais negativos em 2015, na
(300.000)
ordem dos 176 mil euros devido ao aumento das
amortizações e depreciações do exercício em 175 mil euros face a 2014 e ao aumento da receita total
(mais 9,3% face a 2014) inferior ao aumento da despesa total (mais 20,5% face a 2014). As
transferências concedidas / prestações sociais atingiram em 2015 cerca de 2,7 milhões de euros
(aumento de 33,6% face a 2014) correspondendo a mais 764 mil euros de apoios concedidos aos nossos
cidadãos, associações e instituições da Freguesia.

O saldo de gerência a transitar para 2015 foi de
1,10 milhões de euros resultando da execução
orçamental (1 milhão de euros) e das operações
de tesouraria (100 mil euros).

Evolução dos Fluxos de Caixa
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1.742.327
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1.102.739
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O saldo de gerência anterior de 1,74 milhões de
euros teve origem na execução orçamental de
2014 no montante de 1,64 milhões de euros e
em operações de tesouraria no montante de 98
mil euros.
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Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência Seguinte

A execução orçamental cumpre a regra do equilíbrio orçamental estabelecida no art.º 40.º da Lei
n.º73/2013 de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais)
tendo um saldo corrente positivo em 2015 de aproximadamente 1,5 milhões de euros incluindo o saldo
da gerência anterior. A receita corrente excluindo o saldo da gerência anterior, assegurou a cobertura
de 98,5% da despesa corrente de 2015.
Rácios / Anos

2013

2014

2015

0,93

1,08

1,15

Receita total / Despesa total

%

Receita Corrente / Despesa corrente

%

0,94

1,12

0,99

Passivo / Receita total (n-1)

%

3,7%

6,5%

5,7%

Dívidas Fornecedores / Receita total (n-1)

%

0,4%

0,1%

0,2%

Limite da Dívida total
Custos com Pessoal do Quadro / Receitas Correntes (n-1)
Custos com Pessoal fora do Quadro / Receitas Correntes (n-1)
Prazo Médio de Pagamentos

Índi ce
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%

14,6%

55,9%

38,3%

%

0,7%
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di a s

0,1
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0,4

O peso das dívidas a fornecedores e outros credores na receita total do ano anterior foi de 0,2% e o
limite da dívida total é substancialmente inferior ao limite estabelecido no art.º 52.º da Lei n.º73/2013
de 3 de setembro.
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O prazo médio de pagamentos, estimado pelo valor da dívida de curto prazo a fornecedores, em
relação com a aquisição de bens e serviços foi em 2015 de 0,4 dias, cumprindo os objetivos do
Programa Pagar a Tempo e Horas (Resolução do Conselho de Ministros nº 34/2008 de 14 de fevereiro)
e a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012 e Decreto – Lei n.º 127/2012).
Assim, em 2015, os Resultados Líquidos do Exercício da Junta de Freguesia de Olivais foram negativos
em Euros 178.602,94 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e dois euros e noventa e quatro cêntimos),
propondo-se nos termos do ponto 2.7.3 do POCAL a sua aplicação em Resultados Transitados.
Un: euros

APLICAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS
Conta
Reservas Legais
Resultados Transitados
Resultados Líquidos do Exercícios
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4. Ambiente Económico e Legal
A Prestação de Contas e o Relatório de Gestão são os principais Documentos de Prestação de Contas
(DPC) políticos e técnicos que sintetizam e descrevem a atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia
de Olivais. De modo a simplificar e a facilitar a sua consulta integrada, entendemos consolidar os dois
Relatórios no presente Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2015.
No final de cada ano económico, cabe à Junta de Freguesia apresentar e demonstrar os resultados da
sua gestão, submetendo à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, os DPC, nos termos da
alínea e), do ponto 1.º, do artigo 16.º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro e alínea d), do ponto 1.º, do
artigo 9.º, da mesma Lei.

4.1

Enquadramento Legal

Os atuais Documentos de Prestação de Contas têm como base principal, os seguintes referenciais
legais:



O Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, conhecido por Plano Oficial das Autarquias
Locais (POCAL), e foi o primeiro plano setorial a ser aprovado após a publicação do Plano Oficial
de Contabilidade Pública, que é o plano base de toda a Administração Pública e consubstancia
a reforma da administração financeira e das contas públicas do Estado e veio integrar a
contabilidade orçamental, patrimonial e de custos num único sistema informativo de apoio à
gestão das autarquias locais;



A Resolução n.º 4/2001 - 2.ª Seção - do Tribunal de Contas, de 12 de julho de 2001 - Instruções
n.º 01/2001 - 2.ª Seção - Instruções para a organização e documentação das contas das
Autarquias Locais e Entidades Equiparadas, abrangidas pelo POCAL, publicada no DR 2.ª Série,
nº.191, de 18 de agosto de 2001;



A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 49/2007, de 28 de março, que definiu os
Princípios de Bom Governo (PBG) dirigidos ao Estado, que conforme já explanamos, não é
aplicável e exigível às Autarquias Locais, no entanto, em face dos princípios que nos orientam,
consideramos seguir com as devidas adaptações os respetivos Princípios de Bom Governo.

No quadro seguinte sistematizamos os Documentos de Prestação de Contas da Freguesia de Olivais:

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº

DESIGNAÇÃO

CÓDIGO
POCAL

GRUPO 1

1

Balanço

5



2

Demonstração dos Resultados

6



3

Plano Plurianual de Investimentos

7.1



4

Orçamento (Resumo)

7.2



5

Orçamento

7.2
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6

Controlo Orçamental da Despesa

7.3.1



7

Controlo Orçamental da Receita

7.3.2



8

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

7.4



9

Fluxos de Caixa

7.5



10

Contas de Ordem

7.5



11

Operações de Tesouraria

7.6



12

Caraterização da Entidade

8.1



13

Notas ao Balanço e Demonstração dos Resultados

8.2



14

Modificações do Orçamento – Receita

8.3.1.1



15

Modificações do Orçamento – Despesa

8.3.1.2



16

Modificações ao Plano Plurianual de
Investimentos

8.3.2



17

Contratação Administrativa - Situação dos
Contratos

8.3.3



18

Transferências Correntes - Despesa

8.3.4.1



19

Transferências de Capital - Despesa

8.3.4.2



20

Subsídios Concedidos

8.3.4.3



21

Transferências Correntes - Receita

8.3.4.4



22

Transferências de Capital - Receita

8.3.4.5



23

Subsídios Obtidos

8.3.4.6



24

Ativos de Rendimento Fixo

8.3.5.1



25

Ativos de Rendimento Variável

8.3.5.2



26

Empréstimos

8.3.6.1



27

Outras Dívidas a Terceiros

8.3.6.2



28

Relatório de Gestão

13





OUTROS DOCUMENTOS
29

Guia de Remessa



30

Ata da Reunião em que foi discutida e votada a
conta de gerência



31

Norma de Controlo Interno e suas alterações

2.9



32

Resumo Diário de Tesouraria

12.2.9



33

Síntese das Reconciliações Bancárias



34

Mapa de Fundos de Maneio



35

Relação de Emolumentos Notariais e Custas de
Execuções Fiscais



36

Relação de Acumulação de Funções



37

Relação Nominal de Responsáveis



38

Princípios de Bom Governo



39

Risco Financeiro
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4.2

40

Programa Pagar a Tempo e Horas



41

Atrasos nos Pagamentos



42

Redução Remuneratória



43

Remuneração Auditor Externo



44

Remuneração dos Trabalhadores



45

Impedimento de Utilização de Cartões de Crédito
e do Reembolso de Despesas de Representação
Pessoal



46

Contratação Pública



47

Princípio da Igualdade de Género



48

Limites ao Endividamento



49

Programa de Redução de Custos



50

Princípio da Unidade de Tesouraria



51

Indicação da Missão e Políticas da forma como é
prosseguida



52

Indicação dos Objetivos e do Grau de
Cumprimento



53

Identificação de todos os Membros dos Órgãos
Executivos



54

Remunerações dos Membros dos Órgãos
executivos



55

Regulamentos Internos e Externos



56

Procedimentos Adotados em Matéria de
Aquisição de Bens e Serviços



63

Código de ética



64

Sistema de controlo de riscos



65

Mecanismos para prevenção de conflitos de
interesses



Princípios e Politicas Contabilísticas adotadas

No que respeita à prática contabilística, a Junta de Freguesia de Olivais cumpre as diretivas do DecretoLei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro (e alterações subsequentes), de forma a assegurar uma imagem
verdadeira e apropriada da sua situação financeira e patrimonial, dos resultados e da execução
orçamental, a referir:



Princípio da entidade contabilística - constitui entidade contabilística todo o ente público ou
de direito privado que esteja obrigado a elaborar e apresentar contas de acordo com o
presente POCAL. Quando as estruturas organizativas e as necessidades de gestão e informação
o requeiram, podem ser criadas sub-entidades contabilísticas, desde que esteja devidamente
assegurada a coordenação com o sistema central;



Princípio da continuidade - considera-se que a entidade opera continuadamente, com duração
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ilimitada;

4.3



Princípio da consistência - considera-se que a entidade não altera as suas políticas
contabilísticas de um exercício para o outro. Se o fizer e a alteração tiver efeitos materialmente
relevantes, esta deve ser referida de acordo com o anexo às demonstrações financeiras (nota
8.2.1 do POCAL);



Princípio da especialização (ou do acréscimo) - os proveitos e os custos são reconhecidos
quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento,
devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitem;



Princípio do custo histórico - os registos contabilísticos devem basear-se em custos de aquisição
ou de produção;



Princípio da prudência - significa que é possível integrar nas contas um grau de precaução ao
fazer as estimativas exigidas em condições de incerteza sem, contudo, permitir a criação de
reservas ocultas ou provisões excessivas ou a deliberada quantificação de ativos e proveitos por
defeito ou de passivos e custos por excesso;



Princípio da materialidade - as demonstrações financeiras devem evidenciar todos os
elementos que sejam relevantes e que possam afetar avaliações ou decisões dos órgãos das
autarquias locais e dos interessados em geral;



Princípio da não compensação - os elementos das rubricas do ativo e do passivo (balanço), dos
custos e perdas e de proveitos e ganhos (demonstração dos resultados) são apresentados em
separado, não podendo ser compensados.

O Orçamento de Estado de 2015

O Orçamento de Estado (OE) de 2015 previu uma verba de 262 milhões de euros destinada às Juntas de
Freguesias que foram alvo de uma reorganização administrativa, um montante superior em cerca de
2,4 milhões de euros relativamente à verba atribuída em 2014. Desta verba, 68,5 milhões de euros
foram objeto de distribuição pelas 24 freguesias do Município de Lisboa resultantes da Reforma
Administrativa de Lisboa.
No que respeita às Transferências para as Freguesias por conta da participação nos impostos do Estado,
o OE de 2015 previu um montante de 187 milhões de euros, sendo 184 milhões de euros por conta do
Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) e 3 milhões de euros respeitante à majoração em 15%
desse mesmo fundo para as freguesias criadas por agregação através de pronúncia da assembleia
municipal, prevista no regime jurídico da reorganização administrativa. Desta verba, cerca de 5,23
milhões de euros foram objeto de distribuição pelas 24 freguesias do Município de Lisboa.
O OE de 2015 previu ainda cerca de 6,5 milhões de euros para as remunerações e encargos dos
presidentes das Juntas de Freguesia que tenham optado pelo regime de permanência, a tempo inteiro
ou a meio tempo (menos de cerca de 500 mil euros em relação a 2014).
A Área Metropolitana de Lisboa (AML) foi contemplada com cerca de 523 mil euros, apesar da redução
destas estruturas intermunicipais.
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A Proposta do Orçamento de Estado 2015 (POE/2015) contemplou a previsão de um défice das
administrações públicas de 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB), considerando medidas pontuais em
2014 que não se refletem em 2015 (-1,1 p.p.), o efeito cenário macroeconómico (-0,3 p.p.) e as medidas
de consolidação orçamental (-0,7 p.p.), correspondendo a uma melhoria do défice em 2,1 p.p. do PIB
face ao ano anterior.
A melhoria da posição orçamental em 2015 foi sustentada essencialmente em medidas de consolidação
orçamental através da redução da despesa, apesar da reversão da CES (Contribuição Extraordinária de
Solidariedade) e das reduções remuneratórias, de acordo com a previsão do Ministério das Finanças
(MF).
Ao nível da receita, o Ministério das Finanças antecipou uma trajetória positiva da receita assente na (i)
consolidação das condições de competitividade da economia portuguesa; (ii) reforço do combate à
fraude e à evasão fiscais; (iii) consolidação orçamental e equidade; e (iv) reforma estrutural da
administração tributária e dos direitos do contribuinte. O OE 2015 previu o aumento da receita fiscal
em cerca de 4,7%, suportada pelo crescimento previsto ao nível dos outros impostos indiretos em cerca
de 6,4% com destaque para o imposto sobre produtos petrolíferos (+ 9,8%) o imposto sobre o valor
acrescentado (+ 4,6%), o imposto sobre o tabaco (+ 7,6%) e o imposto de selo (+ 9,7%). Quanto aos
impostos diretos foi projetado um aumento da receita de 2,9%.

4.4

O Ambiente Economico e Social Internacional

As projeções da Comissão Europeia (CE) apontam para um ligeiro abrandamento do crescimento da
economia mundial em 2015 (de 3,3% em 2014 para 3% em 2015) e uma melhoria em 2016 (3,3%), em
linha com o comércio mundial de bens e serviços.
Na economia da área do euro assistiu-se a uma melhoria gradual em relação a 2014 pelo crescimento
da procura interna e pelo reforço das exportações, beneficiando dos preços baixos do petróleo, da
depreciação do euro, da melhoria das condições de financiamento do BCE e, também, de uma menor
restrição orçamental. A crise financeira internacional e a crise das dívidas soberanas, condiciona a
recuperação na área do euro que tem sido relativamente lenta e gradual, pelo elevado endividamento
público e privado, que prevalece em alguns países da zona euro, pelo investimento privado que não
apresenta um crescimento robusto, pelo que a melhoria apenas gradual no mercado de trabalho.
A ligeira melhoria do desempenho da economia mundial prevista para 2016 reflete uma melhoria das
economias emergentes e, em menor grau, das economias avançadas. Na área do euro, o ligeiro
crescimento económico deverá continuar com o fortalecimento da procura interna relacionado com a
aceleração do consumo privado resultante da melhoria do rendimento disponível das famílias
(rendimentos salariais crescentes e crescimento robusto do emprego) e pela manutenção de baixos
custos de financiamento. O investimento residencial e empresarial deverá conhecer novo dinamismo
ao longo de 2016, apoiado pela melhoria das condições de financiamento e pela diminuição das
necessidades de desalavancagem do setor privado. A procura externa será fortemente influenciada
pelo crescimento ligeiro da economia mundial.
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4.5

O Ambiente Económico e Social Nacional

Em 2015 assistiu-se a uma recuperação gradual da atividade, a par de uma melhoria do mercado de
trabalho e do ajustamento das contas externas. A economia portuguesa cresceu, em termos reais, 1,5%
nos três primeiros trimestres de 2015 face ao período homólogo de 2014 (1,6% até junho de 2015). A
desaceleração da atividade económica registada no terceiro trimestre de 2015 resultou da quebra do
contributo da procura interna, nomeadamente do consumo privado e investimento (FBCF), apesar da
procura externa líquida mais favorável.
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PIB E COMPONENTES DA DESPESA

2013
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Produto Interno Bruto

-1,4

Consumo Privado

-1,7

Consumo Público
Formação Bruta de Capital Fixo

Evolução dos Preços
Inflação (IHPC)

Saldo das Balanças Corrente e de Capital (% do PIB)
Balança Corrente e de Capital

2,6

2,1

Balança de Bens e Serviços

1,7

1,1

(1)

Taxa de variação homóloga registada na soma dos três primeiros trimestres.

Fonte: Banco de Portugal

A atividade económica em 2015 foi caraterizada por um aumento da procura interna nos primeiros
nove meses de 2015 e pelos importantes contributos da Formação Brutal de Capital Fixo (FBCF) e do
consumo privado.
O crescimento da FBCF (taxa de crescimento médio de 5,4% face a 2,8% em 2014 em termos
homólogos), decorreu do aumento da utilização da capacidade produtiva na indústria que, em 2015,
fixou-se nos 77,7% (75,6% em 2014), proporcionando o maior investimento em equipamento de
transporte (31,9% em 2015 e 18,7% em 2014), outras máquinas e equipamento (+6,3%) e também da
construção (+4,2%).
O consumo privado cresceu 2,7% nos primeiros nove meses de 2015 (2,3% em igual período de 2014),
suportado pelo consumo de bens correntes com uma variação anual de 1,8% (+0,4 p.p. face a 2014) e
pelo consumo de bens duradouros que registou um aumento homólogo de 12,8% (-2,3 p.p. face a
2014). No consumo de bens correntes que corresponde a 90% do consumo privado, verificou-se uma
aceleração do consumo de bens alimentares e de bens correntes não-alimentares e serviços (+1,1% e
2,7%, respetivamente, face a 2014). O consumo de bens duradouros registou um aumento homólogo
de 12,8% (-2,3 p.p. se comparado com igual período de 2014) devido ao abrandamento verificado na
componente automóvel (-7,7 p.p.), bem como na aquisição de outros bens duradouros (-1,5 p.p.).
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A melhoria da procura interna refletiu-se em especial na importação de bens (8% nos primeiros nove
meses de 2015) compensada parcialmente pelo aumento das exportações (6% nos primeiros nove
meses de 2015).
O mercado de trabalho nos primeiros nove meses de 2015 foi caraterizado pela desaceleração do
crescimento da população empregada face ao período homólogo em 2014 (de 1,9% para 0,9%), bem
como um menor decréscimo da população desempregada (de 15,6% para 11,5%).
Em 2015, o Índice Harmonizado de preços ao consumidor (IHPC) aumentou 0,5%, após a diminuição de
0,2% em 2014. Os produtos alimentares, bebidas alcoólicas e tabaco apresentaram um contributo
positivo ao longo do ano, sendo que o contributo dos serviços permaneceu estável ao longo de 2015.
As pressões descendentes resultaram dos produtos energéticos refletindo a quebra do preço do
petróleo e refinados nos mercados internacionais, mas também dos demais bens industriais.

4.6

O Ambiente Económico de Lisboa

Lisboa é uma região onde se localizam os centros de decisão económica do País, representando cerca
de 37% do PIB nacional e 29% do emprego do país (1,39 milhões de pessoas), com uma produtividade
aparente do trabalho 1,3 vezes superior à do país.
A região de Lisboa concentra um elevado número de empresas com elevado grau de tecnologia e de
investigação, sendo o espaço onde estão sedeadas aproximadamente 317 mil empresas, e mantém um
bom nível de atração de investimento estrangeiro, sendo espaço de localização ou expansão de
atividade de diversas empresas multinacionais (centros de serviços partilhados e com grande potencial
para serviços de nearshoring). Lisboa concentra igualmente elevada percentagem de emprego em
sectores de alta tecnologia face ao total do país.
Lisboa apresenta recursos humanos qualificados dado que mais de 25% da população residente na
cidade tem qualificação académica superior, sendo que o nível salarial se apresenta competitivo,
designadamente no quadro das cidades europeias.
A região de Lisboa concentra cerca de 25% da população ativa do país e da população empregada.
Apresenta uma taxa de atividade alguns pontos percentuais abaixo da média nacional, com particular
incidência na população com 45 e mais anos.
Com vários portos na sua área de influência, Lisboa é considerada uma plataforma privilegiada de
comércio entre os diferentes continentes pela moderna e completa rede de autoestradas, ferrovias e
outras infraestruturas de transporte e logística. O comércio internacional tem vindo a acentuar-se na
região, apresentando-se como origem de 1/3 das exportações do país e destino de mais de metade das
importações do país.
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O turismo de Lisboa recebe mais de 4,4 milhões de hóspedes por ano, sendo que mais de metade
destes provêm de mercados externos, com particular relevo para Espanha, Brasil, França, Alemanha,
Reino Unido e Estados Unidos da América, para além de ser considerada um destino de Congressos de
relevo internacional, com presença constante nos principais rankings internacionais e é uma capital
cheia de dinamismo e eventos todo o ano.

MRP300/SD01 Vers.1.0.b.

23 de 187

Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2015

5. Estratégia e Organização da Junta de Freguesia
5.1
5.1.1

Caraterização da JFO
Identificação, Número de Eleitores e Legislação
Rua General Silva Freire, Lote C - 1849-029 Lisboa
Telefone: 21 854 06 90

Identificação

Fax: 21 852 06 87
EMAIL: geral@jf-olivais.pt
NIPC: 507001460

Nº de Eleitores Mais de 10.000 eleitores e menos de 40.000 eleitores
Legislação

Data da Constituição: 07/02/1959
Publicada no Diário do Governo - DL 42, 142-1ª Série - Nº 32 de 07/02/1959

5.1.2

Estrutura Organizacional, Atividades e Recursos Humanos

Entidade Pública composta por diversos setores, cuja a atividade é de forma maioritária centralizada no
edifício sede da Junta de Freguesia. Em termos de estrutura organizacional, decorrente da Lei 56/2012
Estrutura
(Reforma Administrativa da cidade de Lisboa), encontra-se em fase de transformação. Existem várias
Organizacional
instalações físicas dispersas do edifício sede, onde virão a ser descentralizados serviços, ao abrigo das novas
competências conferidas por lei.
Descrição
A autarquia, de acordo com as competências que lhe são conferidas pela Lei 56/2012 e pela Lei 75/2013,
Sumária das promove e prossegue objetivos de natureza coletiva e pública, visando sempre o bem estar e superior
Atividades interesse da população.
Identificação dos Membros do Orgão Executivo
Orgão Executivo

Recursos
Humanos

Nome

Pelouros
Habitação, Urbanismo, Saúde, Ação Social,
Prevenção da Toxicodependência Proteção Civil,
Segurança, Recursos Humanos, Organização e
Património

Presidente

Rute Sofia Lima de Jesus

Secretário

Anabela Pereira Silva

Educação

Tesoureiro

Hugo Miguel Mateus Gaspar

Finanças, Equipamentos Coletivos e Espaço Público

Vogal

Cátia Rosas Santos

Espaços Verdes, Ambiente e Higiene Urbana

Vogal

Luís Duarte Albuquerque
Carreira

Associativismo, Juventude e Desporto

Vogal

José Ricardo Silva

Transporte, Mobilidade, Serviços, Comércio e
Licenciamentos

Vogal

Ana Catarina de Jesus Crista

Cultura
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5.1.3

Organização Contabilística
Descrição das caraterísticas do sistema informativo

Em formato digital

Demonstrações financeiras intervalares documentadas Sim
Periodicidade

Mensal

Descentralização Contabilística

Não

Descrição

A Contabilidade é efetuada de acordo com o Decreto-Lei 54-A/99 e suas alterações.
O Departamento Financeiro é composto por 4 setores, Contabilidade, Tesouraria,
Aprovisionamento e Património.
Todos eles se encontram separados fisicamente, respeitando o princípio da
segregação das funções.
Todos os movimentos são efetuados em aplicações informáticas próprias e
especificadas e têm acesso restrito aos operadores e ao técnico responsável pelo
Departamento.

Outras informações

A informação contabilística é fornecida regularmente ao orgão executivo, com uma
periodicidade mensal. Nesta informação constam todos os documentos necessários
ao conhecimento efetivo das receitas arrecadadas e despesas pagas. É fornecida
ainda a informação dos movimentos de despesa que comprometem a execução
orçamental. É executada a contabilidade orçamental e patrimonial, sendo que
todos os mapas de execução espelham a situação líquida da Autarquia, em termos
de Ativo e Passivo. À parte a informação regular, sempre que é solicitada
informação da natureza pontual, a contabilidade fornece as respetivas informações,
bem como os mapas de suporte.

Organização
Contabilística

5.1.4

Outra Informação
Data de Aprovação
Regulamentos
Internos e
Outros
Documentos
Informativos

Orgão Executivo
Inventário

Orgão Deliberativo

Alterações

23-05-2002

Norma de Controlo
Interno

05-01-2015

Balanço Inicial
Outras
Entidade

Anos de Incidência
1999/2000/2001

Inspeção Geral de
Finanças
Ações
Inspectivas

2003/2004/2005/2006

x

Direção Geral do IVA
Tribunal de Contas

2002

x
x

Inspeção Geral da
Administração do
Território

x

Un: euros

Fundo de Financiamento das Freguesias no ano da gerência em apreciação

259.714,00

Protocolos de Delegação de Competências

219.380,95

Lei 56/2012 - Reforma Administrativa de Lisboa

Indicadores Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação
de Gestão Despesas de Investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação
Despesas com o Pessoal do Quadro
Despesas com o Pessoal em Qualquer Outra Situação
Dívidas a Receber
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5.2

A Estrutura Política de Governação da Freguesia de Olivais

A estrutura política assenta em dois Órgãos, a Junta de Freguesia, com funções essencialmente
executivas e a Assembleia de Freguesia, com funções de natureza predominantemente deliberativa e
fiscalizadora das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia.

5.2.1

Assembleia de Freguesia

A Assembleia de Freguesia é constituída por 19
eleitos, distribuídos conforme forças políticas
apresentadas no gráfico ao lado. As suas
competências decorrem da Lei 169/99 de 18 de
setembro com as alterações introduzidas pela Lei
5-A/2002 de 11 de janeiro, e revogadas pela Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece
o regime jurídico das autarquias locais, aprova o
estatuto
das
entidades
intermunicipais,
estabelece o regime jurídico da transferência de
competências do Estado para as autarquias locais
e para as entidades intermunicipais e aprova o
regime jurídico do associativismo autárquico.

5.2.2

Assembleia de Freguesia
1
2

3
10

3
PS

PPD/PSD - CDS/PP e PPM

CDU

Olivais com Todos

BE

Junta de Freguesia

A Junta de Freguesia, órgão executivo, é constituída por 7 eleitos.

A Junta de Freguesia tem como atribuições e competências próprias as que decorrem do estatuído na
Lei nº75/2013 de 12 de setembro que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais e na Lei nº
56/2012 de 8 de novembro que estabelece a Reorganização Administrativa de Lisboa, em que as Juntas
de Freguesia do Concelho de Lisboa passaram a ter, entre outras, as seguintes competências:



Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes;
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Assegurar a aquisição, colocação e manutenção das placas toponímicas;



Manter e conservar pavimentos pedonais;



Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;



Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano no espaço público, com exceção do que seja
objeto de concessão, assegurando a uniformidade estética e funcional dos mesmos;



Conservar e reparar a sinalização horizontal e vertical;



Atribuir licenças de utilização / ocupação da via pública, licenças de afixação de publicidade de
natureza comercial, quando a mensagem está relacionada com bens ou serviços
comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do
mesmo, licenças de atividades ruidosas de carater temporário que se encontrem previstas nos
regulamentos municipais e nos termos aí consagrados, e cobrar as respetivas taxas aprovadas
em Assembleia Municipal;



Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos;



Proceder, nos termos do Decreto -Lei n.º 264/2002, de 25 de novembro, ao licenciamento das
seguintes atividades:



Venda ambulante de lotarias;



Arrumador de automóveis;



Realização de acampamentos ocasionais;



Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e eletrónicas de diversão;



Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e
demais lugares públicos ao ar livre;



Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em agências ou postos
de venda;



Realização de leilões.



Gerir, conservar e reparar equipamentos sociais na área da freguesia, designadamente
equipamentos culturais e desportivos de âmbito local, escolas e estabelecimentos de educação
do 1.º ciclo e pré -escolar, creches, jardins-de-infância e centros de apoio à terceira idade;



Criar, construir, gerir e manter parques infantis públicos;



Criar, construir, gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e sanitários
públicos;



Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários, de acordo com o parecer prévio
das entidades competentes nos termos legais;



Promover e executar projetos de intervenção comunitária, nomeadamente nas áreas da ação
social, da cultura, da educação e do desporto, em especial em bairros de intervenção
prioritária;



Participar, em cooperação com instituições de solidariedade social, em programas e projetos
de ação social no âmbito da freguesia;



Apoiar atividades culturais e desportivas de interesse para a freguesia que não sejam objeto de
apoio por parte da Câmara Municipal de Lisboa;
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5.3



Assegurar a gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;



Contribuir para as políticas municipais de habitação, através da identificação de carências
habitacionais e fogos disponíveis e, ainda, da realização de intervenções pontuais para
melhoria das condições de habitabilidade;



Definir critérios especiais nos processos de realojamento.

Modelo Estratégico da JFO

Definidas as suas competências, conforme ponto anterior, após a tomada de posse em outubro de
2013, o executivo da JFO, no sentido de assegurar o seu compromisso contratualizado nas urnas, em
setembro de 2013, desde logo, e paralelamente ao seu dia a dia de apoio aos Olivalenses, começou a
desenhar e a pensar o seu modelo estratégico, que apresentamos de seguida, nas próximas imagens de
modo resumido:

Numa filosofia "Top Down" começamos a organizar e a escrever as linhas estratégias, sobre o nosso
cunho social, a referir:
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5.4

Missão da Junta de Freguesia de Olivais

O nosso Modelo Estratégico, nomeadamente o significado, de missão, é assim detalhado:

5.5



Consolidar a identidade tradicional e moderna da Freguesia de Olivais e potenciar uma
interculturalidade vivencial na Freguesia;



Prestação de um serviço público de excelência, garantindo a satisfação das expetativas,
carências e interesses dos seus cidadãos e da comunidade, como um todo;



Desenvolvimento e promoção de boas práticas de utilização dos recursos humanos e materiais
disponíveis;



Desenvolvimento e participação em projetos que vão ao encontro das necessidades dos
Olivalenses;



Estimular a sustentabilidade social através da criação de estratégias de intervenção de
natureza cívica, educacional, social e culturais.

Valores da Junta de Freguesia de Olivais

Como base nos nossos princípios Éticos, de estar e atuação, identificámos e detalhámos o significado,
dos valores que nos orientam, a referir:
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5.6

O Modelo Organizativo dos Serviços da Junta de Freguesia

O organograma em vigor em 2015, resultou do projeto de reorganização orgânica em face das
necessidades imperativas de assegurar uma adequada resposta aos Olivalenses, de ir ao encontro do
nosso modelo estratégico, e de organização dos recursos humanos transitados da CML, que culminou,
com a publicação em janeiro de 2015 no Diário da República, do novo Modelo Organizacional e
respetivo regulamento, que apresentamos na figura em baixo.
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Em 2015, a estrutura organizativa da Junta de Freguesia centrou-se nos órgãos Assembleia de
Freguesia, Junta de Freguesia e as quatro divisões, nos quais assentam todos os encargos que suportam
o funcionamento das várias divisões, nomeadamente, pessoal, pessoal em prestação de serviços e
avençados, e as despesas correntes resultantes de todas as instalações da Freguesia.

5.7

Cadeia de Valor

A nossa Cadeira de Valor, tem por base o nosso Modelo Estratégico e o alinhamento com as nossas
principais atribuições e competências (Lei nº75/2013 de 12 de setembro e a Lei nº 56/2012 de 8 de
novembro) e com o nosso Modelo Organizacional. Considerando os requisitos do modelo de Porter,
assente em processos, apresentamos de modo sumário a nossa Cadeia de Valor:

De modo a assegurar a concretização dos objetivos, a JFO, desagregou os seus objetivos estratégicos
principais e segregou os mesmos pela sua equipa, em sub-objetivos mais pequenos e mais fáceis de
quantificar e qualificar.

5.7.1

Objetivos Estratégicos – Divisão Organização, Administração, Finanças e Recursos Humanos

No âmbito da competência da Divisão Organização, Administração, Finanças e Recursos Humanos, a
Junta de Freguesia tem como sub-objetivos estratégicos, os seguintes:
5.7.1.1

Organização e Administração



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas;



Reengenharia de Processos (Manual Regulamentar);



Sistemas de Informação (COBIT);
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Melhoria de Regulamentos;



Melhoria do Site;



Aprovação do Regulamento Contabilidade de Custos.

5.7.1.2



5.7.1.3



5.7.2

Finanças
Auditoria Financeira.

Recursos Humanos
Formação de Colaboradores.

Objetivos Estratégicos – Divisão Ambiente Urbano

No âmbito da competência da Divisão Ambiente Urbano, a Junta de Freguesia tem como sub-objetivos
estratégicos, os seguintes:
5.7.2.1

Ambiente e Espaços Verdes



Assegurar regularmente, a poda e a limpeza de todas as árvores de grande porte;



Substituição dos prados degradados, relvando-os, permitindo uma gestão adequada da água
da rega;



Promoção da Agenda Local 21 na Freguesia;



Estabelecer uma estratégia energética-ambiental para a Freguesia, incluindo a análise da
situação atual de consumos e gestão de recursos ambientais;



Concurso da loja mais amiga do ambiente / mais verde;



Guia pedestre e ciclável pela Freguesia;



Feira de empreendedorismo em ambiente;



Varredura regular dos espaços públicos e lavagem de todas as ruas quadrimestralmente;



Melhoria da higiene e qualidade dos espaços públicos, com recolha regular dos dejetos caninos
e ações de sensibilização junto dos Olivalenses donos de animais;



Limpeza e desentupimento de sarjetas;



Identificação e tratamento de propagação de pragas;



Criação do "Zelador do Bairro", um cidadão ou grupo de cidadãos de cada bairro que farão a
comunicação das necessidades dos seus vizinhos;



Implementação do parque Aventura dedicado à Natureza e Ambiente.

5.7.2.2



Espaço Público
Criação de infraestruturas para uma Freguesia acessível,
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como o rebaixamento de lancis em todas as passagens de
peões;



Criação de uma linha telefónica para comunicação de
situações de anomalias no espaço público (SOS Calçada);



Criação de mecanismo de resposta para recalcetamentos de
passeios danificados;



Colocação de corrimãos e gradeamentos;



Garantir a construção, requalificação e manutenção de
parques infantis;



Apresentar
um
projeto
de
reordenamento
do
estacionamento no Bairro da Encarnação, em articulação
com o Município.

5.7.2.3

Sinalização e Trânsito



Colocação de nova sinalização vertical e horizontal e manutenção da já existente, em
coordenação com os serviços municipais;



Defender a colocação de mecanismos de controlo de velocidade em vias sinalizadas com falta
de segurança rodoviária.

5.7.3

Objetivos Estratégicos – Divisão Social, Educação e Cidadania

No âmbito da competência da Divisão Social, Educação e Cidadania, a Junta de Freguesia tem como
sub-objetivos estratégicos, os seguintes:
5.7.3.1

Ação Social, Saúde e Prevenção da Toxicodependência



Criação da linha telefónica "Emergência Social", para apresentação ou denúncia de situações
de emergência social;



Manter a Loja Social dos Olivais, projeto criado em
2015, para a reutilização de bens e de recursos
disponibilizados por voluntários e instituições de
solidariedade social;



Alargamento do projeto "Desafios" a outras
terapias, em colaboração com as escolas e os pais;



Promoção de atividades acessíveis e regulares a toda a população sénior, como atividades
desportivas, culturais e recreativas;



Fazer a gestão do Centro de Dia da Junta de Freguesia;



Criação de uma faculdade sénior acessível a todos os reformados da Freguesia;



Criação de uma plataforma de apoio domiciliário, em especial para idosos que se encontrem
em situação de isolamento ou com mobilidade reduzida;



Implementação do projeto "Transporte Amigo e Seguro", através de voluntariado, gerido pela
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Junta de Freguesia, que fará o transporte de idosos ao banco;



Criação de uma bolsa de voluntários para fazer companhia aos idosos e acompanhá-los em
pequenas tarefas ou deslocações;



Manutenção do serviço de atendimento de assistência social da Junta de Freguesia a todos os
Olivalenses;



Manter o Fundo de Emergência Social da Freguesia
para apoio de necessidades específicas das famílias
residentes;



Manter o projeto Saúde & Bem-estar com diversas
especialidades a preços reduzidos, a funcionar junto
aos bombeiros e no Mercado da Encarnação;



Implementação do projeto "Farmácia Social", permitindo o acesso a medicamentos aos
Olivalenses em situação menos favorecida;



Apoiar a criação de um programa comunitário de vigilância da saúde para a população idosa,
para controlo e prevenção dos problemas de saúde;



Manter o projeto de prevenção da toxicodependência "Desafios", alargando a sua área de
ação;



Manter o "Olivais Porta-a-Porta”, um
transporte urbano flexível gratuito, de
percurso fixo e paragens móveis / flexíveis, na
Freguesia de Olivais. Facilitando a proximidade
da população de toda a Freguesia aos diversos
serviços públicos. Projeto implementado em
2015 e é hoje um caso de sucesso;



Manter a Oficina do Reformado Olivais, para pequenas
reparações domésticas ao domicílio de forma a proporcionar,
gratuitamente, à população mais idosa e, de certa forma, mais
desfavorecida, o acesso facilitado a um conjunto de serviços
domésticos tais como, de canalização, carpintaria e
eletricidade, entre outros. Projeto implementado em 2015 e é
hoje um caso de sucesso;



Desenvolver o projeto de criação de uma Lavandaria Social;



Manter o projeto inclusão social nos Bairros Sociais;



Manter o Serviço de Apoio Domiciliário;



Promoção de campanha de recolha de alimentos bimensal.

5.7.3.2

Educação



Elevar qualidade da gestão da Componente de Apoio à Família (CAF) a níveis de excelência para
os alunos do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância;



Criar salas de apoio ao estudo para os alunos do 2º ciclo, como complemento ao horário
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escolar;



Desenvolvimento de atividades lúdicas para crianças do 2º ciclo com necessidades educativas
especiais durante as interrupções letivas e promoção da "Semana de Férias" interna, em
parceria com o Centro Paralisia Cerebral e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa;



Manter o projeto "Dê P'ra Troca";



Implementação da Escolinha de Trânsito;



Promoção de atividades destinadas à 1ª infância: "Semana do bebé";



Acompanhamento das obras de requalificação da Escola Paulino Montez e articular com a
Câmara Municipal de Lisboa (CML) a necessidade de outras obras estruturais nas escolas do 1º
ciclo do ensino básico;



Negociar com a Câmara Municipal de Lisboa a extensão do projeto "Alfacinhas" aos Olivais,
para o transporte escolar das crianças do 2º ciclo;



Olivais Férias +;



Assumir a gestão da confeção das refeições escolares dos 7 equipamentos educativos de JI e
1.º ciclo do ensino básico.

5.7.3.3

Cultura



Apoiar as Associações Culturais e Recreativas de uma forma direta nas suas atividades
culturais;



Manutenção e dinamização da "Casa da Cultura dos Olivais", através de ações abertas ao
público, como a realização de workshops, conferências e exposições;



Realização de atividades culturais, como festivais temáticos, concertos musicais, concursos e
exposições, utilizando os locais de maior relevo na Freguesia, como o Coreto dos Olivais Velho,
Vale do Silêncio, Alameda da Encarnação e Mercados;



Criação do Prémio Literário Eça de Queiroz;



Implementação do projeto "O Rock vai à Escola";



Manter o projeto da Quinta de Natal anual;



Manter o projeto a Orquestra Master-Reciclo Orquestra promovendo a aprendizagem de
música com instrumentos musicais com materiais reciclados;



Incentivo ao uso partilhado dos equipamentos públicos da Freguesia, como escolas, Biblioteca
Municipal, Quinta Pedagógica, Espaço da Juventude e Casa da Cultura;



Desenvolvimento de projetos culturais junto das etnias multiculturais da Freguesia, crianças
socialmente desfavorecidas e pessoas com mobilidade reduzida;



Criação da Agenda dos Olivais para publicitar os acontecimentos mais relevantes da Freguesia a
nível cultural, associativo, desportivo e outros;



Comemorações anuais do Dia da República.
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5.7.3.4

Desporto, Juventude e Associativismo



Apoiar as coletividades e associações desportivas da Freguesia em projetos de dinamização
desportiva e na conservação de instalações, com base em critérios de defesa do interesse
público;



Manter uma Gala anual do Desporto, projeto implementado em 2015;



Colocação de aparelhos de exercício físico nos espaços públicos da
Freguesia -jardins de bairro, teve início em 2015 e decorrerá em
2016 e 2017;



Espaço da Juventude Olivais;



Construção, renovação e manutenção
desportivas públicas da Freguesia.

5.7.4

das

infraestruturas

Objetivos Estratégicos – Divisão Apoio ao Cidadão e Economia

No âmbito da competência da Divisão Apoio ao Cidadão e Economia, a Junta de Freguesia tem como
sub-objetivos estratégicos, os seguintes:
5.7.4.1

Comércio, Serviços e Turismo



Continuar a efetuar o levantamento e cadastro do comércio existente na Freguesia de modo a
manter atualizado e monitorizado;



Foi criada uma imagem nova para os mercados, mas ainda não foi implementada;



Criar a marca "Comércio com Coração" e associá-la aos mercados da Freguesia;



Promoção e divulgação da marca "Viver Olivais";



Criação da Aplicação Móvel / Cartão Viver Olivais,
com valências nas instituições e associações da
Freguesia e com vantagens no comércio
tradicional;



Efetuar, em articulação com a Câmara Municipal de
Lisboa, um levantamento de todos os espaços camarários disponíveis para o comércio e cruzar
com os pedidos de abertura de novos espaços comerciais;



Criar medidas favoráveis ao início de atividade de novos comerciantes / desempregados na
Freguesia, bem como realizar uma campanha para atrair futuros comerciantes interessados na
ocupação dos espaços;



Promover a modernização dos mercados, através de um plano estruturado e eficiente para
capacitá-los para novas funcionalidades;



Adequar os horários dos mercados aos hábitos de consumo dos Olivalenses, em parceria com
os comerciantes e os serviços camarários;



Criar postos de atendimento da Junta de Freguesia nos mercados, com o objetivo de aproximar
a Administração Local à comunidade;



Aproveitar os locais disponíveis nos mercados para impulsionar a utilização de espaços
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partilhados por empreendedores;



Promover e potenciar mercados volantes temáticos no espaço público da Freguesia, de forma
periódica e acessível a todos;



Desenvolver um roteiro turístico potenciando o património histórico da Freguesia, em
articulação com o pelouro da cultura da Câmara Municipal de
Lisboa;



Organização / criação da segunda edição do Festival Anual no
âmbito do desenvolvimento económico e turismo no Vale do
Silêncio “Olivais Street Food Festival”. Projeto implementado em
2015 e que já é uma referência da freguesia, pelo sucesso obtido
logo na primeira edição;



Implementação do Orçamento participativo dos Olivais para uma
percentagem do orçamento de despesa, em projetos
apresentados pelos Olivalenses;



Implementação do projeto Olivais Moda.

5.7.4.2

Segurança e Proteção Civil



Colaborar estreitamente com a PSP para, em ação conjunta, maximizar a segurança dos
Olivalenses;



Elaborar, testar e manter atualizado o plano de emergência local, em conjunto com o serviço
municipal de proteção civil, Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo, agrupamento de Escuteiros
da Freguesia e outras entidades, tendo por base o Plano Municipal de Emergência;



Elaborar um plano de prevenção da criminalidade, mais próximo e regular, com a PSP, PSP Polícia de Proximidade e Instituto de Reinserção Social;



Promover, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, a revisão de toda a iluminação
pública da Freguesia.

5.7.5

Objetivos Estratégicos – Transversais às Divisões



Implementação das Condecorações Olivalenses no dia de aniversário
da Freguesia;



A decorrer a primeira edição do Orçamento participativo dos Olivais
para uma percentagem do orçamento de despesa, em projetos
apresentados pelos Olivalenses;



Manter o Conselho Associativo dos Olivais - União Olivalense - de
cooperação entre os clubes, associações e todas as entidades da
Freguesia.
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5.8

Informação e Comunicação com os Olivalenses

A Junta de Freguesia de Olivais como Estratégia de Comunicação com os Olivalenses, decidiu privilegiar
os seguintes meios:



Facebook;



Jornal;



Website;



Twitter;



Outdoors e Cartazes;



E-mails;



SMS;



Canal TV Olivais;



Folhetos.

A Junta de Freguesia no cumprimento dos artigos 78º da Lei nº73/2013 de 3 de setembro (Regime
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais) e do Ponto 2 do POCAL, no âmbito do
dever de informação, procede ao longo do ano ao reporte dos seguintes documentos:



À Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo (CCRLVT): anualmente e até
30 dias após a apreciação de contas é enviada cópia dos seguintes documentos:



Plano plurianual de investimentos;



Orçamento;



Execução anual do plano plurianual de investimentos;



Mapas de execução orçamental;



Balanço;



Demonstração de resultados;



Anexos às demonstrações financeiras.
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Ao Tribunal de Contas: documentos de Prestação de Contas com periodicidade anual e até 30
de Abril do ano seguinte aquele a que respeitem, via eletrónica;



Ao Instituto Nacional de Estatística (INE): documentos de Prestação de Contas com
periodicidade anual e até 30 dias após a sua apreciação;



À Direção Geral do Orçamento (DGO):





Documentos de Prestação de Contas aprovados, com periodicidade anual e até 30 dias
após a sua apreciação;



O Orçamento e Prestação de Contas trimestrais.

À Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL):



Documentos de Prestação de Contas aprovados, com periodicidade anual e até 30 dias
após a sua apreciação;



Mapas trimestrais de Prestação de Contas nos 10 dias subsequentes ao período a que
respeitam;



Evolução das despesas de pessoal com periodicidade trimestral e informação sobre:
despesas com pessoal (incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa,
comparando com o período análogo); número de admissões de pessoal, rescisões e
outras formas de cessação de vínculo laboral; e fundamentação de eventuais aumentos
de despesa com pessoal, que não resultem de atualizações salariais, cumprimento de
obrigações legais ou transferência de competências da administração central.
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5.9

Regulamentos

5.9.1

Manual Regulamentar

Em 2014, aprovámos o Manual Regulamentar da Junta de Freguesia de Olivais com os processos
definidos na Cadeia de Valor e que vai compilar e agrupar num único Manual todos os atuais
Regulamentos existentes, tanto de eficácia interna como externa, num único documento com os
seguintes processos / capítulos:



Capítulo 00 - Preâmbulo do Manual Regulamentar da Junta de Freguesia de Olivais;



Capítulo 01 - Glossário de Termos /Definições e Abreviaturas;



Capítulo 02 - Simbologia;



Capítulo 03 - Standards de Documentação e Imagem;



Capítulo 05 - Estratégia;



Capítulo 08 - Modelo Organizacional;



Capítulo 09 - Níveis de Autorização e Delegação de Competências;



Capítulo 10 - Grandes Opções do Plano e Plano Plurianual de Investimentos;



Capítulo 15 - Elaboração, Gestão e Controlo do Orçamento;



Capítulo 20 - Controlo Interno;



Capítulo 25 - Gestão de Relações Institucionais (Câmara, Outras Freguesias, Associações, etc.);



Capítulo 30 - Gestão do Licenciamento de Canídeos;



Capítulo 35 - Gestão de Equipamento rural e urbano;



Capítulo 45 - Processo de Abastecimento público;



Capítulo 55 - Gestão Educativa;



Capítulo 56 - Componente de Apoio à Família;



Capítulo 65 - Cultura, tempos livres e desporto;



Capítulo 75 - Cuidados primários de saúde;



Capítulo 85 - Ação social;



Capítulo 87 - Centro de Dia da Junta de Freguesia de Olivais;



Capítulo 88 - Loja Social da Junta de Freguesia de Olivais;



Capítulo 89 - Fundo de Emergência Social da Freguesia de Olivais;



Capítulo 90 – Olivais em Férias;



Capítulo 95 - Proteção civil;



Capítulo 100 – Refeições Escolares;



Capítulo 105 - Ambiente e salubridade;



Capítulo 115 - Desenvolvimento;



Capítulo 125 - Ordenamento urbano e rural;



Capítulo 135 - Proteção da comunidade;
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Capítulo 140 - Compras/Aprovisionamento;



Capítulo 145 - Recrutamento de Funcionários;



Capítulo 150 - Registo de Tempos;



Capítulo 155 - Vencimentos;



Capítulo 160 - Avaliação de Desempenho (SIADAP);



Capítulo 165 - Gestão de Imobilizado;



Capítulo 166 - Inventariação física do Imobilizado;



Capítulo 170 - Gestão de Existências (Materiais);



Capítulo 172 - Inventariação Física de Existências e Economato;



Capítulo 175 - Contabilidade Patrimonial;



Capítulo 180 - Contabilidade Analítica;



Capítulo 185 - Gestão e Controlo de Tesouraria;



Capítulo 186 - Constituição e regularização de Fundo Fixo de Caixa;



Capítulo 187 - Constituição e regularização de Fundo de Maneio;



Capítulo 190 - Gestão e Controlo de Bancos;



Capítulo 195 - Faturação de Serviços;



Capítulo 200 - Gestão de Fornecedores;



Capítulo 205 - Gestão de Clientes/Cidadãos;



Capítulo 290 - Gestão de Receção, Arquivo, Controlo e Expedição de Informação (Gestão
Documental);



Capítulo 300 – Prestação de Contas;



Capítulo 310 – Oficina do Reformado;



Capítulo 320 – Orçamento Participativo;



Capítulo 400 – Regulamento Geral de Taxas e Preços;



Capítulo 450 – Mercados Retalhistas da Freguesia de Olivais;



Capítulo 455 – Venda Ambulante;



Capítulo 460 – Licenciamento da Atividade de Venda Ambulante de Lotarias;



Capítulo 465 – Licenciamento da Atividade de Arrumador de Automóveis;



Capítulo 470 – Realização de Acampamentos Ocasionais;



Capítulo 475 – Licenciamento da Realização de Espetáculos Desportivos e de Divertimentos
Públicos ao Ar Livre;



...



Capítulo 500 - Gestão da Satisfação dos Cidadãos.

O Manual Regulamentar da JFO, é o documento agregador de todos os processos dos serviços, sobre
uma orientação de base de simplificação administrativa e regulamentar, que pretende tornar mais fácil
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a vida dos cidadãos e das empresas ou organizações coletivas dos Olivais, na sua relação com a JFO e,
simultaneamente, contribuir para aumentar a eficiência interna dos serviços.

As iniciativas definidas e propostas no quadro do presente Manual Regulamentar têm como objetivo
sistematizar as alterações aos processos e simplificar ou eliminar procedimentos constantes dos
regulamentos anteriores, com base numa avaliação negativa sobre os seus impactos ou a sua
pertinência.

Em cada capítulo do Manual Regulamentar da Junta de Freguesia de Olivais, são definidos os princípios,
as politicas e as orientações de qualidade, organização, planeamento, gestão, funcionamento e
controlo interno, tal como respetivos procedimentos, atividades e tarefas mais significativas, tanto ao
nível Executivo, de Direção e Operacional.

Em todos os processos, ou seja, em cada capítulo, são definidos todos os seus principais inputs
(informação / documentos de entrada), principais subprocessos, atividade e respetivos outputs
(informação / documentos saída), para outros processos ou nossos parceiros, em particular com os
nossos cidadãos.
Em 2015, as iniciativas desenvolvidas no âmbito do Manual Regulamentar incidiram nos regulamentos
com eficácia externa de modo a melhorar e adequar a capacidade de resposta administrativa e
regulamentar da JFO às necessidades dos cidadãos e das empresas ou organizações coletivas dos
Olivais. Assim, os regulamentos revistos, elaborados e aprovados foram os seguintes:



Funcionamento do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Olivais;



Condecorações da Freguesia de Olivais;



Centro de Dia da Junta de Freguesia de Olivais;



Loja Social da Junta de Freguesia de Olivais;



Fundo Emergência Social da Freguesia de Olivais;



Oficina do Reformado;



Regulamento Geral de Taxas e Preços;



Mercados Retalhistas da Freguesia de Olivais;



Venda Ambulante;



Licenciamento da Atividade de Venda Ambulante de Lotarias;



Licenciamento da Atividade de Arrumador de Automóveis;



Realização de Acampamentos Ocasionais; e



Licenciamento da Realização de Espetáculos Desportivos e de Divertimentos Públicos ao Ar
Livre.

MRP300/SD01 Vers.1.0.b.

42 de 187

Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2015

Salientamos ainda os regulamentos em fase de revisão e/ou elaboração em 2015 e que entraram em
vigor em fevereiro de 2016:



Componente de Apoio à Família;



Programa “Olivais em Férias 2016”; e



Refeitórios das Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância das Sete Escolas da Freguesia de
Olivais.

5.10 Recursos Humanos
5.10.1 Número de Colaboradores e Estrutura Etária
O funcionamento da área dos recursos humanos assenta no seu essencial, no Manual Regulamentar,
em particular, em capítulos essenciais e de base aplicável a todos os colaboradores, a referir:


Capítulo 00 - Preâmbulo do Manual Regulamentar da Junta de Freguesia de Olivais;



Capítulo 01 - Glossário de Termos /Definições e Abreviaturas;



Capítulo 02 - Simbologia;



Capítulo 03 - Standards de Documentação e Imagem;



Capítulo 04 - Qualidade;



Capítulo 05 - Estratégia;



Capítulo 08 - Modelo Organizacional;



Capítulo 09 - Níveis de Autorização e Delegação de Competências;



Capítulo 10 - Grandes Opções do Plano e Plano Plurianual de Investimentos;



Capítulo - 20 - Controlo Interno

e, em capítulos específicos, de eficácia:
 interna, e aplicáveis únicamente aos respetivos colaboradores, que pertencem aos respetivos
serviços ou processos, por exempo, Capítulo 155 - Vencimentos, que é aplicável apenas aos
colaboradores, que realizam o processamento de vencimentos, e
 externa, e aplicáveis unicamente aos Olivalenses, com interesse em obter apoio ou utilizar os
respetivos serviços ou processos da JFO, no respetivo âmbito, por exempo,Capítulo 88 - Loja
Social da Junta de Freguesia de Olivais, que é aplicável apenas aos Olivalenses que recorrem ou
interajem com a Loja Social.
A 31 de dezembro de 2015, a Junta de Freguesia tinha ao seu serviço 115 colaboradores, mais 4
colaboradores que em relação a dezembro de 2014.
QUADRO DE PESSOAL
Vínculo Contratual
Contrato de Trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado
Título de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos
Autárquicos
Acordo Cedência Pública
Total
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98%

1
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1

1%

115
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O quadro de pessoal da Junta de Freguesia por categoria por cargo, carreira, categoria é apresentado
no quadro seguinte:
QUADRO DE PESSOAL
Cargo / Carreira / Categoria

Total

%

Presidente

1

1%

Chefe de Divisão
Técnico Superior

4

3%

10

9%

Coordenador Técnico

1

1%

Fiscal Municipal

3

3%

Assistente Técnico

18

16%

Encarregado Operacional

5

4%

Assistente Operacional
Total

73

63%

115

100%

A idade média dos colaboradores da Junta de Freguesia de Olivais é de 50 anos. O colaborador mais
novo tem 31 anos de idade e o mais velho tem 67 anos de idade.
QUADRO DE PESSOAL
Idade (anos)

Total

%

≥ 30 < 40

17

15%

≥ 40 < 50

33

29%

≥ 50 < 60

48

42%

≥ 60

17

15%

115

100%

Total

5.10.2 Habilitações e Formação
O nível de habilitações literárias do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Olivais é apresentado
no quadro seguinte:
QUADRO DE PESSOAL
Total

%

Ensino Básico - 1º Ciclo

Habilitações Académicas

27

23%

Ensino Básico - 2º Ciclo

14

12%

Ensino Básico - 3º Ciclo

31

27%

Ensino Secundário

28

24%

Licenciatura

13

11%

2
115

2%
100%

Mestrado
Total

As áreas de formação académica dos colaboradores com habilitações literárias ao nível de mestrado e
licenciatura são as apresentadas:
QUADRO DE PESSOAL
ÁREAS DE FORMAÇÃO ACADÉMICA - Mestrado / Licenciatura
Psicologia

1

Línguas e Literaturas Modernas

1

Contabilidade

2

Geografia e Planeamento Regional

1

Serviço Social

2

Ciências Documentais

1

Comunicação Interna

1

Arquitetura

1

Educação

2

Sociologia

1

Administração Regional e Autárquica

2
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Em 2015, foram realizadas 686 horas de formação, nomeadamente nas seguintes ações:



Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos;



Gestão e Administração;



Licenciamento de ocupação de espaço público;



Licenciamento de atividades ruidosas temporárias;



Manutenção e lavagem dos equipamentos Motocão, Gluton e aspiradores de modo à obtenção
do máximo rendimento dos equipamentos adquiridos.

5.10.3 Princípio da Igualdade
O quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Olivais é composto em 57% por colaboradores do sexo
feminino e em 43% por colaboradores do sexo masculino. Para além da estrutura de pessoal
apresentada, a política de recursos humanos da Junta de Freguesia assegura os objetivos, previstos na
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/2008 de 22 de abril, entre outros:



A promoção da igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres;



A eliminação das discriminações;



A conciliação da vida pessoal, familiar e profissional dos colaboradores.

5.10.4 Absentismo
Os níveis de absentismo do quadro de pessoal da Junta de Freguesia mantiveram-se estáveis no
período entre 2012 e 2015, conforme apresenta o quadro abaixo, na ordem dos 2%.
QUADRO DE PESSOAL
2012
3%

Absentismo
2013
2014
2%

2015

2%

3%

5.10.5 Serviços Avençados
Como estratégia de ultrapassar as limitações de contratação e o défice de recursos humanos
especializados, face aos requisitos das competências delegadas pela Lei 56/2012, a JFO recorreu
excecionalmente, à contratação de prestadores de serviços avençados durante o ano de 2015, assim
discriminados:
SERVIÇOS AVENÇADOS
Serviços
Jurídico
Contabilidade
Ação Educativa
Ação Social
Saúde
Ambiente Urbano e Obras
Área Administrativa
Consultoria
Total
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5.10.6 Remunerações e Despesas com Pessoal
As remunerações dos Titulares dos Órgãos de Soberania e dos Órgãos Autárquicos da Junta de
Freguesia de Olivais em 2015 são estabelecidas nos termos da Lei n.º83-C/2013 de 31 de dezembro (Lei
do Orçamento de Estado de 2015) para freguesias com 20 mil ou mais eleitores, e da Lei n.º 75/2014 de
12 de setembro que estabelece os mecanismos das reduções remuneratórias temporárias e as
condições da sua reversão.
Un: euros

REMUNERAÇÕES 2015 - Titulares dos Orgãos de Soberania e dos Orgãos Autárquicos
Eleitos Locais

Presidente de Junta

Regime
Tempo Inteiro Exclusividade
(a rt. 5º, 5º-A, 7º e 8º da
Lei n.º 11/96 de 18 de
a bri l )

Secretários e Tesoureiros
Vogais (excepto Secretários e Tesoureiros)

Abonos

Valor

Remuneração Mensal

1.618,70

Subsídio Extraordinário Junho e Novembro

1.631,29

Despesas de Representação (mensal)

471,37

Compensação para Encargos (mensal)

244,24

Não permanência Senhas de Presença (por reunião)

21,37

Senhas de Presença (por reunião)

15,27

Membros da Assembleia de Freguesia

As remunerações do quadro de pessoal da Junta de Freguesia correspondem à tabela de remuneração
única em vigor de acordo com a Portaria n.º 1553-C/2008, de 31.12.2008, a que se refere o n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, atualizada pelo valor do índice em vigor para 2015
(343,28 euros) e ajustadas nos termos aplicáveis do art.º 33.º da Lei do Orçamento de Estado de 2015.
As despesas com pessoal da Junta de Freguesia de Olivais, em 2015, totalizaram cerca de 2,276 milhões
de euros, cerca de 41% da despesa total.
Un: euros

DESPESAS COM PESSOAL
Rubrica

Total

Titulares dos Orgãos de Soberania e dos Orgãos Autárquicos
Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública

40.853

%
1,5%

1.112.256 41,6%

Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença

577.377 21,6%

Pessoal em Qualquer Outra Situação

289.182 10,8%

Horas Extraordinárias

104.180

3,9%

Suplementos e Prémios

44.019

1,6%

Despesas de Representação

10.052

0,4%

Contribuição Segurança Social /CGA / TSU

337.945 12,6%

Encargos Saúde
Seguros
Outros Custos com Pessoal
Total

394

0,0%

9.608

0,4%

149.644
2.675.509

5,6%
100%

5.10.7 Honorários do Revisor Oficial de Contas
Os honorários do Revisor Oficial de Contas referente ao ano de 2015 totalizaram o montante de 4.900
euros.
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6. Síntese das Atividades Desenvolvidas
6.1

Núcleo Planeamento Estratégico e Modernização Administrativa

Em janeiro de 2015 foi publicado o Regulamento de Controlo Interno incorporando este capítulo no
Manual Regulamentar da Freguesia de Olivais, que integra os métodos e procedimentos de controlo
interno a adotar pela JFO, com vista a assegurar a eficiente conduta da sua atividade e operações
inerentes a esta, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de fraudes e erros, a
precisão e plenitude dos registos contabilísticos e a atempada preparação de informação financeira.
Esta norma servirá de pilar orientador ao cumprimento do disposto no nº1 do artigo 11º do Decreto-Lei
nº 54-A/99 de 22 de fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade para as Autarquias Locais
(POCAL), no sentido, que este mesmo princípios do controlo interno, são aplicáveis e serão embutidos
em todos os processos e serviços prestados pela JFO.

6.2

Núcleo de Comunicação e Imagem

A Junta de Freguesia encontra-se em plena fase de alteração da gestão dos seus processos, nos quais se
inclui o processo de comunicação com os seus cidadãos, designadamente, o website, cuja conceção tem
como orientação de base facilitar a vida dos cidadãos, podendo, à distância de um clic comunicar e
obter informações sobre e junto dos serviços da Junta de Freguesia.
Para além do website, encontra-se ainda em curso a reengenharia dos processos de mudança total do
ambiente informático em termos de fluxo de informação, bem como, a necessária interligação setorial
e certificação informática de assinaturas digitais, adequado quer às novas competências, quer ao leque
de equipamentos afetos à Junta de Freguesia. Este projeto irá estender-se também às redes sociais,
onde se poderá partilhar, informações, ideias, exprimir opiniões, experiências, consideradas
fundamentais pela dinâmica que criam.
Através do website e do Jornal Olivais procurámos manter os cidadãos informados das nossas
atividades.
Em 2015, o Jornal dos Olivais teve uma
tiragem mensal de 18.000 exemplares,
número que se manteve comparativamente
a 2014. A tiragem é mensal e a estrutura
aumentou de 8 para 16 páginas, daí a
diminuição de exemplares relativamente ao
ano de 2013.

Tiragem Jornal Olivais
30.000
25.000

25.000

20.000

18.000

18.000

2014

2015

15.000

10.000

5.000
2013
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6.3
6.3.1

Divisão de Organização, Administração, Finanças e Recursos Humanos (DOAFRH)
Serviços Administrativos

Os serviços administrativos, em 2015, integravam o atendimento presencial e telefónico dos cidadãos,
se efetuam inscrições, processam os registos documentais e a interligação entre setores, serviços e
outras entidades e instituições.
Em 2015, de acordo com a nossa missão, pretendemos sempre caminhar para o estreitamento da
relação com os cidadãos e na melhoria da agilidade dos nossos processos e procedimentos.
O serviço de atendimento é responsável pelo registo da entrada ou saída na plataforma eletrónica, de
toda correspondência de e para a Junta de Freguesia. É este processo que temos vindo a desenvolver,
integrando e interligando as diversas áreas de suporte aos serviços prestados pela Junta de Freguesia.
Expediente - Entradas e Saídas

Em 2015, os serviços de atendimento da
Junta de Freguesia efetuaram 13.079
registos de entrada e 11.479 registos de
saída.

16.000

14.964

14.000

13.079
12.122

11.479

12.000
10.000
8.000

6.543

6.000
4.000
1.806

2.000
Entradas

6.3.2

Serviços de Aprovisionamento

Saídas

2013

2014

2015

Nos serviços de aprovisionamento é onde se efetuam todas as requisições que permitem o
funcionamento da Junta de Freguesia, desde os contratos de manutenção aos Cadernos de Encargos e
Programas de Concurso de Empreitadas e Aquisições de Serviços, cabendo-lhe a interface com os
fornecedores e a gestão dos processos de qualificação e avaliação de fornecedores.
No que respeita à aplicação das Normas de Contratação Pública, a Junta de Freguesia está sujeita à
aplicação do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
janeiro, por força do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 2.º, tendo por referência os princípios da
igualdade, da não discriminação, da transparência e a gestão financeira rigorosa dos recursos públicos e
a seleção das propostas que mais salvaguardam o interesse público.
Procedimentos de Contratação Pública

Em 2015, os procedimentos de contratação
de bens e serviços perfizeram 685
procedimentos, (acréscimo de 30% em
relação a 2014) devido ao alargamento das
competências da Junta de Freguesia no
âmbito da reorganização Administrativa de
Lisboa.

700
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O portal da Contratação Pública tem por função centralizar a informação mais importante relativa a
todos os procedimentos que aí são publicitados e os elementos referentes à formação e execução dos
contratos públicos, permitindo assim, o seu acompanhamento e monitorização.
A reengenharia de processos referida no ponto 5.7 do presente relatório inclui a reformulação dos
regulamentos e manuais de controlo interno da Junta de Freguesia referentes aos processos de
contratação e aquisição de bens e serviços com objetivo de otimizar os processos de aprovisionamento
necessários ao seu funcionamento e à execução das suas competências alargadas nas várias áreas de
atuação.

6.4

Divisão de Ambiente Urbano (DAU)

Em 2015, realizámos um conjunto de intervenções através da Divisão de Ambiente Urbano de acordo
com as nossas principais atribuições e competências resultantes da Lei nº75/2013 de 12 de setembro e
da Lei nº 56/2012 de 8 de novembro, devidamente enquadradas nos nossos objetivos estratégicos para
o Ambiente e Espaços Verdes.

6.4.1

Espaço Público

As Brigadas Operacionais para além da intervenção que executam nas diversas ruas no espaço público
intervêm nos equipamentos públicos. Desde julho e outubro, estas equipas contaram com uma miniretroescavadora e uma carrinha de caixa aberta para auxílio nas intervenções no espaço público da
Junta de Freguesia de Olivais.
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Para além da construção de caminhos pedonais iniciada em 2015, identificámos ainda novos locais a
intervir, de modo a permitir uma melhor e mais segura mobilidade, designadamente:



Rua Castro Osório;



Rua 1º Tenente João Rodrigues Moura;



Rua Contra Almirante Armando Ferraz;



Rua Cidade Vila Cabral;



Rua de Matola;



Rua Vila Cabral;



Rua Doutor José Saraiva;



Caminhos pedonais
mercado norte;



Rua Cidade Moçâmedes com Rua Cidade de Benguela;



Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira;



Circular Sul do Bairro da Encarnação e acessos ao parque.

e

acessibilidade

do

As operações de rebaixamento de passeios / lancis
continuou ao longo de 2015 com várias intervenções
para melhorarmos os acessos junto às passadeiras,
nomeadamente, junto à Igreja Santo Eugénio e Posto
Médico.
Na continuidade dos trabalhos realizados no ano
passado, prosseguimos com a manutenção / reparação
da calçada portuguesa, utilizando asfalto frio nas zonas
de remate da calçada com a faixa de rodagem, com 159 intervenções de calcetamento em 2015 em
diversas vias da nossa Freguesia.
Em face às muitas solicitações da população mais idosa relativamente à falta de segurança na utilização
de algumas escadas e rampas, foi feito um levantamento destas situações a partir do qual procedemos
à colocação de 63,6 metros de corrimãos com recurso a trabalhos por empreitada.

Localização
Rua Cidade de Benguela

Corrimão (mts)
7,6

Rua Acúrcio Pereira

8,1

Rua Cidade da Beira

10,4

Rua Cidade de Cabinda

15,5

Rua Marracuene

6,0

Rua Almada Negreiros

12,0

Rua 1ºCabo José Martins Silvestre

2,5

Rua Cidade de Bissau

1,5
63,6
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A manutenção e reparação foi uma atividade contínua em 2015, sempre com o objetivo de incentivar a
vivência dos nossos cidadãos nos espaços públicos da nossa Freguesia através da melhoria das suas
condições, pelo que salientamos ainda as seguintes intervenções discriminadas no quadro seguinte:
Localização

Melhoramento / Reparação

Alameda da Encarnação

Reparação de aparelho de Fitness

Avenida Alfredo Bensaúde

Aferição de caldais de pressões

Avenida Cidade de Luanda

Aferição de caldais de pressões

Avenida de Berlim

Reparação de bancos de Jardim

B. V. Cabo Ruivo

Vistoria para instalação Contadores

B. V. Cabo Ruivo

Colocação de disjuntores

Circular Sul Bairro da Encarnação

Retirar bancos e mesas danificados

Circular Sul Bairro da Encarnação

Construção de acessos automóvel

Circular Sul do Bairro da Encarnação

Colocação de pilaretes

Oficinas Brigada Operacional

Construção de tabuleiros

Praça Casas Novas

Remoção de terras

Praça Cidade de São Salvador

Reparação de bebedouro

Praça das Casas Novas

Remoção de terras

Rotunda Baden Powell

Colocação de pilaretes

Rua 19

Recolha e transporte de Palmeiras

Rua 28

Colocação de placa de monos

Rua Américo Jesus Fernandes

Colocação de gradeamentos e corrimãos

Rua Cândido de Oliveira

Remoção de toiças e recolha de mobiliário

Rua Cidade da Beira

Reparação de muro junto ao lotes nº18

Rua Cidade da Praia

Remoção de toiças

Rua Cidade de Beira

Colocação tapetes antiderrapantes

Rua Cidade de Bissau

Colocação de pilaretes traseiras do Spacio Shopping

Rua Cidade de Bissau

Colocação de pilaretes nas passadeiras e frente à EPAL

Rua Cidade de Bolama

Colocação de pilaretes frente C.T.T e Spacio Shopping

Rua Cidade de Luanda

Remoção de toiças

Rua Cidade de Negaje

Remoção de toiças

Rua Cidade de Nova Lisboa

Reparação de escadas e passeio

Rua Cidade de Vila Cabral

Retirar bancos danificados

Rua de Matola

Construção de rampa

Rua do Dondo

Aferição de caldais de pressões

Rua dos Lojistas

Aferição de caldais de pressões

Rua Doutor Alfredo Bensaúde

Marcações de bancadas para feira

Rua Doutor José Saraiva

Colocação de pilaretes

Rua Doutor José Saraiva

Reparação de rampa

Rua Doutor José Saraiva

Retirar toiças

Rua Eurico da Fonseca

Pintura da fachada do prédio nº10

Rua Humberto Madeira

Retirar pilaretes

Rua Humberto Madeira

Colocação de rampa e pilaretes

Rua Humberto Madeira

Corte de lancil

Rua Mamadu Sissé

Retirar bancos danificados

Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira

Plantação de árvore

Rua Vila Cabral

Fixação de poste balizador

Vários locais identificados

Recolha de doações
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6.4.2

Manutenção de Equipamentos Coletivos

Os equipamentos coletivos da Freguesia nos quais efetuámos intervenções de manutenção englobaram
a Biblioteca e Casa da Cultura, Clube de Atletismo dos Olivais, escolas, campos de jogos, polidesportivos
e equipamentos desportivos, parques infantis, mercados e instalações da JFO (armazéns, postos
operacionais, posto médico e instalações administrativas. As 161 intervenções que realizámos ao longo
de 2015 são descritas nos quadros seguintes:
Localização

Melhoramento / Reparação

Alameda da Encarnação

Colocação de aparelhos de fitness

Armazém Encarnação Norte

Colocação de pontos de luz

Armazém Encarnação Norte

Recuperação estantes

Biblioteca dos Olivais

Reparação de rotura e colocação de lâmpadas

Biblioteca dos Olivais

Montagem da caixa de correio

Biblioteca dos Olivais

Reparação de interruptor da sala infantil

Biblioteca dos Olivais

Pequenas reparações

Biblioteca dos Olivais

Montagem de árvore de Natal

Biblioteca dos Olivais

Montagem e desmontagem de lavatório

Biblioteca dos Olivais

Substituição de torneira

Biblioteca dos Olivais

Reparação de roturas no exterior

Biblioteca dos Olivais

Vários transportes de livros

Campo de Jogos da Praça Conttinelli Telmo

Colocação de redes nas tabelas

Campo de Jogos da Praça Conttinelli Telmo

Reparação de redes de proteção

Campo de Jogos Rua Cidade de Moçâmedes

Colocação de redes nas tabelas

Campo de Jogos Rua Cidade de Moçâmedes

Reparação de redes de proteção

Campo de Jogos Rua General Silva Freire

Remoção de Redes de traseiras do Lote nº9

C.A.O.

Preparação das instalações para a “Oficina do reformado”

Casa da Cultura

Reparação do soalho

Casa da Cultura

Reparação de campainha

Casa da Cultura

Reparação de vidro e porta

Escola Adriano Correia de Oliveira

Pintura geral interior

Escola C + S dos Olivais

Pintura do muro exterior

Escola do Comércio - Polidesportivo

Reparação de gradeamento/portão

Escola Sara Afonso

Desmontagem de piso de proteção 1

Escola Sara Afonso

Desmontagem de piso de proteção 2

Escola Sara Afonso

Desmontagem de piso de proteção 3

Escola Sarah Afonso

Colocação cobertura do piso do Pavilhão 1

Escola Sarah Afonso

Colocação cobertura do piso do Pavilhão 2

Espaço da Juventude

Tampos de sanita colocação acrílicos armaduras

Espaço da Juventude

Manutenção elétrica

Espaço da Juventude

Manutenção da casa de banho

Jardim de Santo Eugénio

Junto a Igreja de Santo Eugénio/Bancos

JF Olivais Sala Ação Social

Reparação de fita de estore

Mercado Célula B

Substituição dobradiça porta W.C

Mercado Célula B

Troca de portas/puxadores

Mercado Célula B

Substituição de autoclismo

Mercado Célula B

Reparação de vidros

Mercado Célula B

Reparação de bandeira

Mercado Célula B

Colocação de autoclismo

Mercado Célula B

Troca de porta de vidro

Mercado Célula B

Reparação equipamento de frio

Mercado Célula B

Substituição de relógio da máquina de gelo

Mercado Célula B

Montagem de mata-insetos elétrico

Mercado Célula B

Reparação de molas das portas

Mercado Célula B

Montagem de torneiras

Mercado Célula B

Montagem de fecho de portão

Mercado Célula B

Mudança de dobradiças
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Localização

Melhoramento / Reparação

JF. Olivais - Piso 1

Reparação de mesa gabinete do desporto

JF. Olivais - Piso 1

Reparações no GAP

JF. Olivais - Projeto Desafios

WC entupidos

Loja Social

Colocação de prateleiras

Loja Social

Desentupimento do esgoto

Mercado Célula E

Montagem de contadores elétricos

Mercado Célula E

Montagem de torneiras de bancada

Mercado Célula E

Montagem de torneiras de serviço

Mercado Célula E

Montagem válvulas de esgoto

Mercado Célula E

Substituição de placa de metal

Mercado Célula E

Vistoria para instalação de contadores

Mercado Célula E

Instalação contadores água

Mercado Célula E

Substituição de contadores de luz

Mercado Célula E

Reparações WC feminino

Mercado Célula E

Montagem de relógio Bi-hórário na camara frigorífica

Mercado Célula E

Reparação dos esgotos

Mercado Célula Sul

Substituição de deferencial

Mercado Célula Sul

Reparação de disjuntor

Mercado Norte

Colocação de caixas de correio

Mercado Norte

Montagem de doseadores

Mercado Norte

Substituição de lâmpadas 1

Mercado Norte

Substituição de lâmpadas 2

Mercado Norte

Montagem de projetores

Mercado Norte

Alteração de frades para pilaretes

Mercado Norte

Montagem de prateleiras

Mercado Norte

Montagem de televisão loja JFO

Mercado Olivais B

Mudança da porta de vidro

Mercado Olivais E

Transporte de módulo de prateleiras

Mercado Sul

Colocação de caixas de correio

Mercado Sul

Sub. da fechadura gab. Médica Veterinária

Mercado Sul

Colocação de armadura

Mercado Sul

Reparação de portas

Mercado Sul

Antiderrapante de escadas

Mercado Sul

Reparação de porta de elevador

Mercado Sul

Montagem de fechaduras

Mercado Sul

Reparação de rodízios invertidos

Mercado Sul

Reparação de Autoclismos

Mercado Sul

Reparação equipamento de frio

Mercado Sul

Montagem de sanita

Mercado Sul

Pintura dos vidros

Mercado Sul

Montagem de relógio

Mercados B

Reparações em WC e cozinha

Mercados E

Substituição de contadores

Mercados N

Reparações em WC/Corte de Vigas e pilarete

Parque Infantil da Praça de Bilene

Reparação de bebedouro

Parque Infantil da Praça de Bilene

Reparação de baloiço

Parque Infantil da Praça de Bilene

Reparação de cordas

Parque Infantil da Praça Mota Veiga

Limpeza à pressão

Parque Infantil da Rua Cidade Vila Cabral

Reparação de baloiços

Parque Infantil da Rua Cidade Vila Cabral

Reparação de caldeiras

Parque Infantil da Rua de Manhiça

Reparação de caldeiras

Parque Infantil Mercado Norte

Reparação de cordas de escalada

Parque Infantil Mercado Norte

Pintura de candeeiros

Mercados B

Reparações em WC e cozinha

Mercados E

Substituição de contadores

Mercados N

Reparações em WC/Corte de Vigas e pilarete
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Localização

Melhoramento / Reparação

Parque Infantil da Praça de Bilene

Reparação de bebedouro

Parque Infantil da Praça de Bilene

Reparação de baloiço

Parque Infantil da Praça de Bilene

Reparação de cordas

Parque Infantil da Praça Mota Veiga

Limpeza à pressão

Parque Infantil da Rua Cidade Vila Cabral

Reparação de baloiços

Parque Infantil da Rua Cidade Vila Cabral

Reparação de caldeiras

Parque Infantil da Rua de Manhiça

Reparação de caldeiras

Parque Infantil Mercado Norte

Reparação de cordas de escalada

Parque Infantil Mercado Norte

Pintura de candeeiros

Parque Infantil Praça de Bilene

Recolocação de equipamento

Parque Infantil R. Cidade S. Salvador

Remoção de equipamento

Parque Infantil Santo Eugénio

Reparação de porta

Parque Infantil Santo Eugénio

Colocação de fechadura

Polidesportivo Ralis

Vedação do local

Posto da H.U Sul

Instalação de canalização/trabalhos de marcenaria

Posto de Brigada Operacional

Recolha de Madeiras

Posto de Brigada Operacional

Montagem de Boxes

Posto de Saúde da JF Olivais

Colocação de mola/reparação de fechadura

Posto H.U Norte

Implementação Armazém Fitofarmacêuticos

Posto H.U Norte

Obras de reparação e beneficiação

Posto Médico JFO

Montagem de disjuntores

Posto Médico JFO

Instalação Contadores

Posto Médico JFO

Montagem de termoacumulador

Posto Médico JFO

Montagem de tomada de exterior

Posto Médico JFO

Montagem de mola de porta

Posto Médico JFO

Montagem de fechadura

Posto Médico JFO

Montagem de porta toalhetes

Posto Médico JFO

Montagem de porta rolos

Posto Olivais Norte

Colocação de ponto de água

Posto Olivais Norte

Colocação de secadores e cabides

Posto Olivais Norte

Colocação de teto falso

Posto Olivais Norte

Colocação de ponto de água

Posto Olivais Norte

Conceção e colocação de cabides

Posto Olivais Norte

Obras de beneficiação

Posto Olivais Norte

Reparação de telhados

Posto Olivais Norte

Alterações das infraestruturas

Posto Olivais Norte

Reparação das escadas

Posto Olivais Norte

Colocação de secadores

Praça Bilene

Reparação de equipamento

Praça Cidade de S. Salvador

Pintura dos postes de basquetebol

Praça Cidade de Salazar

Chafariz entupido

Projeto Desafios

Reparação de puxador

Projeto Desafios

Reparação de rede de proteção

Projeto Desafios

Reparação de caixa de esgoto

R. Alferes Barrilaro Ruas

Bancos de Jardim-20/Ripas

Rua Cap. Santiago de Carvalho

Limpeza de muro para pintura

R. Cidade Vila Cabral-Parque Infantil

Colocação de pavimento 2 caldeiras

R. Costa Malheiro

Remoção das redes malha do Polidesportivo

R. do Dondo Polidesportivo

Remoção de tabelas de basquetebol

R. do Dondo/Almada Negreiros

Pintura do muro

R. Eurico da Fonseca

Mudar Placa toponímica de local

R. General Silva Freire - Traseiras Lote 17 e 25

Remoção redes campo de Jogos

Rua Alferes Barrilaro Ruas

Bancos de Jardim-20/Ripas

Rua da Manhiça - Parque Infantil

Colocação de pavimento

Sala da Ação Social

Reparação de um dos estores

Salvador

Reparação de bebedouro

Vale do Silêncio

Olivais Street Food Festival - Preparação do evento
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6.4.3

Ambiente, Espaços Verdes e Higiene Urbana

6.4.3.1 Atividades
A educação ambiental e a promoção de comportamentos ambientalmente responsáveis junto de todas
as faixas etárias da população tal como verificado no ano anterior, constituiu uma prioridade para a JFO
pelo que desenvolvemos e realizámos em 2015 um conjunto de atividades, projetos e iniciativas sobre
as temáticas do ambiente, espaços verdes, higiene urbana e as preocupações ambientais, que a seguir
descrevemos:



Piquenique da Biodiversidade: evento realizado em maio no jardim da Biblioteca dos Olivais
em conjunto com os Pelouros da Cultura e da Mobilidade para promovermos um dia de
celebração do dia mundial da biodiversidade e convívio nos espaços verdes da Freguesia com
várias atividades dirigidas ao público infantil-juvenil e adulto sobre o consumo mais sustentável
e modos criativos de usufruir dos espaços verdes da Freguesia. A realização deste evento
contou com os auxílios e parcerias de diversas entidades externas.
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Mercado de Trocas: evento realizado no jardim da Biblioteca dos Olivais com a colaboração do
Pelouro da Cultura, através do qual e à semelhança das edições anteriores, promovemos a
reutilização de bens úteis, o consumo sustentável e o convívio dos cidadãos.



Dejetos caninos no chão NÃO: ação de sensibilização que desenvolvemos entre abril e junho,
alertando para a necessidade de recolha de dejetos caninos e destinada a todos os cidadãos
que se dirigiram às instalações da JFO a fim de efetuar o registo e licenciamento dos seus
animais de companhia através da entrega de cartões de sensibilização e dispensadores de
sacos de plástico para dejetos.



Caça ao lixo: em maio e junho, através dos Serviços
de Higiene Urbana, Ambiente e Salubridade em
parceria com o Pelouro da Ação Social, Educação e
Cidadania e o Grupo Comunitário do Bairro Dr.
Alfredo Bensaúde, realizámos duas ações de
sensibilização dos moradores para esta temática,
para as quais foram mobilizados 4 assistentes
operacionais e 1 encarregado operacional.



Passeios de Bicicleta:



em abril promovemos a mobilidade suave na Freguesia através do Passeio de Bicicleta
pelo Património Arquitetónico dos Olivais onde estiveram presentes a 34ª Esquadra LX
da Polícia de Segurança Pública, a Cicloficina dos Anjos, Cicloficina do Oriente, MUBI,
Associação para a Mobilidade Urbana em Bicicleta, Cycling Clube de Lisboa e a
Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. Este passeio contou
com o apoio da carrinha do Olivais Porta-a-Porta;



em maio participámos no 1º Passeio de Cicloturismo do Antigo Concelho dos Olivais;



em julho realizámos o Passeio de Bicicleta em Família inserido no Dia dos Avós e Netos
para promoção do uso da bicicleta em família. Este passeio com uma extensão de 2,34
km entre o edifício da Junta de Freguesia e o Parque do Vale do Silêncio, permitiu aferir
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o elevado interesse dos participantes no desenvolvimento de outros passeios temáticos
de bicicleta pela freguesia.



Semana da Mobilidade: em setembro celebrámos a Semana Europeia da Mobilidade com a
realização de um conjunto de iniciativas com base na temática “Escolhe, Muda e Combina”:



"A sua freguesia e a sua casa; a sua energia e mobilidade": apresentámos o Projeto
Suscity à comunidade olivalense e esclarecemos a forma de adesão gratuita ao projeto
para monitorização da mobilidade e consumo de energia em casa;



"Bike to Work 2015": aderimos à iniciativa da LisboaE-Nova promovendo a bicicleta
pela nossa freguesia;



Mobil paper: este concurso à semelhança do peddy ou rally paper pontuou as equipas
pela rapidez até ao ponto final, com a passagem por vários pontos com a temática
“Escolhe. Muda. Combina”, ou seja, a utilização dos modos suaves de transporte
disponíveis na freguesia: bicicleta, a pé, metro, autocarro e Olivais Porta-a-Porta. Nesta
iniciativa providenciámos os mapas da freguesia com as ciclovias, o percurso do Olivais
Porta-a-Porta, as carreiras de autocarros e as estações de metro.
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Projeto SusCity: este projeto da ADENE - Agência Nacional de Energia, com o Instituto Superior
Técnico, o MIT Portugal e várias outras entidades, visa desenvolver e testar numa área piloto
entre os Olivais e o Parque das Nações, a integração de dados em ferramentas e serviços que
promovam a eficiência na gestão a utilização de recursos em áreas urbanas, a modelação de
sistemas urbanos e representação de dados através da recolha e processamento de “big data”
dispersa por várias fontes de informação. A JFO associou-se a este projeto, quer como
disseminadora do projeto, quer pela instalação de equipamentos em vários veículos da sua
frota que permitem a monitorização dos seus trajetos durante pelo menos 6 meses. Os dados
de recolha incluem: GPS (coordenadas), velocidade, aceleração, dados de operação do motor,
topografia, assim como outras estatísticas gerais de viagem (tempo, distância, etc.). O objetivo
é monitorizar, caraterizar os perfis de mobilidade e quantificar os impactos, para posterior
desenvolvimento de serviços inovadores que venham de encontro às necessidades detetadas.



Guia de Bolso “A pedalar para o Trabalho”: este guia lançado no dia 15 de setembro, na
Biblioteca dos Olivais, resultou do nosso trabalho conjunto com outras entidades (34.ª
esquadra da PSP, MUBI, Cicloficina do Oriente, Lisboa Cycling, Associação para a Mobilidade
Urbana em Bicicleta, Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do
Instituto Superior Técnico, LxAmanhã) e cidadãos voluntários, para incentivarmos a utilização
de bicicleta, quer seja em trabalho ou lazer, trazendo benefícios para a saúde, qualidade do ar e
natureza, usufruto do espaço público com melhorias no bem-estar individual e da comunidade
local. Este guia foi distribuído durante o Olivais Street Food Olivais.



Eco Cinzeiro: em setembro lançamos esta campanha de sensibilização “ A Junta de Freguesia
não é um cinzeiro. O beataki é” para minimizarmos as beatas que são deitadas em espaço
público. Para além da distribuição de flyers e posters, entregámos também eco cinzeiros aos
utilizadores que se comprometeram a contribuir para ter uma Freguesia limpa de beatas de
cigarro.



Adoção de árvores: para além do acompanhamento técnico que efetuámos ao longo do ano
das espécies adotadas nos anos anteriores, nos meses de novembro e dezembro
desenvolvemos este projeto para sensibilizar e envolver os cidadãos e as organizações sediadas
na Freguesia na dinamização da plantação e crescimento de novas árvores na Freguesia, e
incluiu a preparação da campanha para 2015/2016:



Levantamento do estado em que se encontram as plantações do ano anterior de modo
a incluir as retanchas (substituição de árvores mortas) no novo plano;



Elaboração dos Planos de Plantações (em CAD e listagem em Excel);



Verificação junto dos viveiros da CML das disponibilidades para as espécies e
quantidades pretendidas e elaboração dos respetivos ajustes nos planos de plantação;



Preparação do evento comemorativo do arranque da campanha com a plantação
simbólica de uma árvore e colocação de uma placa comemorativa;



Plantação de 130 árvores no decorrer do primeiro trimestre de 2016.
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Regulamento “Zelador do Bairro”: com o objetivo de incentivar, sensibilizar e envolver os
cidadãos residentes na Freguesia na preservação e melhoria do espaço público da Freguesia,
criámos a figura de “Zelador do Bairro” fomentando o compromisso de sensibilidade e
responsabilidade pelos espaços verdes.



Projetos de Requalificação:



elaborámos um conjunto de projetos de arquitetura paisagística para requalificação de
diversos espaços na freguesia, designadamente:

 Rua do Dondo;

 Mercado da Encarnação Norte (A);

 Avenida Cidade de Luanda;

 Mercado da Encarnação Norte (B);

 Avenida A. Bensaúde (Entrada Ralis);

 Rua dos Lojistas.

 Escola Adriano Correia de Oliveira;


desenvolvemos outros estudos pontuais, nomeadamente, a proposta para o Tanque
existente na Rua Capitão Oliveira e Carmo e várias propostas para jardins verticais a
implantar na Casa da Cultura.



Projeto de Requalificação do Parque infantil da Rua Acúrsio Pereira: em colaboração com o
Pelouro do Desporto, realizámos o estudo prévio, que inclui a apresentação do conceito e um
plano geral em CAD, para aprovação da requalificação do espaço do Parque infantil da Rua
Acúrsio Pereira junto da Associação Ingleses Futebol Clube. A proposta inclui para além do
ordenamento do espaço, a inclusão de novos equipamentos infantis, ginásio ao ar livre,
equipamentos de fitness e zona de jogos tradicionais.



Controlo de consumos de água para rega: desenvolvemos uma metodologia que consiste no
registo dos dados mensais que permite automaticamente obter consumos e custo médio por
espaço, para tomada de decisões estratégicas quanto à realização de futuras requalificações.



Evento Comemorativo do Ano Internacional da Luz e do Solo: em conjunto com o Pelouro da
Cultura, organizámos o evento comemorativo do ano Internacional da Luz e do Solo, patente na
Casa da Cultura durante o mês de novembro, e que incluiu:



Exposição fotográfica sobre desertificação cedida pelo ICNF;
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Exposição da Artista Plástica Maria Boavida - Caixas de luz – introduzindo o tema da
reciclagem de materiais e “up-cycling”;



Montagem de apresentação de instalação / experiência sobre lixiviação e infiltração da
água no solo.

Evento “Enamorados por Lisboa”: em colaboração com o Pelouro da Cultura, preparámos o
Evento “Enamorados por Lisboa” que irá decorrer em fevereiro de 2016 no Parque do Vale do
Silêncio, com as seguintes atividades:



Elaboração de levantamento em CAD com a vegetação existente;



Realização de registo fotográfico semanal;



Elaboração de cartaz a solicitar contributos da população relativamente às suas
vivências no espaço;



Recolha de contributos da população.

Durante o último trimestre de 2015 elaborámos 15 pareceres e informações relativas a arvoredo e
espaços verdes, em resposta a reclamações de cidadãos, mas também relativos a situações
identificadas internamente, sendo de salientar, a avaliação técnica das propostas do concurso público
internacional para a manutenção dos espaços verdes da freguesia.
A Divisão de Ambiente Urbano fez-se representar nos seguintes Seminários:



Espaços Verdes Urbanos: desafios em tempo de exigência, no Auditório dos Serviços Sociais da
CML; e



Aplicação terrestre de produtos fitofarmacêuticos em zonas urbanas, de lazer e vias de
comunicação organizado pela CML.

6.4.3.2 Atendimentos
A nossa atuação privilegia o contacto direto com o cidadão pelo que em 2015 realizámos 2.718
atendimentos presenciais e telefónicos. Os principais pedidos e solicitações dos cidadãos foram os
seguintes:







Higiene urbana: limpeza de
sarjetas, varredura, lavagem de
ruas, deservagem e aplicação de
herbicida;
Espaços urbanos: intervenção no
arvoredo (podas, abates e raízes),
prados e relvados;
Outros: pedido de contentores,
recolha de resíduos verdes, recolha
de monos, recolha de entulhos,
CIP’s avariados e asfalto danificado.
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6.4.3.3 Manutenção de Arvoredo
Em 2015, lançámos o Concurso Público
Internacional para a manutenção e conservação dos
Espaços Verdes e Arvoredo da Freguesia.

Manutenção de Arvoredo
300
268
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Para a manutenção dos espaços verdes, foram
convidadas 6 entidades em procedimento de ajuste
direto geral. A empresa Landscape foi a vencedora,
tendo iniciado os seus serviços no dia 3 de agosto e
estando o contrato a vigorar até ao final do ano.

93
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A manutenção das árvores continuou a ser
assegurada pelo contrato em vigor com a
empresa Sequóia que executou 268 podas e 93
abates de árvores.
No último trimestre do ano, sendo a altura da
queda de folha, demos prioridade à apanha das
folhas.

O Elo Social constituído por um jardineiro e pelo pessoal da Higiene Urbana têm efetuado algumas
intervenções urgentes em arbustos e/ou pequenas intervenções. Para o efeito, a JFO adquiriu os
equipamentos adequados, nomeadamente:




Stihl podadora altura 4mix;
Stihl podadora Bypass Extrem;
Stihl serra p/ramos Turbocut;





Stihl tesoura de poda;
Stihl tesoura de jardineiro Amboss;
Stihl tesoura jardineiro universal.

Ao longo do ano, foram efetuados 9 trabalhos de poda nas seguintes zonas da Freguesia:



Poda e área ajardinada na Rua Carlos George;



Poda e área ajardinada na Rua Dr. José Saraiva;



Poda de arbustos na Rua Cidade de Benguela;



Poda de arbusto existente no passeio da Rua das Escolas;



Poda de piricante na Rua Cidade de Bolama;



Poda de arbusto na Travessa do Adro;



Poda de uma frondosa árvore na Rua Cidade de Bolama nº 11;



Poda de arbusto na Rua Dr. Francisco Luís Gomes;



Poda de chorões junto ao Shopping na Rua Cidade de Bissau.
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O novo Parque Infantil do Mercado Norte incluiu uma estreita articulação com o Pelouro dos Espaços
Verdes, com a intervenção ao nível do arvoredo circundante, colocação de novas floreiras e adaptação
do sistema de rega.
O parque escolar da Freguesia foi objeto de reabilitação e requalificação no que diz respeito aos
espaços verdes. Os resíduos das podas e dos abates foram reutilizados nas escolas, sob a
responsabilidade da JFO.

6.4.3.4 Higiene Urbana
Em 2015 alargámos a natureza das operações de limpeza e higiene urbana, ao nível dos serviços
realizados atualmente (varredura normal) e também ao nível da cobertura territorial a mais cem
artérias da Freguesia.
No âmbito da Higiene Urbana, realizámos 7.445 operações no, detalhadas no gráfico seguinte:
Higiene Urbana
307

100

215
270
9

34

6.448
Deservagem e Desmatação

Aplicação de Herbicida

Sarjetas

Lavagem

Dejetos Caninos

Varredura Mecânica

Varredura

Durante o ano, efetuámos a aquisição do novo fardamento para os trabalhadores da Higiene Urbana e
promovemos um conjunto de formações destinadas à melhoria contínua dos serviços, nomeadamente:



Ação de formação profissional sobre aplicação de produtos fitofarmacêuticos na sede da Junta
de Freguesia de Olivais na qual participaram 15 Assistentes Operacionais e 3 Encarregados
Operacionais dos Serviços de Higiene Urbana, Ambiente e Salubridade;



Ação de formação prática e teórica para operadores de varredoura e manutenção e lavagem
dos equipamentos Motocão, Gluton e aspiradores, na qual participaram 8 Assistentes
Operacionais, para obtenção do máximo rendimento dos equipamentos adquiridos.

Em setembro, nos eventos Sons do Vale e do Olivais Street Food efetuámos um reforço da equipa
limpeza no Vale do Silêncio. O reforço da equipa de limpeza do prado foi realizado através de duas
funcionárias fixas ao longo dos eventos responsáveis por assegurar que ao longo da tarde e noite o
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recinto estivesse sempre limpo. Adicionalmente, distribuímos eco cinzeiros e cartões de sensibilização
para colocação do lixo nos contentores adequados.

6.4.3.4.1 Operações de Limpeza, Desmatação e Deservagem
As 16 operações de limpeza, de desmatação e deservagem que efetuámos ao longo de 2015 são assim
discriminadas:



Rua Cidade de Tete junto ao Centro de Cultura e Desporto dos Olivais Sul;



Avenida Berlim, cruzamento Praça Baden Powell com Avenida Infante D. Henrique;



Avenida Dr. Alfredo Bensaúde e Estrada Circunvalação;



Azinhaga da Alaguesa e Estrada da Circunvalação;



Recinto junto Avenida Dr. Alfredo Bensaúde;



Avenida Cidade do Porto;



Rua Costa Malheiro;



Avenida Cidade da Beira e Cidade da Praia;



Rua de Manica e Rua Dr. José Saraiva;



Rua Baixo Limpopo;



Praça do Chinde;



Rua Cidade Benguela;



Rua Vila Cabral;



Estrada da Circunvalação.

6.4.3.4.2 Operações de Limpeza nas Escolas
Numa fase prévia ao início do ano letivo, procedemos a uma grande operação de limpeza, lavagem e
deservagem nas Escolas Básicas da Freguesia. Para o efeito, contámos com o apoio da CML que nos
cedeu uma viatura de lavagem e uma viatura de caixa aberta com balde. As intervenções e trabalhos
que efetuámos nas Escolas foram as seguintes:



Escola Adriano Correia de Oliveira – podas de árvores e respetiva limpeza do espaço verde,
deservagem, limpeza de sarjetas, remoção de terras no pavimento, varredura geral e lavagem;



Escola Alice Vieira – podas de arbustos e respetiva limpeza do espaço verde, deservagem,
limpeza de sarjetas, remoção de terras no pavimento, varredura geral e lavagem;



Escola Santa Maria dos Olivais – podas de arbustos, deservagem, limpeza de sarjetas, remoção
de terras no pavimento, varredura geral e lavagem;



Escola 36 – limpeza de sarjetas, lavagem e varredura;



Escola Arco-Íris – poda de arbustos e respetiva limpeza de espaço verde, deservagem, limpeza
de sarjetas, varredura e lavagem;



Escola Paulino Montez – varredura;



Escola Sarah Afonso – limpeza do espaço verde, varredura e lavagem.
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Os serviços do Elo Social em colaboração com os serviços da Higiene Urbana deram continuidade aos
trabalhos realizados nas Escolas da Freguesia no início do ano letivo, designadamente, a varredura,
limpeza e despejo de papeleiras e manutenção de espaços verdes. Salientamos ainda a manutenção
realizada nas áreas envolventes das escolas, junto aos portões e muros.

6.4.3.4.3 Início do Ano Hidrológico – Medidas Preventivas
As folhas de árvores e outros detritos vegetais que se acumulam ao longo das vias de comunicação,
durante a estação seca contribuem para a obstrução dos canais de escoamento. De forma a assegurar a
desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a verificação do estado das sarjetas e
sumidouros, efetuámos a calendarização dos trabalhos com início na última semana de setembro, que
consistiram na lavagem de fundo das sarjetas com jato de água em 24 vias da Freguesia:









Rua dos Lojistas;
Rua 1ª Cabo Martins Silvestre;
Rua José Paulo dos Santos;
Rua Alferes Barrilaro Ruas;
Rua Cidade de Bolama;
Rua Cidade da Praia;
Circular Norte;
Rua General Silva Freire;










Rua Cidade de Bissau;
Rua Vila Teixeira Pinto;
Rua Vila Farim;
Rua de Catió;
Praça Cidade de Dili;
Rua Aleixo Corte Real;
Rua Vila de Bubaque;
Rua Vila de Falacunda;








Rua Cidade de Margão;
Praça Cidade Salazar;
Av. Cidade Lourenço Marques;
Rua Dr. José Saraiva;
Rua Cidade de Cabinda;
Rua Cidade de Benguela.

6.4.3.4.4 Lavagem de Ruas
Na impossibilidade de procedermos à lavagem de todas as ruas da Freguesia, sinalizámos as mais
necessitadas, e procedemos à lavagem de 24 ruas após a conclusão da lavagem dos recintos escolares,
designadamente:
 Rua dos Lojistas;
 Rua Cidade de Bissau;
 Rua Cidade de Margão;
 Rua 1.º Cabo Martins Silvestre;  Rua Vila Teixeira Pinto;
 Praça Cidade Salazar;
 Rua José Paulo dos Santos;
 Rua Vila Farim;
 Av. Cidade Lourenço Marques;
 Rua Alferes Barrilaro Ruas;
 Rua de Catió;
 Rua Dr. José Saraiva;
 Rua Cidade de Bolama;
 Praça Cidade de Dili;
 Rua Cidade de Cabinda;
 Rua Cidade da Praia;
 Rua Aleixo Corte Real;
 Rua Cidade de Benguela.
 Circular Norte;
 Rua Vila de Bubaque;
 Rua General Silva Freire;
 Rua Vila de Falacunda;
No cumprimento do normativo legal e tendo como preocupação central os procedimentos relativos à
segurança dos cidadãos e utilizadores e a proteção do ambiente, iniciámos as obras para o adequado
armazenamento e manuseamento dos produtos fitofarmacêuticos no Posto de Higiene Urbana.
A importância da aquisição de novos equipamentos para reforçar as equipas que prestam serviço no
espaço público veio criar condições para um serviço mais rápido e de melhor qualidade aos cidadãos.
Neste âmbito e em junho, adquirimos uma varredoura urbana (Ravo 560 Euro 3).
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6.4.3.4.5 Dejetos Caninos no Chão NÃO
O incentivo da recolha de dejetos caninos é uma das grandes problemáticas e preocupações do atual
Executivo, dado que atualmente a JFO tem registados cerca de 2.592 canídeos e gatídeos dos quais
1.855 ativos. Em conjunto com ações de sensibilização, procedemos à identificação da localização para
colocação de papeleiras adicionais e/ou afixação de avisos de sensibilização junto às mesmas,
nomeadamente:



Colocação de uma papeleira e autocolante na Praceta S. Salvador, respondendo às diversas
solicitações de quem ali mora e que possui animais;



Colocação de um autocolante de sensibilização na Rua Vila Catió;



Distribuição de folhetos e cartas de sensibilização nas caixas de correio dos prédios nas 6 zonas
mais críticas:
 Rua Vila Alfarim;
 Rua do Dondo;
 Praça Cotinelli Telmo;
 Rua Cidade de Bolama;
 Av. Cidade de Luanda.
 Rua Cidade Carmona;

6.4.3.4.6 Monstros na Rua
O depósito de inúmeros monstros nas ruas da Freguesia continuou a verificar-se ao longo deste ano,
pelo que procedemos à distribuição de folhetos / cartas de sensibilização nas caixas de correio dos
prédios (“Não deixe o seu monstro na Rua”) nas 12 zonas mais críticas:



Rua Cidade da Praia;



Rua 12;



Rua Cidade Vila Cabral;



Rua da Portela;



Rua Cidade da Beira;



Rua Marracuene;



Rua Cidade Carmona;



Rua Vila Pery;



ADCEO;



Rua Almada Negreiros;



Avenida Cidade de Luanda/Rua Acúrsio
Pereira;



Rua do Dondo.

6.4.4

Trânsito e Mobilidade

6.4.4.1 Sinalização de Trânsito
Em 2015, prosseguimos à renovação dos sinais de trânsito com um total de 56 intervenções por vários
motivos, nomeadamente, sinalização que deixou de cumprir o objetivo inicial, sinalização danificada
por vandalismo ou na sequência de acidentes e sinalização com elevado desgaste. No quadro seguinte
sintetizamos as intervenções efetuadas.
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Localização

Sinalização

Alameda da Encarnação

Colocação início de Rua

Alameda da Encarnação

3 Sinais de passadeira

Avenida Cidade Lourenço Marques

Passadeira na Avenida de Berlim

Avenida Cidade Lourenço Marques

Passadeira na Avenida Cidade da Beira

Avenida de Berlim

2 Sinais de Stop

Avenida de Berlim

Aproximação de escola

Avenida de Berlim

2 Sinais de aproximação de lomba 50m

Avenida de Berlim

4 Sinais Sentido proibido

Avenida de Berlim

2 Sinais de Sentido obrigatório

Avenida de Berlim

Sinal fim de parque de motas

Avenida de Berlim

Sinal início de parque de motas

Avenida de Berlim

Sinal de placa identificativa

Avenida Doutor Alfredo Bensaúde

Sinal de placa identificativa

Circular Sul do Bairro da Encarnação

Sinal zona 30

Parque Municipal Vale do Silêncio

Sinal de trânsito proibido

Rua 1º Cabo Martins Silvestre

Lomba redutora velocidade

Rua 9

Sinal sentido proibido

Rua Almada Negreiros

2 Sinais de Passadeira Parque Infantil

Rua Almada Negreiros

Sinal de Passadeira

Rua Almada Negreiros

Sinal fim de proibição de 19 TL

Rua Capitão Santiago de Carvalho

Passadeira Escola 2/3 Piscinas

Rua Cidade da Beira

Colocação de espelho Renault

Rua Cidade da Beira

Sinal de triângulo

Rua Cidade da Beira

Sinal aproximação de lombas

Rua Cidade de Bolama

Sinal sentido proibido

Rua Cidade de Lourenço Marques

Sinal proibição circular

Rua Cidade de Lourenço Marques

2 Sinais de passadeira

Rua Cidade de Moçâmedes

Pintura de passadeiras

Rua Cidade de Novo Redondo

Pintura de passadeiras

Rua das Escolas

Sinal de sentido obrigatório

Rua do Dondo

Sinal de passadeira

Rua do Poço Coberto

2 Lombas redutoras velocidade

Rua dos Eucaliptos

Sinal velocidade 40Km

Rua dos Eucaliptos

4 Sinais aproximação de lombas

Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira

Sinal aproximação de escola

Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira

Sinal de passadeira

Em 2015, foi executada a empreitada de repintura das passadeiras e marcas rodoviárias através de
concurso público. A opção por recursos externos resultou do elevado número de passadeiras e marcas
rodoviárias que necessitavam de manutenção e do elevado valor que tal execução acarretaria. Ainda
assim, efetuámos um teste piloto com êxito de pintura de passadeiras por meios próprios, para aferir
da possibilidade de adoção desta solução no futuro para manutenção corrente.
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6.4.4.2 Mobilidade e Ordenamento do Trânsito
No âmbito da mobilidade e ordenamento do trânsito na Freguesia, desenvolvemos ao longo do ano as
seguintes iniciativas e diligências junto do departamento de trânsito da CML:



Pedido de ordenamento do trânsito na Rua Tenente Oliveira e Carmo para evitar o cruzamento
de viaturas nos dois sentidos reduzindo o congestionamento da via;



Solicitação da execução do projeto de dignificação do estacionamento no impasse entre a Rua
Cidade da Praia, Rua Vila de Bissorã e Rua Mamadu Sissé, sem qualquer ponto de entrada e/ou
saída específico;



Pedido sobre a possibilidade da alteração do sentido do trânsito da Rua Vila de Catió para
sentido único na via em frente ao portão de entrada da Escola Alice Vieira, tendo como
objetivo criar condições de fluxo de trânsito nomeadamente às horas de tomada e largada de
crianças na escola;



Pedido de autorização para a colocação de placas direcionais indicadoras das Farmácias dos
Olivais Sul, dos Campos Desportivos existentes na freguesia, das instalações de
responsabilidade da JFO, dos Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo, e outras.

6.4.5

Toponímia

Ao nível da toponímia, continuámos a recolocação de várias placas que estavam caídas no chão, e
iniciámos a colocação de novas e outras placas que desapareceram, designadamente nas seguintes
ruas:



Azinhaga Quinta das Courelas (1 placa);



Rua Cidade de Negaje (2 placas);



Rua Cidade da Praia (1 placa);



Rua Padre Joaquim Aguiar (3 placas);



Rua João Cunha Serra (3 placas);



Rua Eurico da Fonseca (1 placa).

Salientamos ainda, o início dos contatos para a atribuição de topónimo ao parque da Rua do Dondo
com o nome do 2º comandante dos B. V. de Cabo Ruivo Carlos Santos, que faleceu vítima de um
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acidente de viação no dia 1 de agosto de 2010, na autoestrada no norte ao km 210,2, quando
regressava com um grupo de operacionais do combate de um incêndio na zona do Porto.

6.4.5.1 Obra de Requalificação e Repavimentação
Em 2015, realizámos obras de requalificação de estacionamento procurando reduzir os transtornos
causados aos moradores e procedemos à repavimentação de algumas vias para melhoria das condições
de segurança de circulação na nossa Freguesia.
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6.5

Divisão de Ação Social, Educação e Cidadania (DASEC)

6.5.1
6.5.1.1

Serviços de Educação
Unidade de Apoio à Família

A Componente de Apoio à Família (CAF) é desenvolvida em sete Escolas Básicas do 1º Ciclo com Jardim
de Infância com 815 crianças e contando com 45 monitores e 7 coordenadores:



Santa Maria dos Olivais;



Alice Vieira;



Paulino Montez;



Arco-Íris;



Nº 36;



Adriano Correia de Oliveira.



Sarah Afonso;

Os horários de funcionamento do CAF nos Jardins de Infância e 1º Ciclo incluíram duas componentes de
modo a garantir o acompanhamento das crianças e a adequação aos horários laborais dos pais:



Antecipação das 8h às 9h; e



Prolongamento das 15h30 às 19h.

O Plano de Atividades do ano letivo 2014/2015 teve como tema base “OS 3 R’s – Reviver, Renovar e
Reinventar”, sendo a Câmara Municipal de Lisboa a entidade promotora e a Junta de Freguesia a
entidade executora deste projeto do CAF.
O Plano de Atividades do ano letivo 2015/2016 tem como tema “Crianças Saudáveis, Crianças Felizes“ e
a continuação das hortas escolares, envolvendo toda a comunidade educativa, através do qual
procuramos salientar a importância de temas como a alimentação, atividade física, emoções, debates,
entre outros.
Ao longo do ano com recurso a professores extra, facultámos às nossas crianças aulas extra de Música,
Hip-Hop, Dança Contemporânea, Atividade Física e Desportiva e vários outros workshops.
No que respeita aos Planos de Atividades desenvolvidos de forma transversal em todas as escolas,
destacamos as seguintes atividades:



Ida à Quinta Pedagógica no dia do seu aniversário para entrega dos prémios de participação
nos Concursos dos Espantalhos e História;



Dia da Mãe: Elaboração de uma lembrança;



“Reinventar”: o 25 de abril;



Dia da Criança: Festa na escola com
espetáculo de animação, pinturas faciais e
modelagem de balões;



“Reinventar”: construção dos adereços para
as marchas infantis e seniores (reinvenção
do passado);
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Desfile das Marchas Infantis e Seniores com a escola com o JI e 1º Ciclo;



Festa de Final do Ano Letivo da CAF com as AEC’S com o tema “O Circo” e com participação
dos Encarregados de Educação;



Férias de Junho: Jogos lúdicos de exterior, ilustrações ao ar livre, ida à Escola de Trânsito da
Câmara Municipal de Lisboa (no parque da Bela Vista);



Dia Mundial da Música: aprender os instrumentos (elaboração de um placard alusivo ao dia);



Dia Mundial do Animal: pinturas faciais, contextualização dos direitos dos animais, deveres
dos donos (campanha de doação para uma associação de apoio a animais);



Dia Mundial da Alimentação: trabalhos sobre a temática e lanche partilhado, contextualização
do tema (pirâmide alimentar), alimentos em plasticina, jogo da roda dos alimentos, várias
receitas saudáveis feitas por pais e equipa com a ajuda das crianças;



Halloween: construção e ilustração de abóboras, fantasmas e morcegos, contextualização do
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tema Halloween: Porquê que se festeja o dia das bruxas? (história e tradições), baile do Dia das
Bruxas com uma discoteca para as crianças, pinturas faciais e lanche do dia das bruxas;



Dia e Festa de S. Martinho: leitura e discussão da lenda de S. Martinho, dramatização da lenda
de S. Martinho; trabalhos alusivos à época, cartazes elaborados com símbolos de castanhas,
nozes, castanhas folhas e cartão; elaboração de animais com castanhas, bolo de castanha;
elaboração de uma lembrança com massa de moldar; carrinho de castanhas em 3D chamado:
“Mobile de castanhas”; parceria com as AEC’s onde as crianças cantaram uma canção e houve
também um concurso inter-turmas;



Dia do Pijama: festa do pijama na escola e sensibilização para o direito de todas as crianças
terem um lar; guerra de almofadas, histórias contadas numa cabana feita para a ocasião e
visualização de um filme; discoteca para os mais novos e desfile de pijamas;



Dia Internacional dos Direitos das Crianças: leitura e discussão de alguns direitos e deveres
das crianças; elaboração e ilustração de um placard alusivo aos direitos universais das crianças;
jogos sobre os conhecimentos dos direitos de cada criança;



Dia Mundial da Pessoa com Deficiência: discussão do tema; jogos lúdico-pedagógicos para
ilustrar e interiorizar o tema; pintura de um desenho usando somente a boca, leitura de uma
história sobre este tema “Que aventura ser Matilde” e jogos sensoriais;



Horta Pedagógica: início do projeto com preparação da terra e plantação de alguns legumes,
parceria com toda comunidade escolar abrangendo assim todas as crianças para
sensibilizarmos a comer os legumes; decoração das vedações, construção de um espantalho
para a horta, etc…
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Acantonamento: “Uma noite na minha escola” (as crianças festejam o seu dia passando uma
noite na escola, com direito a jantar, discoteca, diversas surpresas ao longo da noite e a
inesquecível caça aos gambuzinos);



Visita à Quinta Natal: as nossas crianças participaram em várias atividades (Workshops de
culinária e artes plásticas, vários divertimentos como a pista de gelo, carrosséis, roda gigante,
entre outros);



Festas de Natal das Escolas: realizadas em conjunto com o CAF, AEC’S e associação de pais nas
quais foram realizados espetáculos oferecidos aos idosos da nossa freguesia, lanches,
apresentações aos encarregados de educação e pequeno teatro de mimos;



Jornal da CAF Mensal;



Práticas desportivas e aulas de música todas as semana e “hora do conto” (J.I.);



Prática de dança e aulas de música todas as semanas (1º ciclo);



Aulas de Yoga e Andebol em modelo de Workshop.

É de salientar ainda os projetos e atividades desenvolvidas por cada Escola no âmbito dos Planos de
Atividades, nomeadamente:



C.A.F. Escola Básica 1º Ciclo + J.I. Santa Maria dos Olivais



Continuação do projeto da “Árvore do Alfabeto” para familiarizar as crianças com as
letras do alfabeto;



Visita e entrega dos produtos angariados pelos encarregados de educação à associação
de apoio a animais;



Workshop de Yoga, teatro na escola e atividades de culinária;



“Reinventar”: do telefone fixo ao telemóvel;



Placard do Primavera com flores e árvores pintadas com os dedos e mãos;



Início do verão com diversas ilustrações para decoração do espaço escolar;



Início do ano letivo com jogos de apresentação e ilustração das regras da sala;



Elaboração e ilustração das capas individuais;
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Elaboração e ilustração de um quadro do Advento (cada dia corresponde a uma boa
Ação), carta ao pai natal, elaboração de decoração natalícia e lembranças, preparação
da festa de Natal.

C.A.F. Escola Básica 1º Ciclo + J.I. Nº36



Início do projeto ”faz-me pensar ou rir”;



Participação no Dia do Agrupamento de Escolas Piscinas-Olivais com exposição de
trabalhos e desfile da marcha da EB1 Nº36;



Participação no Desfile das Marchas Infantis das Comemorações do Final do Ano Letivo
da Câmara de Lisboa, no parque da Bela Vista (9 junho);



“Patas Errantes”: explicação às crianças da história da própria instituição, o que se faz e
visitação à associação;



Os planetas: construção dos planetas do nosso sistema solar com o objetivo de criar um
espaço diferente na biblioteca da escola;



Jogos de criatividade, lógica e destreza manual, elaboração do Filme “Aniki Bobo da
Nº36” e decoração do muro da escola pelas crianças da CAF e da escola;



Elaboração de árvores no outono e natal com folhas recolhidas no recinto da escola e
com garrafas recicladas;



Elaboração de lembranças de natal e presépio com materiais reciclados;



Avós e netos na cozinha: os avós escolheram uma receita de Natal para a escola
executada em conjunto com as crianças.

C.A.F. Escola Básica 1º Ciclo + J.I. Alice Vieira



Placard Outono: com a chegada do Outono as nossas crianças elaboraram um Placard
do Outono com meninos a brincar nas folhas, folhas das árvores a caírem entre muitos
desenhos e elaboração de animais com as verdadeiras folhas das árvores (raposas e
esquilos);



Dia do Idoso: uma data importante para nós e para recordarmos este dia às nossas
crianças que criaram com a ajuda dos monitores um placard em forma de coração com
desenhos, frases afetuosas e um poema;



Dia dos Castelos: as crianças conheceram através de fotografias, os castelos existentes
em Portugal, brincaram aos “donos” dos castelos e levaram um pequeno miminho para
comemorar esta data, sem esquecer a cor da bandeira de Portugal;



Dia dos Correios: construção do marco do correio para que as crianças recebam sempre
um miminho dos familiares e colegas;



Campanha Solidária Ajudar os Animais: recolha de alimentos, mantas, brinquedos para
doação a uma instituição animal;



Campanha de Sensibilização do portão da escola fechado: elaboração de pequenos
folhetos com essa mesma informação distribuída pelas crianças para alertar os pais,
avós, etc., a fecharem o portão da escola;
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Chegada do Natal: início da preparação dos efeitos para a árvore e com material
reciclado (pacotes de leite), com o qual foram criadas pequenas caixas alusivas ao Pai
Natal, em parceria com as educadoras do jardim-de-infância;



Workshop de culinária, realização de trabalhos manuais, leitura de histórias pelos
alunos e representação, jogos tradicionais, atividades musicais, jogos de expressão
dramática e corporal.

C.A.F. Escola Básica 1º Ciclo + J.I. Arco-Íris



Dia Mundial da Alimentação, criação de imagens com fruta e prova de salada de frutas;



Construção de um painel alusivo ao Outono utilizando colagens de folhas e outros
materiais identificáveis com a estação;



“A nossa fruta favorita”: as crianças trouxeram de casa pratos de plástico, e com
pedaços de fruta as crianças construíram vários bonecos;



Recolha e entrega de mantas, brinquedos, rações, produtos de higiene entre outros
para o Canil da Sociedade Portuguesa dos Animais;



Construção de painéis alusivos à Primavera, Verão, Natal e aos desejos para 2016;



Exposição Carta ao Pai Natal: as crianças escreveram a carta ao Pai Natal;



Lembrança de Natal: em conjunto com o jardim-de-infância foi construído um globo de
neve utilizando frascos de vidro, cartão e esferovite. O 1ºCiclo elaborou uma vela com
paus de canela para o 1º ano, o 2º ano uma pinha decorativa e os 3º e 4º ano fizeram
centros de natal;



Atelier de pintura ao ritmo de música clássica e workshop de culinária.

C.A.F. Escola Básica 1º Ciclo + J.I. Adriano Correia de Oliveira



Criação do painel de boas vindas, mapa dos aniversários, regras e rotinas AAAF/CAF;



Construção de um painel de Verão e elaboração de trabalhos alusivos ao Outono;



Criação de dois jogos em 3D, jogos quebra-gelo e dinâmicas de grupo;



Elaboração da decoração natalícia e lembranças para as famílias e comunidade escolar,
e elaboração de postais com material reciclado;



Visita à Quinta Natal dos Olivais e à União Zoófila para entregar os bens recolhidos;



Atividades de expressão plástica, motora, escrita, workshops de culinária (com os avós e
o centro de dia da Freguesia).

C.A.F. Escola Básica 1º Ciclo + J.I. Paulino Montez



Jogos de apresentação e conhecimento (crianças / monitores) e elaboração de capas
individuais para guardar os trabalhos das crianças;



Elaboração de receitas simples e saudáveis em conjunto com os pais e avós;



Campanha de recolha de alimentos, mantas e recipientes visita à Associação Chão de
Bichos para entrega dos mesmos;
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Decoração do espaço escolar alusivo ao Verão e ao Outono com várias técnicas de
pintura e colagem com diversos materiais;



Painel de Inverno com várias técnicas de colagem e pintura;



Elaboração das prendas e postais de Natal, construção de enfeites de Natal e árvores
com caixas de cartão e bolas de cartolina, presépio com materiais reciclados;



“Quem dá prendas ao Pai Natal”: peça de teatro feita pelas crianças.

C.A.F. Escola Básica 1º Ciclo + J.I. Sarah Afonso



Decoração do espaço escolar;



Construção integral da Marcha alusivo ao nome da Escola “Sarah Afonso”.

6.5.1.2 Atividades de Enriquecimento Curricular - AEC
Nos anos letivos de 2014/2015 e 2015/2016, a JFO foi a entidade promotora e executora das atividades
de enriquecimento curricular (AEC) com um programa educativo próprio, mas elaborado dentro dos
requisitos do Ministério de Educação, tendo como linhas condutoras:



Inglês: sensibilizar para a necessidade e importância da aprendizagem do inglês como língua
internacional e aprender a língua inglesa com conteúdos alinhados com as diretrizes e linhas
orientadoras do Ministério de Educação;



Atividades Lúdico-Expressivas (ALE): trabalhar a expressão musical (linha condutora), dramática
e plástica, bem como, incentivar a criatividade e musicalidade na criança, bem como
sensibilizar para a importância da música e expressão na vida e no futuro;



Atividades Físico-desportivas (AFD): trabalhar não apenas as diversas modalidades como
também toda a importância da atividade física e as suas consequências benéficas para o
indivíduo e sociedade (trabalho de equipa, saber ganhar, saber perder, regras de jogo,
desportivismo, civismo, etc.).

A JFO é responsável pelo recrutamento de professores, bem como pela formação contínua dentro das
áreas de AFD, ALE e Inglês. O corpo docente no ano letivo de 2014/2015 foi constituído por 62
professores (11 professores de inglês, 26 professores de ALE e 25 professores de AFD) a lecionar nas
seis escolas básicas da Freguesia, e 3 coordenadores gerais.
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A preparação do início do ano letivo 2015/2016 envolveu:



A preparação dos conteúdos programáticos em junho e julho, organizados de modo a que os
mesmos se interliguem de forma transdisciplinar, proporcionando uma maior e melhor
interação entre as áreas e diferentes intervenientes, tendo como temática as “Crianças
saudáveis, Crianças Felizes”;



A constituição do corpo docente a colocar nas escolas da Freguesia: 7 professores de inglês; 16
professores de ALE e 25 professores de AFD, privilegiando a continuidade pedagógica dos
monitores da CAF e dos professores da AEC dos anos transatos.

As aulas iniciaram a 21 de setembro com todos os professores colocados e após duas reuniões (10 e 17
de setembro) e contaram com aproximadamente 995 alunos e as atividades desenvolvidas no âmbito
das AEC foram as seguintes:



Dia de Aulas Abertas: os pais e encarregados de educação foram convidados a assistir e
participar nas aulas (no total dos 2 agrupamentos participaram 147 pais);



Dia de Corrida de obstáculos: dedicado ao Dia do Pai contou com cerca de 350 pais espalhados
pelas escolas, cumprindo assim objetivo de aproximar os pais da realidade das AEC e de toda a
sua dinâmica;



Desfile e Concurso de máscaras de Carnaval (alunos e professores AEC);



Dia da Mãe: assinalado com aulas de zumba para as mães e os filhos que contou com
participação de cerca de 410 encarregados de educação em todas as escolas da Freguesia;



O espetáculo "O Circo": levado pela escola Santa Maria dos Olivais ao Lar da 3ª Idade da Santa
Casa a Misericórdia com todos os conteúdos do programa AEC inserido de forma lúdica,
apresentado e representado na totalidade pelos alunos, sendo de salientar a maior
participação das crianças da etnia Cigana, um desafio que nos propusemos alcançar desde o
início do ano;



Mini torneio desportivo: realizado ao longo de dois dias entre as escolas Paulino Montez e
Santa Maria dos Olivais;



Participação nas Marchas dos Santos Populares: desfilando no Parque da Bela Vista, os
professores das AECs elaboraram as letras e a música das marchas e em conjunto com a CAF
elaboraram os fatos das crianças;



Festa de Final de Ano: apresentação dos conteúdos e conhecimentos adquiridos ao longo do
ano, em estreita colaboração entre as escolas e a CAF;



Halloween: foram abordados origens e jogos relacionados com o tema;
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Comemoração de S. Martinho: peddy-paper em que a cada estação as perguntas, enigmas e
desafios postos aos alunos serviram para consolidar matéria de forma lúdica e dinâmica;



Festa de Natal: todas as áreas atuaram na mesma peça, por forma a consolidar o projeto e dar
a conhecer o que até então as crianças já tinham aprendido. Os professores e alunos
trabalharam em uníssono num ambiente de aprendizagem e camaradagem com os pais.

6.5.1.3

Outros Projetos

Os projetos adicionais desenvolvidos pelo pelouro da Educação durante o ano de 2015 foram os
seguintes:



Atividade de Terapia da Fala;



Projeto “Informática.pt”;



Projeto “Aprenda Inglês nos Olivais”;



Projeto “Hortas Escolares”;



Projeto Alfabetização;



Projeto “Dê P’ra Troca”;



Projeto “Fisioterapia para crianças na Unidade de Apoio à Multideficiência” na Escola Básica
Paulino Montez;



Programa “ Olivais em Férias” 2015;



Projeto Desafios; e



Reparações urgentes nos espaços escolares.

6.5.1.3.1 Atividade de Terapia da Fala
No ano letivo 2015/2016 demos continuidade ao projeto de
Terapia da Fala iniciado no ano letivo 2014/2015. As
Terapeutas da Fala permaneceram no projeto, desenvolvendo
atividades e prestando apoio nas escolas: EB1/ JI Sarah
Afonso; EB1 / JI 36; EB1 / JI Alice Vieira; EB1 / JI Paulino
Montez; EB1 / JI Adriano Correia de Oliveira; EB1 / JI Arco- Íris
e EB1 /JI Santa Maria dos Olivais.
Ao longo do ano foram elaborados vários momentos de avaliação contínua para uma avaliação mais
completa possível no fim do ano de todas as crianças acompanhadas. O número de crianças mantevese ao longo do ano, de acordo com a seguinte tabela:
Terapeutas da
Fala

Crianças
Sinalizadas

Crianças
Avaliadas

Crianças
Acompanhadas

2

166

166

188

Salientamos, as reuniões mensais realizadas com a vogal da educação Anabela Silva; docentes
responsáveis pela turma; professores do ensino especial e encarregados de educação das crianças
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acompanhadas com o objetivo de transmitir as avaliações feitas ao longo do ano e de receber as
avaliações dos mesmos.

6.5.1.3.2 Projeto “Informática.pt”
O Curso de Formação de Seniores em informática
terminou mais um ano de existência na Escola
António Damásio com cerca de 100 alunos repartidos
por três turmas de iniciação e duas turmas mais
avançadas, sendo a frequência das aulas realizada em
regime pós-laboral, 2 vezes por semana a partir das
18:30h. A sessão de entrega de Diplomas de
participação realizada em junho na Escola António
Damásio, incluiu um lanche partilhado.
O sucesso deste projeto patenteado pela reação muito positiva por parte dos alunos, permitiu dar
continuidade no ano letivo de 2015/2016, iniciado em novembro na Escola António Damásio com uma
apresentação dos 150 alunos e dos professores voluntários, distribuídos por cinco turmas de iniciação e
duas turmas mais avançadas de alunos já com um conhecimento informático intermédio / avançado.

6.5.1.3.3 Projeto “Aprenda Inglês nos Olivais”
O Curso de Iniciação ao Inglês funciona em regime pós-laboral, 2 vezes por semana a partir das 18:00h
e com formadores voluntários. Para o efeito foram constituídas duas turmas nos Olivais Norte (Escola
Básica Paulino Montez) e uma turma nos Olivais Sul (Escola Básica Arco- Íris) procurando a maior
proximidade possível da área de residência dos alunos.
O curso do ano letivo 2014/2015 terminou em junho com uma sessão de entrega de Diplomas de
participação incluindo um lanche partilhado, na Escola António Damásio.
No ano letivo 2015/2016 demos continuidade a este projeto dadas as reações positivas dos alunos. O
curso foi desenvolvido nos mesmos moldes do ano anterior com início em outubro, sendo de salientar
o aumento do número de alunos inscritos e a possibilidade de criação de outras turmas com níveis mais
avançados ou intermédios.

6.5.1.3.4 Projeto “Hortas Escolares”
As hortas escolares, inseridas na atividade da CAF, é um projeto com cerca de 4 anos desenvolvido em
seis escolas com o objetivo de dar a conhecer às crianças a produção de produtos hortícolas e motiválas para uma alimentação mais saudável com mais verduras. Em 2015, efetuámos o levantamento do
estado das hortas escolares e a manutenção e conservação das mesmas, bem como, o planeamento
deste projeto para 2016.
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6.5.1.3.5 Projeto Alfabetização
Este projeto desenvolvido na Escola Básica Santa Maria dos Olivais com recurso a uma formadora
voluntária completou 5 anos de existência e contou com 30 alunos que aprenderam a ler, escrever e a
fazer contas, com o objetivo de serem pessoas, cidadãos mais ativos e seguros de si nas suas atividades
do dia-a-dia.

6.5.1.3.6 Projeto “Dê P’ra Troca”
O Projeto “Dê P’ra Troca” desenvolvido na Biblioteca dos
Olivais tem 2 anos de atividade e por objetivos recolher
todos os livros escolares do 1º ao 12º ano de quem já não
necessita e constituir um “banco” de troca de livros com uma
lógica ecológica de redução do desperdício e solidária na
medida em que permite aligeirar a despesa que as famílias
têm com o material escolar.
Em 2015 foram trocados 3.987 manuais escolares, seguindo
das mãos de quem já não precisa deles para as de quem entra no novo ano escolar, dos quais 550
respeitantes ao 1.º ciclo, 1.399 respeitantes ao 2º ciclo, 1.534 referentes ao 3.º ciclo e os restantes 504
do ensino secundário.

6.5.1.3.7 Projeto “Fisioterapia para crianças na Unidade de Apoio à Multideficiência” na Escola
Básica Paulino Montez
Este projeto é desenvolvido pela Unidade de Apoio à Multideficiência da Escola Básica Paulino Montez
em parceria com a Escola Superior de Saúde de Lisboa, e no qual os alunos e professores da área de
fisioterapia desenvolvem projetos com as crianças de mobilidade reduzida.

6.5.1.3.8 Programa “ Olivais em Férias 2015”
O programa “Olivais em Férias” consiste na organização de semanas de férias para as crianças da
Freguesia de Olivais, e incluiu um conjunto de atividades desenvolvidas entre 29 de junho e 11 de
setembro, tais como:



As idas à praia com uma frequência de duas vezes por semana à praia da Mata na Costa da
Caparica na parte da manhã e na parte tarde ao Parque Desportivo do Jamor, Parque Urbano
de Santa Iria da Azóia, entre outros;



Atividades desportivas nos Centros desportivos que ficam perto das escolas;



Atividades Intergeracionais de dança, yoga, culinária, atividades aquáticas, entre outras.
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O regulamento do programa e a ficha de inscrição respetiva foram entregues em março de 2015 nos
estabelecimentos escolares públicos da Freguesia de Olivais, quer do 1º ciclo com Jardim de Infância,
quer nos agrupamentos de escolas, para o 5º, 6º, 7º e 8º ano do ensino básico.
As inscrições das crianças dos 3 anos aos 13 anos teve um custo semanal de 10 euros e incluiu os
transportes e os almoços, que nos dias de ida à praia é piquenique e nos dias em que ficam na escola é
de refeição quente.
A equipa criada para o desenvolvimento deste Programa é composta pela Sra. Vogal Anabela Silva
(educação), Sr. Duarte Carreira (desporto), Sra. Ana Crista (cultura), pela Chefe de Divisão Dr.ª Helena
Sobral (DASEC) e pela Sra. Filipa Marques (educação), Sra. Olga Branco (desporto), Sra. Catarina Mateus
(cultura), Sra. Cristina Reis (ação social) e Sra. Daniela (projeto desafios). Adicionalmente, foi criada uma
equipa de receção e registo das inscrições efetuadas no balcão do atendimento da Junta de Freguesia.
Em junho de 2015 e no âmbito deste projeto foram colocadas piscinas nas 4 escolas, que
antecipadamente foram cheias pelos bombeiros e a respetiva água tratada para que no dia 29 de
junho, primeiro dia de “Olivais em Férias” tudo estivesse em perfeitas condições para as crianças.
No dia 11 de setembro realizámos a festa de encerramento no Vale do Silêncio destinada às crianças,
pais e familiares, com diversas atividades a decorrer em simultâneo, nomeadamente: atividades de
sensibilização com a Equipa da Proteção Civil “O Tinoni”, atividades de desporto, música, dança, yoga e
ainda divertimentos (carrinhos de choque).

6.5.2

Serviços de Desporto

O desporto e a atividade física constituem uma poderosa ferramenta de inclusão social. Atualmente,
devido ao sedentarismo provocado pelo estilo de vida da sociedade pós-moderna, o desporto é um
balão de oxigénio de qualidade e longevidade de vida. Ainda mais quando, no nosso país, as principais
causas de morte prendem-se com problemas emergentes de um estilo de vida sedentário e uma
alimentação pouco correta.
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6.5.2.1 Formação e Prática Desportiva para todos
É fundamental o apoio à promoção e desenvolvimento de atividades desportivas e a consequente
articulação entre a JFO e as Associações para a concretização do Projeto Desportivo da Freguesia e da
Cidade de Lisboa. Nos meses de abril, maio e junho continuámos a boa execução deste projeto de
formação e prática desportiva para todos.
No início de 2015 aprofundámos ainda mais o projeto relevante da JFO, iniciado em 2014, que
possibilita as crianças e jovens desfavorecidos socioeconomicamente a prática regular e enquadrada de
uma atividade desportiva, através da melhor divulgação deste projeto de inclusão social, pelo
alargamento a modalidades mais aliciantes para o género feminino e pelo aumento do número de
parceiros. Salientamos a identificação das crianças e jovens que continuou a ser realizada
exclusivamente pelos técnicos de ação social e do Projeto Desafios da JFO.
Para viabilizar este projeto celebrámos protocolos com as associações e clubes da nossa Freguesia nas
seguintes modalidades: ADCEO (Ténis de mesa, Futebol feminino, Ballet), Futebol Clube Ingleses
(Atletismo e Corrida de Orientação), CCD Olivais Sul (Futebol), Zenkwon (Taekwondo), Vitória (Karaté e
Danças Latinas), 2010 Odisseia Basket (Basquet), Crispedras (Futebol), Ashrama Olivais (Ioga), Lisboa
Devills (Futebol Americano).
O apoio anual concedido a 13 escolas de formação totalizou 19.500 euros correspondente a um apoio
de 10€ por mês por cada criança num total de 195 crianças e jovens que integraram as diversas escolas
de formação de um clube ou associação da Freguesia.

6.5.2.2 Olivais CUP
O Olivais CUP é um torneio de futebol para os
escalões de iniciados, juvenis e juniores, promovido
pela JFO com a organização dos três principais clubes
de futebol de Olivais: ADCEO, Sport Lisboa e Olivais e
CCD Olivais Sul. Este torneio tem como objetivo
fundamental promover a formação desportiva e teve
lugar nos dias 12, 13 e 14 de junho contando com
cerca de 750 jovens, para além de incentivar a
cooperação entre as associações da freguesia.
O torneio Olivais Cup assume-se cada vez mais como uma referência na cidade de Lisboa e já
conquistou um lugar de relevo no âmbito distrital e até nacional.

6.5.2.3 Olisípiadas
Os Jogos da Cidade regressaram com um novo nome, recuperando uma antiga e valiosa tradição
desportiva da cidade de Lisboa. Este é um evento de grande magnitude promovido com a
coorganização da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e das 24 Juntas de Freguesia.
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As Olisípiadas é um projeto bastante ambicioso e destina-se a crianças e jovens entre os 6 e os 14 anos
de todas as freguesias de Lisboa e pretende:



Estimular a identidade e sentido de pertença por parte das populações às suas freguesias, no
quadro da reforma administrativa da cidade;



Difundir o desporto como fator de união e integração na cidade de Lisboa; e



Promover e dinamizar a prática desportiva saudável entre crianças e jovens da cidade, de
acordo com os princípios da ética desportiva.

A JFO foi um parceiro desde o primeiro momento e contribuiu ativamente para o sucesso da iniciativa,
com particular destaque para a primeira fase da competição organizada por cada Freguesia que
decorreu até final de abril. Esta fase teve como objetivo apurar os representantes da Freguesia na fase
final por modalidade, escalão e género, de acordo com os regulamentos das várias provas. As provas de
apuramento são disputadas ao nível das freguesias, utilizando as infraestruturas desportivas
disponíveis.
A Freguesia de Olivais conquistou o segundo lugar na classificação geral das Olisípiadas, num universo
de 24 participantes, e conquistou o prémio do Plano Nacional para a Ética do Desporto, atribuída pelo
Instituto Português do Desporto e Juventude à Freguesia em que os atletas, treinadores e responsáveis
demonstraram mais fair play.
Para 2016 existem 12 modalidades em competição: andebol, atletismo, basquetebol, ciclismo, futsal,
ginástica, judo, natação, rugby, xadrez, ténis de mesa e voleibol.
Este projeto, muito mais do que a componente competitiva, tem como objetivo estabelecer parcerias,
seja entre a CML e as freguesias, seja das freguesias entre si, seja destas com as federações dos vários
desportos, com as escolas e os clubes. Com as Olisípiadas é promovida uma forte componente local,
pois utiliza e divulga o desporto como elo agregador e de projeção das novas freguesias junto da
população mais jovem e cria um projeto verdadeiramente unificador que represente e simbolize o
papel fundamental das freguesias no desenvolvimento da política desportiva municipal.

6.5.2.4 1º Passeio de Cicloturismo pelas Freguesias do Antigo Conselho de Olivais
No dia 10 de maio a JFO integrada na celebração do aniversário da
Freguesia, organizámos o 1º Passeio de Cicloturismo pelas
Freguesias do Antigo Concelho de Olivais com o apoio do Núcleo
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de Cicloturismo de Moscavide, Clube de Motorizadas de Lisboa e Estrelas de Lisboa Futebol Clube, com
cerca 180 cicloturistas e um percurso de aproximadamente 58 quilómetros.

6.5.2.5 Olivais faz bem ao corpo
O “Olivais Faz Bem ao Corpo” é um projeto
desportivo de Verão da JFO que visa promover a
atividade física da população constituindo um
pilar fundamental de uma vida saudável e como
fonte de lazer e de convívio entre as pessoas.
Desde o mês de março, todos os sábados durante
a manhã, decorrem aulas de Pilates e Zumba no
Jardim do Vale do Silêncio entre as 9h00 e as
11h00. As sessões são orientadas por
profissionais acreditados e destinam-se a pessoas de todas as idades e contaram com mais de 1.900
participantes ao longo do ano.

6.5.2.6 Caminhadas
O Projeto ‘Caminhadas’ tem tradição na JFO e grande adesão da população pelo que em 2015 demos
continuidade a este projeto através do qual promovemos a adoção de um estilo de vida mais saudável,
aliando a este objetivo a mais-valia do conhecimento e exploração de locais e trilhos que a maioria da
população não conhece.
As caminhadas realizadas em 2015 foram as seguintes:



Arraiolos nos “trilhos do montado” com um magnífico percurso de 11 quilómetros pela beleza
e encanto da paisagem alentejana;



“Encantos de Odeceixe” e as “Arribas do Tejo”, em Belver que receberam os nossos 225
caminhantes dos quais 42 iniciantes;



“Sintra ao pôr-do-sol” e “Fragas de S. Simão” na qual registámos a participação de 102 e 106
caminhantes, respetivamente, destacando o facto de 18 o terem feito pela primeira vez;



A “Rota da Biodiversidade” em Lisboa que encerrou as caminhadas.
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O planeamento das caminhadas de 2016 e o respetivo lançamento foi realizado
com uma exposição fotográfica sobre as caminhadas de 2015 no Spacio
Shopping.

6.5.2.7 Olivais ByNight
O “Olivais ByNight” é um projeto inovador da JFO e surgiu da necessidade de
uma resposta positiva a três constatações:



Caminhar depois do jantar é um excelente contributo para o equilíbrio
e bem-estar físico;



Muitos cidadãos não caminham à noite porque receio de o fazer sozinho;



Muitos cidadãos não caminham por desmotivação e por não ter companhia para o fazer.

Estre projeto arrancou no final de abril de forma a promovermos caminhadas diárias devidamente
enquadradas pelas ruas dos Olivais e a atividade física regular adequada à maioria da nossa população,
fomentando a proximidade e o convívio entre os olivalenses.
O “Olivais ByNight” conta com três pontos de encontro:
Junta de Freguesia de Olivais, Parque Infantil do Bairro
da Encarnação Norte e Biblioteca dos Olivais. Em cada
ponto existe um voluntário que tem como função
escolher o percurso e acompanhar todos os que
quiserem participar. A participação nas caminhadas é
livre e completamente gratuita, de segunda a sexta-feira,
das 21h00 às 22h00 e em 2015 reuniu mais de 3.000
participantes.
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6.5.2.8 Torneio das Forças Vivas dos Olivais
A JFO em conjunto com a ADCEO, organizou a 1ª
edição do Torneio das Forças Vivas dos Olivais que
teve lugar no campo da ADCEO no mês de setembro.
Após o torneio teve lugar um churrasco para todos os
participantes, assim como uma animada tarde de
convívio.
O torneio abrangeu o escalão de veteranos na
modalidade de Futebol 7 e estreou a equipa de
Futebol 7 da JFO. O torneio contou ainda com o “Clube Viver Olivais”, as equipas de veteranos da
ACDEO, SL Olivais, CCD Olivais Sul, Clube ANA Lisboa, Bombeiros voluntários de Cabo Ruivo e
Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, tendo estado presentes cerca de 130 pessoas.

6.5.2.9 Projeto Social, Desporto e Deficiência
A Freguesia dos Olivais apresenta diferentes realidades no seu tecido social. O nosso plano desportivo é
diferenciado na abordagem aos diferentes bairros dos Olivais de modo a promover projetos
desportivos focados e concentrados em determinadas áreas com maior impacto junto da sua
população.
A organização da prática desportiva é um instrumento privilegiado de intervenção da JFO junto dos
cidadãos portadores de deficiência. O universo do desporto subdivide-se em várias vertentes,
nomeadamente, educativa, recreativa, terapêutica e competitiva, todas elas aplicáveis às populações
especiais, e também todas elas promotoras de integração social.
Neste âmbito estabelecemos um conjunto de parcerias com associações e outras entidades,
designadamente:



Associação Jorge Pina para a realização de treinos de boxe no Bairro Alfredo Bensaúde, duas
vezes por semana;



Associação Jorge Pina e a Instituição Labor CAO para a realização de um treino de atletismo
para pessoas com deficiência no Complexo Desportivo do INATEL, perspetivando a sua
continuidade.

6.5.2.10 Envelhecimento Ativo e Saudável
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o envelhecimento ativo como o processo de otimização
das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das
pessoas no processo de envelhecimento. Tendo em consideração esta orientação incluímos aulas de
ginástica uma vez por semana no programa da “Praia Sénior Olivais”.
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6.5.2.11 I Gala do Desporto Olivais
A 1ª Gala do Desporto Olivais foi um evento que
organizámos em conjunto com a CML e a Escola do
Comércio de Lisboa de forma a distinguir os atletas,
os técnicos, as instituições desportivas da Freguesia e
os seus parceiros que pelo mérito do trabalho
desenvolvido, persistência e exemplo alcançaram o
reconhecimento dos seus pares e da sociedade. A
Gala teve lugar no dia 19 de outubro no pavilhão da
Escola Sarah Afonso e foram distinguidos nesse dia
mais de 50 individualidades. O evento contou com
uma assistência a rondar as 650 pessoas e mais de
150 atletas e dirigentes desportivos.

6.5.2.12 Corrida de S. Silvestre Olivais 2015
A 27.ª corrida São Silvestre de Olivais teve lugar no
dia 30 de dezembro tendo como principal objetivo
promover o desporto, em particular o atletismo,
junto dos moradores da nossa Freguesia e de toda a
população da cidade de Lisboa. Sendo este o mais
antigo e tradicional evento (atletismo) realizado na
capital, atrai habitualmente largas centenas de
pessoas anónimas e participantes, entre os quais,
atletas nacionais e internacionais, populares e figuras
públicas como músicos, jornalistas, árbitros e
desportistas de outras modalidades que têm participado nas diversas edições desta prova.

6.5.2.13 Equipamentos de Jogos e Recreio
6.5.2.13.1 Construção e inauguração do Parque Infantil do Bairro da Encarnação
Em 2015, construímos o Parque Infantil do Bairro da Encarnação que envolveu também a constituição
de um dossier com fichas técnicas dos aparelhos lúdicos e respetivos certificados, o seguro de
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responsabilidade civil e outros equipamentos envolventes ao parque como iluminação pública, mesas e
bancos, bebedouros e recipientes para recolha de resíduos sólidos, preenchendo todos os requisitos
exigidos no Decreto-Lei n.º 119/2009 de 19 de maio.
Em 9 de maio de 2015, inaugurámos o Parque Infantil do Bairro da Encarnação, numa cerimónia
presidida pela Sra. Presidente da JFO e que contou com a presença de todo o Executivo e do Sr.
Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação.

6.5.2.13.2 Manutenção dos Parques Infantis, Campos de Jogos e Equipamentos de Fitness
A consolidação da ligação dos Olivalenses com o Espaço Público é um foco fundamental da atividade da
JFO, pelo que em 2015 procedemos à manutenção, reparação, intervenções e outras iniciativas com
vista à melhoria da qualidade dos espaços público, nomeadamente:



Parques Infantis:



Parque Infantil da Rua Almada Negreiros no Bairro dos Candeeiros: colocação de ripas
na vedação de madeira que protege o parque que foram vandalizadas e no fecho da
porta do parque que foi forçado e não estava calibrado;



Parque Infantil na Praça de Bilene: reparação de aparelho de mola que estava solto na
base e aperto de parafusos de uma corda de proteção;



Zona circundante do Parque Infantil do Bairro da Encarnação: relacionada com a
pintura dos candeeiros e das floreiras;



Parque Infantil da Alameda da Encarnação - Jardim de Santo Eugénio: reparação do
fecho da porta de acesso ao parque que estava danificado;



Parques Infantis da Rua Cidade de
Vila Cabral e da Rua de Manhiça:
eliminação das caldeiras para
árvores localizadas nos respetivos
parques;



Colocação de novos placards
informativos nos parques infantis
da Rua de Manhiça, Rua do Dondo e
Praça Cidade de São Salvador;
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Intervenções de reparação e manutenção no parque infantil do Bairro da Encarnação
(portas de acesso ao parque e cordas de um aparelho) e parque infantil da Alameda da
Encarnação - Jardim de Santo Eugénio (acento de baloiço e limpeza do areão existente
no piso de borracha);



Recuperação global dos parques infantis da Praça Cidade de São Salvador: reparação
geral das madeiras dos equipamentos infantis, das vedações exteriores dos parques dos
assentos dos baloiços;



Recuperação global do parque infantil da Rua do Dondo: reparação geral das madeiras
dos equipamentos infantis;



Recuperação global do parque Infantil da Praça Mota Veiga (Bairro de Olivais Velho):
melhorar a sua utilização e abranger todas as idades face ao estado de degradação em
que o mesmo se encontrava, através de novos equipamentos infantis ajustados ao
espaço e às necessidades das crianças que os utilizam, bem como, da instalação de
porta de segurança e um painel informativo atualizado às novas exigências legais;



Elaboração do Projeto de requalificação do Parque Infantil da Rua Acúrsio Pereira:
prevendo-se a conclusão até ao final do primeiro semestre de 2016;



Acompanhamento e fiscalização das operações de limpeza por parte da empresa
Vibeiras que tiveram lugar nos meses de abril, maio e junho em nove Parques Infantis,
nomeadamente, Praça Cidade de São Salvador, Praça de Bilene, Rua Acúrsio Pereira,
Rua Alfredo Franco, Rua Almada Negreiros - Bairro dos Candeeiros, Rua Cidade de Vila
Cabral, Rua da Manhiça, Rua do Dondo e Rua Vila Bissorá.

Campos de Jogos:



Intervenção no campo da Praça Cidade de São Salvador:
 Colocação de uma tabela de basquete em substituição da existente em que foram
detetados problemas de estabilidade na base podendo colocar em perigo os
utilizadores;
 Colocação de duas redes exteriores amortecedoras de bolas para promoção da
segurança dos utilizadores do campo de jogos e dos transeuntes.



Limpeza e desinfestação nos campos de jogos públicos de relva sintética (Praça
Conttinelli Telmo, Rua Capitão Tenente Oliveira e Carmo e Rua do Dondo) garantindo as
regras de higiene e saúde pública para todos os seus utilizadores;



Remoção das redes exteriores degradadas dos espaços desportivos localizados na Rua
General Silva Freire, traseiras dos
lotes 25 e 17;



Manutenção regular das redes dos
equipamentos desportivos existentes
no espaço público.
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6.5.3

Equipamentos de fitness:



Reparação de aparelhos de fitness na Rua Cidade da Beira e no Jardim Maria de Lourdes
Sá Teixeira, para em forma de cavalo;



Afinação de aparelhos de fitness no Parque Infantil da Rua Capitão Tenente Oliveira
Carmo.

Outras intervenções:



Aquisição e montagem de redes de amortecimento no Pavilhão Gimnodesportivo da
Escola Básica Sarah Afonso para garantir a prática em segurança das várias modalidades
desportivas e a boa conservação das instalações;



Registo fotográfico de todos os equipamentos dos Parques Infantis, Polidesportivos,
Campos de Jogos e Recreio, Ginásios ao ar-livre e aparelhos de fitness.

Serviços de Juventude

6.5.3.1 Ponto de Informação Jovem
Em 2015, iniciámos a fase de estruturação do projeto Ponto de Informação Jovem
dos Olivais que é direcionado aos jovens da Freguesia com idades compreendidas
entre os 16 e os 30 anos, tendo como objetivo dar a conhecer aos nossos jovens as
oportunidades oferecidas nas áreas do voluntariado e da formação internacional,
programas europeus para jovens e empregabilidade juvenil.
Neste âmbito convidámos entidades habilitadas a prestarem apoio e aconselhamento técnico aos
jovens da Freguesia que pretendam participar no(s) programa(s) disponíveis. O atendimento é realizado
nas instalações do Espaço da Juventude dos Olivais (EJO) e personalizado com recurso a um técnico
credenciado pela(s) entidade(s) em determinado(s) dia(s) e hora(s) da semana.
Este projeto agrega ainda nas suas atividades o apoio, o desenvolvimento e promoção de atividades e
eventos locais a realizar por iniciativa própria e ou com jovens e associações de estudantes da nossa
Freguesia. Este grupo de trabalho é constituído por jovens colaboradores do EJO e CAF da JFO.

6.5.3.2 GEPE – Grupo de Entreajuda para a Procura de Emprego
O GEPE é um modelo que foi implementado pelo Instituto Padre
António Vieira (IPAV) com o apoio do Ministério da Solidariedade e
da Segurança Social e da Fundação Montepio. Este modelo assenta
em grupos informais que são constituídos por pessoas
desempregadas que se reúnem semanalmente sob a coordenação de um técnico e um animador para
reunir esforços e sinergias de grupo na procura ativa de emprego e no combate à desmotivação, ao
isolamento, à tendência depressiva do desemprego, aumentando as competências para a
empregabilidade, fomentando a partilha de atividades e de informações com vista à obtenção de
emprego e ao alargamento das redes pessoais e profissionais de contactos.
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O GEPE teve o início experimental em fevereiro e ao longo do ano realizaram-se 11 sessões coletivas no
EJO, de forma regular às quartas-feiras, com um total de 60 participações.
O número crescente de desempregados que se apresentam diariamente no EJO, bem como, o limite de
participantes no único GEPE a funcionar na Freguesia, implicou a preparação de novas medidas e
iniciativas no próximo ano, entre as quais:



A formação de novos GEPE em parceria com o IPAV;
O alargamento do tipo de ofertas dos GEPE no apoio aos desempregados ao nível da sua
inclusão no mercado de trabalho local e de outro tipo de ofertas seletivas (ações e ou
atividades de natureza formativa, informativa, cívica, lúdica, desportiva, saúde e bem-estar,
promovidas na Freguesia).

6.5.3.3 GIP – Gabinete de Inserção Profissional
Em 2015, efetuámos reuniões com a Direção Regional do Centro de
Emprego e Formação Profissional de Lisboa no âmbito da candidatura da
JFO à atribuição de um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) a instalar
no Espaço da Juventude. O GIP enquadra-se no nosso projeto global
destinado ao apoio de desempregados e inativos da Freguesia,
envolvendo outras entidades, como o GEPE e Associação Nacional Jovens Empresários (ANJE) para
promoção da inserção profissional ou criação de emprego próprio.
O GIP da JFO localizado no Espaço da Juventude iniciou a sua atividade em setembro de 2015 e, até ao
final do ano, realizou 900 apresentações quinzenais, Sessões de Informação Coletiva (SIC) com 600
beneficiários, 76 atendimentos individuais de encaminhamento para emprego, 65 esclarecimentos
presenciais e elaborou 22 currículos académicos e profissionais.
No âmbito das atribuições do GIP desenvolvemos
contatos com recurso aos técnicos da Ação Social da
JFO e da SCML para aprofundar estratégias de
intervenção ao nível da empregabilidade e definir
rotinas de trabalho e informação interna por forma a
prestar apoio específico às famílias desempregadas,
em geral e, aos mais carenciados, em particular.
O GIP tem vindo a desenvolver diariamente contatos
com entidades locais e de proximidade para
estabelecimento de futuras parcerias para as áreas de intervenção e ofertas de trabalho.

6.5.3.4 Estágios Académicos e de Formação Profissional
Em 2015, estabelecemos um protocolo / parceria com a Fundação da Juventude e a Escola do Comércio
de Lisboa para o acolhimento, o acompanhamento e a supervisão de jovens estagiários em fase de
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formação, no Espaço da Juventude. Com estas parcerias procuramos oferecer às instituições e
entidades da Freguesia oportunidades de apoio técnico e especializado em áreas como a informática,
organização e gestão de eventos e outros, suprimindo tanto quanto possível, necessidades básicas,
técnicas e operacionais que estas organizações têm na sua atividade ou no seu processo produtivo.
Neste âmbito e em continuidade com o verificado nos anos anteriores, temos a salientar:



Entre abril e junho estiveram a prestar serviços de estágio na nossa Freguesia – EJO, SLO, VCRO
e JFO, dois estagiários da Fundação da Juventude no curso de informática aplicada e um
estagiário da Escola do Comércio de Lisboa, no curso de organização de eventos; e



Em dezembro foram aceites para estágio no EJO, durante um período de três meses, 2 alunos
da Fundação da Juventude que vêm completar os seus cursos com formação prática em
contexto de trabalho, na área da informática, trabalhos ao nível da conceção, manutenção e
atualização de Base de Dados, tratamento de imagem digital em outros.

6.5.3.5 Apoio às associações juvenis dos estabelecimentos de ensino
Ao longo do ano, desenvolvemos contatos com as Associações de Estudantes dos Estabelecimentos de
Ensino da nossa freguesia, para estabelecer uma relação próxima e profícua, designadamente, no que
confere às atribuições do Pelouro da Juventude e às ofertas que o Espaço da Juventude pode gerar nas
respostas às necessidades que associações sentem no desenvolvimento de atividades próprias.
Em abril decorreu um encontro com a Associação de Estudantes da Escola Secundária António Damásio
nas instalações do EJO, no qual foi estabelecido um calendário de reuniões de trabalhos para o estudo
de um regulamento geral para as associações de estudantes das escolas secundárias e alunos do 9º Ano
das escolas EB2/3 da Freguesia, bem como, para preparar as festas de encerramento do ano escolar.
Em maio através do Espaço de Juventude, promovemos e apoiámos a festa de estudantes realizada na
Escola Secundária António Damásio.

6.5.3.6 GDPE – Gabinete Desenvolvimento Projetos e Empreendedorismo
No âmbito do projeto global de empregabilidade e criação de emprego próprio, lançámos as bases para
a formação de uma nova área técnica a funcionar no EJO de apoio ao empreendedorismo jovem,
desenvolvimento de projetos e à elaboração das candidaturas a programas de financiamento nacionais
e comunitários solicitados por pessoas singulares ou coletivas da Freguesia, incluindo os processos
encaminhados pelo GIP, GEPE e JFO.
A constituição da área técnica resultou das parcerias desenvolvidas com entidades especializadas no
apoio técnico e consultoria de desenvolvimento de projetos e apresentação de candidaturas, entre as
quais:



Associação Nacional Jovens Empresários (ANJE);



Confederação da Industria Portuguesa (CIP);
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Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ);



Confederação Portuguesa das Coletividades Cultura Recreio e Desporto (CPCCRD); e



Instituto Superior Economia e Gestão (ISEG).

Em novembro foi elaborada a primeira candidatura ao Programa Nacional Desporto para Todos
(PNDpT) financiado pelo Instituto Português da Juventude (IPDJ). Esta candidatura apresentada visou a
obtenção de apoio económico para a criação de uma Escola de Formação de Ténis de Mesa na
Freguesia promovida pela ADCEO em parceria com a JFO criando uma oferta alternativa de atividade
desportiva e fomentando a inclusão social dos mais desfavorecidos e carenciados.

6.5.3.7 Projeto-piloto AEMR
Este projeto nacional de apoio a eleitores com mobilidade reduzida foi preparado por um grupo de
trabalho da Assembleia da República e tem como objetivo estabelecer um conjunto de condições e de
regras que permitam aos eleitores com mobilidade reduzida participarem nos atos eleitorais a partir da
sua residência.
A JFO foi convidada a participar na fase experimental deste projeto-piloto que decorreu nas eleições
legislativas de 2015. Através do Pelouro da Juventude integrámos a organização do processo eleitoral
experimental a realizar na nossa Freguesia, preparámos a logística e realizámos a as ações de formação
dos elementos credenciados para o efeito.

6.5.3.8 Férias Radicais
O programa de “Férias Radicais” é destinado aos jovens (estudantes / residentes) da Freguesia com
idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos e consiste numa oferta comparticipada de 5 dias de
férias, em regime de internato, numa instalação apropriada ao efeito, localizada fora da cidade de
Lisboa, com um programa diário de atividades para realizar nos diferentes dias da semana.
Após os contactos realizados com entidades
especializadas neste tipo de eventos e no modelo
definido, em abril e maio efetuámos a visita e os
levantamentos dos espaços físicos e instalações do
parceiro escolhido (Missionários da Consolata), bem
como, das ofertas dos serviços locais. Em paralelo,
elaborámos e aprovámos o regulamento e respetivo
programa das “Férias Radicais”.
A atividade Olivais em Férias Radicais decorreu em julho e envolveu a participação total de 120 jovens
18 monitores e um coordenador.
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6.5.3.9 Iº Torneio Intergeracional de Snooker dos Olivais
O snooker é uma atividade recreativa que no passado teve muita
adesão da população da Freguesia de Olivais e contribuiu, entre
outros, para criar laços de amizade e convívio entre diferentes
gerações.
O torneio realizado em parceria com a Federação Portuguesa de
Bilhar decorreu em maio nas instalações da SFUCO com a
participação final de 82 inscritos (46 individuais e 18 pares) e uma afluência superior a 300 pessoas nos
quatro dias, beneficiando, ainda, de mais de 50 visitantes para experimentar e workshops formativos /
demonstrações. Com este torneio procurámos retomar esta prática desportiva e de lazer, com tradição
nos cafés e associações da nossa Freguesia, aproximando gerações mais jovens às gerações adultas.

6.5.3.10 Open POOL Português de Snooker de Lisboa
Esta prova do Open Pool Português de Lisboa realizada em parceria com a Associação Caselas FC e a
Federação Portuguesa de Bilhar, decorreu em maio nas instalações da SFUCO e teve a participação de
98 (noventa e oito) atletas, de diversas categorias e a transmissão direta, via web / multimédia em
plataforma nacional e internacional, para todo o mundo. O evento decorreu durante três dias e contou
com cerca de 250 visitantes diários.

6.5.3.11 Bordgames no Espaço da Juventude
A atividade habitual dos jogos de estratégia teve continuidade ao longo de 2015, sendo de salientar o
evento “A Noite Mais Longa”, que se realizou em agosto no Espaço da Juventude e reuniu mais de 120
participantes que durante toda a noite praticaram jogos de tabuleiro.
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6.5.4
6.5.4.1

Serviços de Saúde e Ação Social
Serviço de Intervenção Social

A prevenção e correção das assimetrias sociais e promoção da coesão social na Freguesia de Olivais é
um compromisso assumido pela JFO traduzido quer pela nossa contínua procura de soluções e apoios
próprios à população mais vulnerável de modo a suprir as suas carências, quer pelo incentivo e apoio
aos agentes sociais para o desenvolvimento de respostas adequadas às reais necessidades da
população da Freguesia.
O Serviço de Intervenção Social através do Atendimento e do Fundo de Emergência Social da JFO,
continuou a dar resposta às dificuldades sentidas pela população, quer orientação social e no devido
encaminhamento para as necessidades básicas e sociais, quer nos apoios à habitação, bens alimentares
e despesas mensais.
O Serviço de Intervenção Social tem realizado o diagnóstico social da Freguesia permitindo avaliar de
alguma forma as necessidades demonstradas e intervencionadas através dos apoios sociais,
acompanhamentos e encaminhamentos a outras instituições sociais.
Em 2015 o Serviço de Intervenção social realizou 565 atendimentos, 27 acompanhamentos e 318
informações sociais.
Atendimento Social

O Atendimento Social é caraterizado pelo primeiro contato
com o cidadão, onde se inclui uma entrevista com a
Assistente Social, para recolha de informação sobre o
agregado familiar, apresentação de documentos que
justifiquem uma avaliação mais detalhada da
problemática.

217

27

565

Após, o primeiro contacto, os serviços registam o
processo, o qual, recebe uma identificação / código, e
Atendimento Social
Informação Social
aguarda a entrega de documentos que irão complementar
Acompanhamento
Sem Seguimento
o processo. Com a conclusão do processo no que concerne
a documentos e parecer técnico, é elaborada a
“Informação Social” seguindo o seu percurso para parecer e aprovação superior. Quando o cidadão não
retorna aos serviços para fornecer os documentos solicitados, situação é considerada como “Sem
Seguimento” fica o processo em pendência por sessenta (60) dias e posterior arquivamento.
318

No registo de “Acompanhamento” inserem-se os casos em que as Assistentes Sociais e/ou Psicóloga,
pela necessidade de apoio técnico mais próximo, voltam ao contacto independentemente do
atendimento normal.
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No registo de “Visitas Domiciliárias” enquadram-se os casos de apoio na própria residência que
independentemente do atendimento social nas instalações da Junta de Freguesia.
Atendimento Social - Situação Socioeconómica
32
86

Em termos da situação socioeconómica dos cidadãos
que recorreram ao Serviço de Intervenção Social, as
situações mais prevalecentes são os cidadãos
desempregados (33%); beneficiários do Rendimento
Social de Inserção (RSI) e subsídio de desemprego
(23%), cidadãos com emprego mas com dificuldades
económicas (18%) e cidadãos reformados (18%).

85

8

155

110

Atendimento Social - Apoio
Abono de Família

Reforma

Subsídio Doença

Subsídio de Desemprego /RSI

Desempregado

Empregado

54

8
13

175

Os apoios que facultámos no âmbito do Serviço de
Intervenção Social abrange um conjunto de áreas,
sendo na sua maioria apoios relativos as despesas
com a habitação (63%) e despesas de saúde (18%).

71

76

Despesas Domicilio (água, luz, gás, artigos lar)
Despesas Saúde (medicação, próteses, óculos)
Transporte

Rendas, Condomínio, IMI
Dívidas
CAF, Olivais em Férias

No que respeita à atividade do Serviço de Intervenção Social em 2015, é ainda importante salientar:



Reuniões com diversas instituições sociais e outras entidades:



Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML): preparação da instituição de freguesias;



Câmara Municipal de Lisboa (CML):
 Banco de Voluntariado;
 Capital europeia do voluntariado;
 Plataforma de Apoio aos Refugiados com a Equipa da Oficina do Reformado;
 Serviços Sociais- Plataforma De Investimento.



Escola Superior de Tecnologias da Saúde: Programa de Saúde ocupacional;



Rede Social – Plataforma de Envelhecimento;



Agência Abreu: oferta de bens para a Loja Social;



Outras entidades: Rede DLBC Lisboa, Bairro Alfredo Bensaúde, Fundação Cardeal
Cerejeira, Pastoral dos Ciganos, ABS – Associação as Famílias Diferentes, Associação
Portuguesa de Psicogerontologia, GetSmile, Missionários da Consolata, Clínica Cuidados
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de Saúde (Mercado Encarnação Sul), Federação de Instituições de Terceira Idade, Grupo
Comunitário Bensaúde, Cruz Vermelha Portuguesa, Paróquia Santo Eugénio, Banco do
Voluntariado de Lisboa.



Reuniões internas do Grupo do Gabinete Intervenção Social:
 Preparação para o diagnóstico social;
 Ponto de situação do mapeamento da Freguesia;
 Ponto de Situação / Diagnóstico Bairro Alfredo Bensaúde.





Formações e apresentações:



GERIMED: apresentação do projeto Terapia da Dor;



Vicentinas: apresentação de Casos Sociais;



Debate – Lisboa Capital Europeia do Voluntariado;



Mercado Liberalizado de Energias e Tarifas Sociais;



Seminário relativo à Vinculação no âmbito da Semana do Bebé;



Participação no Workshop “Cidade e envelhecimento” organizado pela Câmara de
Lisboa;



Apresentação dos serviços de Osteopatia e Psicologia.

Reforço da Equipa de Intervenção Social:



Escola Agostinho Roseta: contratação de estagiário para animação cultural do centro de
Dia da JFO;



CPCJ: contratação de uma Psicóloga;



ISCTE: Estagiários.



Contactos telefónicos (471), pessoais (192) e reuniões (48) sobre o atendimento social com
instituições de forma a tornar o parecer técnico mais adequado a cada situação.



Visitas domiciliárias:





Problema de saúde (Quinta do Morgado);



Encaminhamento profissional e problemas de saúde (Quinta do Morgado);



Avaliação de situação social (Quinta do Morgado);



Averiguação de informação e problemas de saúde (Bairro Alfredo Bensaúde).

Encaminhamentos: Santa Casa da Misericórdia, Serviços Sociais da CML, Apoio Domiciliário,
Centro de Saúde, Farmácia Zira, Loja Social, CCDOS, ADCEO.
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6.5.4.2

Outros projetos e atividades:



Diagnóstico Bairro Alfredo Bensaúde;



Projeto Desafios;



Projeto de Saúde e Fisioterapia;



Preparação da Contagem dos sem-abrigo;



Candidatura BIP-ZIP e Questionário Rede Social;



Preparação da candidatura ao prémio Maria Raquel Ribeiro 2015;



Participação no VII Seminário de Gerontologia;



Assinatura do Protocolo do GO FIT;



“Formar para Unir Gerações”;



Voluntariado para a recolha de alimentos nas superfícies comerciais da Freguesia;



Elaboração do Plano de Atividades da Ação Social para 2016.

Centro de Dia

O Centro de Dia é uma resposta social, destinada sobretudo à terceira idade, mas de que também
poderão ser beneficiárias pessoas de outros grupos etários sempre que se justifique. Os programas e
atividades desenvolvidas em 2015 foram as seguintes:





Participação em Eventos:



Formação e Participação nas Olisipíadas como observadores do PNED (Plano Nacional
de Ética no Desporto);



Marchas da Freguesia de Olivais: desfile das marchas dos santos populares com a
participação de todos os centros de dia da Freguesia e ainda das crianças das nossas
Escolas;



Participação no Aniversário da Freguesia;



Participação na Semana do Bebé;



Participação na Gala do Desporto;



Participação na comemoração do Dia do Idoso;



Participação na festa de Natal das crianças do CAF;



Participação no almoço de Natal promovido pela Junta de Freguesia.

Programas:



Programa Praia Sénior 2015: inscrição de 204 cidadãos com 34% de novas inscrições
constituindo um aumento de 10% em relação ao ano passado, 506 viagens realizadas
em 7 semanas;



Praia / Campo 2015: inscrição de 152 cidadãos com 32% de novas inscrições;



Dia da vacinação contra gripe oferecida pelo Rotary Club dos Olivais.
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Visitas e passeios:



Visita à Escola Sarah Afonso integrando os nossos seniores com as crianças na Páscoa e
no âmbito do programa Olivais em Férias;



Visita à casa da Amália;



Passeio a Fátima;



Passeio a Évora para comemorar o dia de São Martinho.

Workshops e formações:



Workshop de Pintura Urbana;



Workshop promovido pela DECO;

Outras atividades:



Ginástica e Hidroginástica na GO FIT (Piscina dos Olivais) realizada 2 vezes por semana;



Trabalhos manuais: alusivos à Pascoa para oferta a crianças do ensino especial da
Escola Sarah Afonso e ao executivo, decoração de sabonetes, execução de flores com
Origami, elaboração das máscaras para peça de teatro, execução de camisas e gravatas
em Origami, realização de pequenos gorros feitos com lã, realização de anjos de Natal
com rolos de papel higiénico, cartolina e algodão, bolas natalícias feitas com feltro e fio
de crochet, realização de trabalhos alusivos ao Halloween;



Preparação e ensaio da peça de teatro a apresentar no dia do Aniversário do Centro;
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Recordar o 25 Abril: citações de poemas e o testemunho dos utentes sobre o que
viveram naquele dia;



Dia Mundial do Sorriso: terapia do
riso;



Aniversário do Centro de Dia: no dia 8
de junho com todos os utentes e a
presença da Sra. Presidente da JFO,
assim como, o Executivo e a equipa
do Serviço de Intervenção Social;



Visita dos alunos da escola Eça
Queirós para cantar as canções
Natalícias.

6.5.4.3 Serviço de Oficina do Reformado Olivais
A Oficina do Reformado Olivais é o projeto de pequenas
reparações domésticas ao domicílio, criado pela JFO que
se destina à população sénior, reformados, pensionistas
e mais desfavorecidos. Assim promovemos uma melhor
qualidade de vida através da satisfação de algumas
necessidades básicas relacionadas com o conforto e a
segurança das habitações.

Trabalhos Realizados
11
8

74

51

As primeiras inscrições foram realizadas na segunda
quinzena de junho e em julho foram realizados os
primeiros trabalhos no âmbito desta iniciativa da Junta
de Freguesia. Em 2015 foram pedidos 191 trabalhos e
foram executados 144 trabalhos, representando uma
taxa de execução de cerca de 75%.

Canalização e Eletricidade

Alvenaria, Carpintaria e Serralharia

Impermeabilização e Isolamentos

Serviços diversos

6.5.4.4 Serviço da Loja Social Olivais
A Loja Social - Olivais tem como principais objetivos contribuir e
promover a eficácia da resposta social para uma melhoria das
condições de vida dos cidadãos mais vulneráveis da Freguesia,
suprir as necessidades imediatas dos cidadãos, fomentar a rede
de parceria interinstitucional, contribuir para atenuar os efeitos
de pobreza e exclusão social na Freguesia.
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A Loja Social atendeu a 70 solicitações referentes a alimentos e roupas.

6.5.4.5

Serviço de Saúde

6.5.4.5.1 Atividades de Psicologia
As doenças de saúde mental têm vindo a ser diagnosticadas em maior número e são praticamente
inexistentes os recursos na Freguesia a este nível, sobretudo ao nível intervenção ao domicílio, pelo que
em 2014 integrámos a componente de Psicologia Clínica no Serviço de Intervenção Social da JFO.
A intervenção psicológica junto da população Olivalense tem em vista a prevenção de psicopatologia
devido a situações críticas e demasiado exigentes em que os recursos psicológicos, cognitivos ou sociais
são habitualmente insuficientes para permitir a estabilidade emocional do indivíduo.
Para além dos apoios psicológicos prestados à população olivalense, sinalizada e encaminhada
maioritariamente pelas Assistentes Sociais do Serviço de Intervenção Social, mas também pelo Projeto
Desafios, a Refood Olivais, e ainda a Divisão de Ambiente Urbano (DAU), pelo que iniciámos o
acompanhamento psicológico de colaboradores da Higiene Urbana, sinalizados pelas chefias da
respetiva Divisão, face à necessidade de contornar o absentismo laboral, aumentando assim o
rendimento e a produtividade laboral.
Em julho e agosto, o trabalho realizado centrou-se no Programa Olivais em Férias, que procura dar uma
resposta direta às necessidades das famílias das crianças entre os 3 e os 13 anos de idade que residam
ou que frequentem um estabelecimento escolar na nossa Freguesia.
No início do ano letivo 2015/2016 desenvolvemos alguns projetos de sensibilização, nomeadamente na
área da parentalidade, junto dos pais e encarregados de educação dos alunos inscritos na CAF, em
parceria com o Pelouro da Educação, bem como na área da Deficiência, com o projeto que marcou o
dia 3 de dezembro de 2015 (Dia Internacional das Pessoas com Deficiência), envolvendo a comunidade
escolar e residente dos Olivais.
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Perante a necessidade de respostas
sociais na área da Saúde Mental e da
Deficiência / Necessidades Educativas
Especiais, procedemos ao planeamento
de vários projetos nestas áreas para
colmatar as lacunas existentes na
comunidade.

Atividades de Psicologia

251

427

41

Em 2015, iniciámos novos projetos,
nomeadamente, a Semana do Bebé e o
Piquenique da Biodiversidade. De
Atendimentos Psicológicos
Atividades e Projetos
destacar a continuidade do trabalho de
Visitas Domiciliárias e Encaminhamentos
Reuniões Internas e Externas
Formações / Congressos / Cursos / Representações
Contactos Telefónicos
campo no Bairro Dr. Alfredo Bensaúde
com uma intensiva e significativa recolha de informação para a caraterização da Freguesia dos Olivais,
bem como, ao nível do Programa Olivais em Férias, com a pesquisa de programas de férias alternativos
para crianças com Necessidades Educativas Especiais.
55

19

112

As Assistentes Sociais do Serviço de Intervenção Social prestaram apoio psicológico em serviço externo
a três crianças institucionalizadas na Casa de Acolhimento Temporário - Mão Amiga, no âmbito de uma
parceria celebrada com a JFO.
A atividade do Serviço de Intervenção Social foi distribuída pelas seguintes áreas:
Intervenção Psicológica na Crise
Atendimento Psicológico
45
72

17

4

29

6

55
5
7

11

Negligência Infantil - CAT Mão Amiga
Situação de Fragilidade Económica
Ansiedade
Luto / Morte
Doença Psiquiátrica / Psicológica
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As visitas domiciliárias foram realizadas em equipa com pelo menos uma das Assistentes Sociais do
Serviço de Intervenção Social para uma abordagem multidisciplinar do caso em questão, exceto em
situações de apoio psicológico domiciliário, em que, por questões de confidencialidade, a visita foi
realizada apenas pela psicóloga. As principais problemáticas registadas através das visitas domiciliárias
foram as seguintes:
Visitas Domiciliárias
14
12

12
10

9

8
6
4
2
Psicossociais

Psicológicas

Os encaminhamentos efetuados pelo Serviço de Intervenção Social foram os seguintes:

ENCAMINHAMENTOS
Comunidade Vida e Paz

2 Centro de Saúde de Olivais

1

Apoio Domiciliário

2 Refood Olivais

1

PSP

1

1

ADCEO

1 Junta de Freguesia de Alvalade

Projeto Desafios

Pelouro do Desporto

3

12 Gabinete de Inserção Profissional-GIP

2

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

1 Passeios de Convívio

1

Apoio Jurídico

2

1

CERCI Lisboa

2 Consultório de Hipnose

Associação Pais-em-Rede

1
34

No âmbito da atividade do Serviço de Intervenção Social em 2015, é importante salientar ainda:



Formações, Cursos e Congressos:



À Mesa com as Dependências – IX Sessão Pública do Grupo Comunitário da Alta de
Lisboa – 2015;



XVI Colóquio Movimento de Defesa da Vida;



Palestra Dr. Pedro Caldeira Silva – Semana do Bebé;



À conversa com "Estilos Parentais " - Semana do Bebé;



Workshop "Estimular a Inteligência Emocional nos Bebés " - Semana do Bebé;



“Competências Interpessoais na Gestão de Conflitos ” - Refood Olivais;



Conferência Europeia da Intervenção Psicológica em Situações de Catástrofe;



Seminário "De Pernas para o Ar" - O Paradigma da Deficiência Intelectual;



Comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência "Incluir importa!
Acesso e Empowerment para pessoas de todas as capacidades".
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Atividades e Projetos



Programa Olivais em Férias: planeamento e organização das atividades para dar uma
resposta direta às necessidades das famílias das crianças entre os 3 e os 13 anos de
idade;



Semana do Bebé: planeamento e implementação de duas atividades na área da
Psicologia: “À conversa com Estilos Parentais ” e Workshop “Estimular a Inteligência
Emocional nos Bebés ”;



Projeto Ambiente e CAT – Mão Amiga: elaboração de projeto de sensibilização na área
ambiental junto das crianças institucionalizadas, aumentando assim a interação das
crianças com a comunidade;



Workshop “Parental idade positiva: futuros adultos felizes”: intervenção de carácter
preventivo, com vista a trabalhar a expressão das emoções e sentimentos, bem como
desenvolver a inteligência emocional, estimulando o autocontrolo e a empatia como
forma de prevenção de psicopatologias;



Projeto “Desporto e Deficiência”: delineamento de projetos a desenvolver na
Freguesia, no sentido de colmatar necessidades sentidas por pessoas com deficiência
ao nível do desporto na nossa Freguesia;



Projeto Aulas de Boxe e Music Boxe: Associação Jorge Pina: parceria para implementar
o Projeto Music Boxe no Bairro Dr. Alfredo Bensaúde e aulas de boxe regulares no
bairro, de forma a promover o respeito, a ética e a igualdade entre todos os utilizadores
desta prática desportiva inclusiva;



Documentação Base de Intervenção Psicológica: elaboração de documentos base e
instrumentos de trabalho a utilizar diariamente no âmbito das intervenções psicológicas
realizadas nos atendimentos sociais e nas sessões de acompanhamento psicológico em
crise;



Projeto “Olivais Acessível”: tornar a freguesia mais acessível para pessoas com
deficiência motora, com deficiência visual e auditiva e a pessoas com perturbações do
espectro do autismo;



Projeto “SOS Psicologia”: proporcionar apoio psicológico à população em situações de
crise, quer via telefone, quer ao domicílio e funcionar como forma de sensibilização da
população para a doença mental e diminuição dos estigmas associados;



Mercado de Trocas: desenvolvido em parceria com os Pelouros da Cultura e da Higiene
Urbana, Ambiente e Espaços Verdes e visa permitir às famílias a troca de produtos que
não necessitem por créditos que, posteriormente, podem trocar por outros artigos;



Piquenique da Biodiversidade: Serviço de Audi descrição: proporcionar a pessoas
invisuais a descrição pormenorizada dos espaços verdes envolventes da nossa
Freguesia, permitindo-lhes a apreciação da Natureza o máximo possível;



Ação Sem-Abrigo -2015 “Todos contamos”: participação na segunda contagem de
pessoas sem-abrigo em Lisboa organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
(SCML);



Tradução Braille de Sensibilização Ambiental: articulação com o Gabinete de
Referência Cultural e o Pelouro da Higiene Urbana, Ambiente e Espaços Verdes, com
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vista à tradução em braille ao cartão de sensibilização para o cuidado nos espaços
verdes durante os passeios caninos tornando a informação acessível à população
invisual;



Evento Programa da P.S.P. “ESTOU AQUI”: desenvolvimento de uma solução eficaz e
expedita em caso de desaparecimento, tendo sido distribuídas as pulseiras “Estou Aqui”
aos encarregados de educação / crianças entre os 2 e os 9 anos de idade, inscritos no
Programa Olivais em Férias, num evento promovido pela JFO em parceria com a Polícia
de Segurança de Pública (P.S.P.);



Dia Internacional das Pessoas com Deficiência: elaboração de vídeo de sensibilização
sobre a deficiência publicado no dia 3 de dezembro nas redes sociais da JFO e enviado
para todos os Encarregados de Educação. Adicionalmente elaborámos uma caixa de
sugestões nas sete escolas com CAF apelando ao envio de sugestões para enriquecer os
projetos a serem elaborados pela JFO na área da deficiência;



Distribuição de Bens Alimentares: na época natalícia e em articulação com empresa da
Freguesia e agilização do processo de doação de bens alimentares para a Loja Social dos
Olivais.

6.5.4.5.2 Serviço de Enfermagem
Os serviços de saúde e bem-estar prestados pelo Posto de Enfermagem em 2015 foram os seguintes:
Serviços de Saúde e Bem Estar
276

41

125
5

1.357

6.5.4.6

Acupuntura

Fisioterapia

Cinesoterapia

Enfermagem

Osteopatia

Unidade do Projeto Desafios

A Freguesia de Olivais tem cerca de 50 mil habitantes e de acordo com o Diagnóstico Social de Lisboa
(2009) consiste numa unidade social extremamente heterogénea, com discrepâncias ao nível
socioeconómico e cultural, com famílias provenientes de diferentes estratos sociais, com minorias
étnicas e multiculturalidade acentuada, com algumas carências socioeconómicas pelo aumento
significativo de famílias beneficiárias de rendimento social de inserção, outras, apresentando
comportamentos marginais e desviantes, com maior incidência nas zonas urbanísticas de bairros
sociais, mais especificamente na Quinta do Morgado, Alfredo Bensaúde e Olivais Sul.
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O grupo-alvo final do projeto é constituído por cerca de 1.495 crianças, adolescentes e adultos. O
número de crianças, jovens e pais participantes em cada atividade é ilustrado no gráfico seguinte:
Projeto Desafios - Número de Crianças, Jovens e
Pais
1.800
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O Projeto Desafios é um projeto de intervenção comunitária que atua ao nível da prevenção primária e
secundária de comportamentos de risco, dependendo da JFO, que é responsável pelo desenho da
intervenção desenvolvida, uma vez que, as autarquias sendo a estrutura de poder mais próxima dos
cidadãos têm maior vocação para uma intervenção social devidamente enquadrada sob o ponto de
vista técnico.

O Projeto Desafios definiu enquanto objetivos gerais da sua intervenção:



Estabelecer uma estrutura de suporte à congregação de sinergias para o apoio e
acompanhamento de crianças e jovens em risco;



Prevenir o isolamento social através da estimulação da progressiva integração na comunidade;



Promover competências pessoais e sociais;



Estabelecer a comunicação entre as diferentes instituições sociais e a família;



Promover a transferência das experiências vividas para diferentes contextos de aprendizagem;



Fomentar a criação de vínculos no ambiente familiar;



Ajudar o jovem a conhecer e construir a sua identidade pessoal e profissional;



Prevenir consumo de substâncias psicoativas.

Pela consciência da realidade que carateriza a Freguesia de Olivais e tendo presente que contextos
disfuncionais originam infâncias sem referências propícias a vivências marginais e, muitas vezes, à
adoção de comportamentos desviantes por falha de aquisição de competências sociais mais ajustadas,
desenvolvemos as seguintes ações e atividades inseridas neste projeto:
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Reuniões:



Reuniões semanais de orientação e supervisão de estágios académicos e profissionais
enquadrados pela Ordem dos Psicólogos e Instituto de Emprego e Formação
Profissional;



Participação nas reuniões: Consórcio do Projeto Entrelaços, Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa, CPCJ- Oriental, Escolas, PSP, DGRS, e, ainda, dentro da JFO com o Pelouro do
Desporto, Educação e Ação Social;



Participação no encontro da Rede Social de Lisboa;



Reunião com as técnicas da Associação para o Bem Estar Infantil decorrente da
institucionalização de duas crianças acompanhadas pelo projeto;



Reuniões no âmbito das atividades Olivais em Férias.

Desenvolvimento de atividades:



Trabalho de intervenção comunitária de levantamento de informação social das
famílias e articulação com os diferentes serviços da comunidade e da JFO;



Realização das atividades “Espaço dos Afetos” e “E agora que já não sou criança?” na
sede do projeto;



Desenvolvimento das atividades “Crescer a Brincar” (21 turmas), “Espaço dos Afetos”
(142 crianças) e “E agora que já não sou criança?” (9 turmas) nas escolas parceiras;



Realização da atividade “Brincar com a Leitura” destinada aos alunos do pré-escolar e
1º Ciclo da escola Alice Vieira (14 turmas);



Avaliação, gestão e acompanhamento de 22 processos no âmbito da parceria com a
CPCJOriental;



Atendimento de adultos, pais de crianças ou adolescentes que frequentam algumas
atividades do projeto e sinalizados pelo gabinete de intervenção social da JFO.

Atividades com os Pais:



Desenho de um projeto individual direcionado a cada família participante na atividade
“Inventem-se Novos Pais”;



Reuniões com os encarregados de educação das crianças atendidas pelas técnicas do
projeto com a finalidade de devolver os resultados da intervenção feita ao longo do ano
letivo.

Formação:



Participação no seminário “Terror sem nome. Psicanálise e a urgência de sonhar”;



Participação na formação ministrada pela ordem dos psicólogos portugueses;



Participação de três técnicas no IV Encontro de Intervenção Precoce na Infância /
Seminário de apresentação do Guia de Práticas Recomendadas em intervenção precoce
na Infância - Um Dia para Profissionais;



Participação de três técnicas na formação “Encontro Desatar Nós, Criar Laços”;
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6.5.5

No âmbito da semana do bebé foram ministrados workshops pelas técnicas do projeto:
“A Importância das Regras e Limites” e “Envolvimento Parental”.

Serviços da Cultura

A Cultura é um dos pilares essenciais da comunidade olivalense, pelo que o nosso compromisso
engloba a promoção de atividades culturais no seio da nossa comunidade, bem como, a garantia de
igualdade de acesso para todos. Através do Pelouro da Cultura desenvolvemos a programação da
Biblioteca e da Casa da Cultura, mas também outros eventos diversos que decorrem no espaço público
ou em espaços de coletividades / associações da Freguesia, para além do apoio que prestamos a
diversos projetos.
Ao longo do ano realizámos várias reuniões com as coletividades e instituições da Freguesia de modo a
alinhar planos de atividades e vincar parcerias, bem como, com outras entidades e particulares que nos
apresentaram projetos, designadamente:



PSP com a qual desenvolvemos os projetos anteriormente já propostos para este ano;



Café & Letras no Jardim da Biblioteca para elaboração de proposta de programação cultural
para o quiosque durante os meses de maio, junho, julho e agosto (concertos, teatro,
exposições, poesia, etc.), autorizada e apoiada pela JFO;



ACOF e membros das Juntas de Freguesia do Parque das Nações, Beato e Marvila, para a
realização da “1ª Gala de Fado Amador da Zona Oriental”;



Grupo de teatro Arte D’Encantar, a companhia residente no ADCEO;



ADCEO para o planeamento das atividades do segundo semestre;



Galeria de Arte Urbana (GAU) da CML sobre alguns projetos de arte urbana a implementar na
Freguesia;



Diversos artistas/ empresas /entidades que nos procuram para apresentação de vários
projetos.

Em 2015, a JFO realizou e apoio um conjunto de iniciativas, atividades e eventos lúdicos e culturais
destinados à população da Freguesia, em particular, e em geral à população de Lisboa, que passamos a
enunciar:



Aniversário da Freguesia: as comemorações do 618º aniversário da Freguesia de Olivais
incluíram o habitual almoço para os idosos naturais da Freguesia no Jardim da Biblioteca dos
Olivais com animação musical e posterior convívio com entrega de lembrança (caneca) a cada
convidado.
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“Há música nos Olivais”: consiste em concertos ao ar livre de vários estilos musicais e em
diferentes pontos da freguesia acompanhados por feira de artesanato:



Praça da Viscondessa recebeu uma feira de artesanato e produtos gastronómicos
artesanais e uma noite de Fados;



Concerto de Jazz no Jardim da Biblioteca com a banda “Trance do Mimo”;



Noite de Fados com a coletividade “Os Forever” na Praça das Casas Novas;



Noite de Fado na Alameda da Encarnação encerrando a edição deste ano acompanhada
de feira de artesanato.



2º Festival de Folclore dos Olivais:
organizado em parceria com a PSP
decorreu no Vale do Silêncio no âmbito
da comemoração do dia dos avós e
incluiu o desfile e atuação de alguns
ranchos folclóricos (incluindo Cante
Alentejano), uma feira de artesanato e
produtos gastronómicos e um concerto
com o artista “Ricky”.



Noite de Fados no SLO: noite de Fados
realizada nas instalações do Sport Lisboa e Olivais, organizada pela JFO em parceria com o
clube desportivo.



Marcha dos Olivais: projeto organizado pelo
“Grupo de Pesca e Desporto dos Olivais”,
apoiados pela JFO que acompanhou todo o
processo de preparação e exibição da
marcha, fornecendo o necessário apoio. A
apresentação da marcha decorreu no “Meo
Arena” no dia 5 de junho e em 12 de junho a
marcha dos Olivais desceu a Avenida onde
alcançou a 10ª posição.



Arraiais: decorreram na Freguesia diversos
arraiais por ocasião dos santos populares, todos autorizados e apoiados pela JFO (ADCEO,
Pobrezinho, Ingleses, Os Forever, paróquias e escuteiros).
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Workshoplata 65: projeto em parceria com a GAU desenvolvido com os idosos do Centro de
Dia da JFO que consistiu num workshop de arte urbana para idosos, com uma componente
teórica e outra prática, culminando na execução de um mural na
Freguesia por parte dos participantes.



1º Concurso de Bandas de Garagem dos Olivais: inserido no
Festival “Sons do Vale” e com o objetivo de promover e divulgar
as jovens bandas, culminou com a atuação da banda vencedora
no dia 12 de setembro no Vale do Silêncio.



Festival “Sons do Vale”: organizado pela JFO decorreu no Vale
do Silêncio de 3 a 13 de setembro e procurou afirmar-se como
uma oferta cultural e de lazer de qualidade para toda a família,
dinamizando o maior espaço verde da Freguesia. O Festival
contou com a forte participação de coletividades / associações / clubes da Freguesia que
dinamizaram a exploração da comida e bebida, angariando fundos para as suas instituições e
fazendo a divulgação das mesmas. O evento, de entrada livre, contou com diversos concertos
de bandas como “Ena Pá 2000” e “Pedro Jóia Trio”, uma feira de artesanato e produtos
gastronómicos, diversões para todas as idades (comboio, carrinhos de choque, etc.) e
animação itinerante.



Olivais em Férias: programa destinado a crianças dos 3 aos 13 anos, cujo acompanhamento e a
preparação foram realizados pelos pelouros do Desporto, Educação, Acão Social e Cultura, e
por um grupo de trabalho com representantes de todos os pelouros, ficando a cargo da Cultura
a seção dos transportes. O programa decorreu até 18 de setembro e a festa de encerramento
foi realizada no Vale do Silêncio contando com a presença de todas as escolas, demonstrações
de modalidades desportivas, acesso a diversões, lanche especial, apresentação de músicas
pelas crianças aos pais e muita animação.
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Concerto da Banda da SFUCO com o Maestro António Vitorino d’Almeida: planeado e
organizado em parceria com a CML, este concerto decorreu no dia 10 de julho no auditório da
SFUCO, inserido no programa de concertos do maestro, em vários bairros de Lisboa e com
diferentes convidados.



Noite de Terror na Biblioteca: evento temático com decoração e catering alusivo à data que
decorreu no dia 31 de outubro na Biblioteca dos Olivais e contou com o “Baile das bruxas”
(acompanhado de atuação de dança) e o circuito temático e interativo “Passagem do Palácio
assombrado”.



1.ª Gala de Fado Amador da Zona Oriental: projeto
organizado pela ACOF e pelas quatro juntas da zona
oriental de Lisboa (Beato, Olivais, Marvila e Parque
das Nações) com o intuito de promover o fado. A
Gala foi realizada em novembro com uma
eliminatória em cada freguesia e a final na Freguesia
de Olivais. A SFUCO recebeu a eliminatória de dia 14
de novembro e a ADCEO a final do concurso dia 28
de novembro.
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Noite de Fados no Vitória Recreativo Clube:
organizada pelo Vitória Recreativo Clube em
parceria com a JFO decorreu no dia 26 de
setembro com o objetivo de dinamizar aquela
zona da freguesia bem como o próprio clube.



Feiras de Artesanato e Gastronómicas: associadas
a outros eventos constituindo uma vez mais um
modo de atrair mais público e dando oportunidade
aos artesãos e pequenos empresários de expor os
seus produtos.



Projeto Reciclo Orquestra: mantivemos o apoio a este projeto para crianças em idade escolar e
que visa o ensino da música através da reutilização criativa de materiais reciclados para a
construção de instrumentos e que neste ano conseguiu criar a base da sua orquestra.



Quinta de Natal dos Olivais: a 2.ª edição foi
realizada de 4 de dezembro a 3 de janeiro no
espaço da Biblioteca dos Olivais e espaço
circundante. Este evento temático, que se
afirma como uma oferta cultural e de lazer
para todas as idades, com especial atenção às
crianças, contou com a presença de algumas
diversões, animação pelo recinto, feira de
artesanato e produtos gastronómicos, bem
como workshops para toda a família.

6.5.5.1

Biblioteca

Nos quadros seguintes são apresentados os dados da atividade da Biblioteca da Junta de Freguesia em
2015 incluindo as iniciativas e ações aí desenvolvidas.
BIBLIOTECA
Participantes
Utilizadores da biblioteca

2014

2015

43.938

51.026

Utilizadores dos computadores disponíveis na biblioteca para acesso directo pelo público

6.175

8.386

Pesquisas realizadas a pedido do utilizador

5.689

9.053

1.027

1.281

Pedidos de empréstimo recebidos / feitos - outras bibliotecas (SDE)
Documentos fornecidos
Documentos recebidos

1.683

1.437

Documentos consultados

18.574

19.869

Documentos emprestados

27.952

30.763

Horas de funcionamento

1.929

2.006
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BIBLIOTECA - INICIATIVAS E AÇÕES
Atividades

Iniciativas e Ações

Participantes
nº

Promoção do Livro e da Leitura Infanto-Juvenil
Comunidade de leitores

12

Destaques de coleção

37

Horas do Conto/Fiadeiras de Histórias

185

109

1.787

Lançamentos e apresentações

5

284

Música

2

75

Oficina

18

356

Visitas Guiadas
Aprendizagem Não-Formal

76

2.142

Artes

13

68

3
275

14
4.911

Desenvolvimento Pessoal
Total

O programa de atividades da biblioteca em 2015 foi composto por atividades diversas, destinadas a
públicos distintos, nomeadamente:



A “Hora do Conto”: uma atividade frequente e dedicada às crianças:



Hora do Conto para bebés (Amas) com o Centro Infantil Olivais Sul;



Hora do Conto para crianças da Academia Brincadeira dos Reguilas;



Hora do Conto para crianças com o Centro Infantil Olivais Sul;



Hora do Conto para crianças do Centro de Educação Maria Pia de Xabregas;



Hora do Conto para crianças do Real Colégio de Portugal;



Hora do Conto, atividades no jardim e jogos de mesa para crianças do "Olivais em
férias";



Hora do Conto para crianças da "Academia dos Olivais";



Hora do Conto Bebés e mães com enfermeira da UPI;



Hora do Conto para Famílias.



“Música para bebés” e o lançamento do livro “Joaninha e o jardim encantado” direcionada
para as crianças;



A ação de sensibilização para a “Higiene Oral” destinada ao público infantil;



“Promoção da saúde mental na primeira infância” destinado às famílias;



“Oficina de criação de Herbário” para famílias;



“Oficina de Sto. António” destinada às famílias e integrada nas comemorações dos santos
populares;



“Oficina de Origami” para crianças e público em geral;



“Oficina de Manualidades” destinada ao público em geral;



Atelier para crianças e adultos do Centro de Educação Maria Pia de Xabregas;



Sessão de Meditação para famílias;



Apresentação do livro “Poeta dos tempos modernos”;
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“Roda dos Livros” para o público em geral;



As mostras bibliográficas foram uma constante, com os temas “A mãe”, “As profissões”,
“Trabalhos Manuais”, “Jogos Infantis” e “As Férias”;



Destaques Bibliográficos com frequência quinzenal.

6.5.5.2

Casa da Cultura

A Casa da Cultura tem uma programação de atividades constante,
vasta e eclética, de modo a alcançar todas as faixas etárias e sociais
da população e a incentivar a criação de hábitos culturais,
integrando exposições de arte, apresentação de livros, workshops,
conferências, sendo de salientar em 2015, entre outras atividades,
designadamente:





Comemoração do Ano Internacional da Luz e dos Solos que
integrou:



Prova de vinhos com a cooperativa Fenadega;



Exposição de fotografia do ICNF “Desertos e
desertificação” e da experiência exemplificativa da
“lixiviação dos solos” patentes;



Exposição de obras de Maria Boavida,
prolongamento da exposição Devir Natural.

o

Apresentações de Livros:



Livro “Salazar e a BBC na 2ª Guerra Mundial:
informação e propaganda” da autoria de
Nelson Ribeiro;



Livro “A viagem do Elefante” de João Amaral e
inauguração da exposição de fotografia
“ContemplArte” do artista Paulo de Carvalho;



Livro “A minha Palavra” de Ludger Carvalho;



Livro “Líricos espelhos” de Maria Melo;



Livro “Quatro Rios e um destino” de Fernando
Sousa;



Livro “Ao fluir da Pena” de Rosalina Vaqueiro e
sessão de autógrafos com Teresa Queiroz
autora de “ Agora Mesmo”, obras da editora
“Pastelaria Studios”.
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Exposições:



Exposição de Cartoons de Ricardo Campos
intitulada “Citações e pensamentos de
Florbela Espanca e Eça de Queirós”;



Exposição “As minhas memórias, o nosso
bairro” inserida nas comemorações do
aniversário da Freguesia que decorreu de 16 a
30 de junho e contou com fotografias antigas
da Freguesia de Olivais cedidas por alguns
cidadãos;



Exposição de pintura “Relevos de Cor” de
Jorge Santos e de arte “Devir Natural” de
Catarina Mateus.

Workshops e palestras:



Workshop para crianças de construção de
“sardinhas e manjericos em feltro”;



Workshop de Bijuteria em Biscuit, com Cristina Melo;



Workshop de artes plásticas (pintura / colagens / dobragens) para crianças com Luísa
Ferreira;



Workshop de dança “Bollywood” com Marta Coutinho.

Música e teatro:



“Grandes Compositores”: regresso desta atividade que dá a conhecer não só a história
como a obra dos grandes compositores de música clássica da nossa história;



Música e poesia com o projetor “Bilingue” de
Sérgio Coutinho e Francisco Ferreira;



Peça de teatro “Se não sabe ler veja o
boneco” do grupo GTeatro com Carlos Piecho
e Natacha de Noronha.

Outras atividades:



Ciclo de Diálogos inter-religiosos dedicado ao
catolicismo;



Encontro intergeracional intitulado “Conta-me uma história” que juntou os idosos do
Centro Social Paroquial de Olivais Sul e do Centro Social Paroquial de Santa Maria dos
Olivais com as crianças do Centro Olivais Cool, e inclui ainda uma palestra sobre “O
Fogo de conselho” de um representante do agrupamento 61 dos escuteiros;



Palestra sobre o Centro de Dia de Sto. Eugénio com o diácono João Correia;



Comemorações do dia da Criança com um Workshop de Gomas, pinturas faciais e
“Grandes Compositores”;



Sessão de Poetry Slam;
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Noite de Quizz cultural;



Projeto Reciclo Orquestra com frequência de duas vezes por semana.

No seguimento de anos anteriores, a JFO assegurou a cedência de espaço na Casa da Cultura, a um
grupo de freguesas que se encontram de duas em duas semanas para os “Encontros de tricot”, uma
atividade onde partilham conversas, histórias, momentos das suas vidas.
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6.6

Divisão de Apoio ao Cidadão e Economia (DACE)

A Divisão de Apoio ao Cidadão e Economia, de acordo com as nossas principais atribuições e
competências resultantes da Lei nº75/2013 de 12 de setembro e da Lei nº 56/2012 de 8 de novembro,
assume um papel indispensável na nossa relação com os nossos cidadãos e no desenvolvimento de um
conjunto de ações, atividades e projetos alinhados com os nossos objetivos estratégicos ao nível
Comércio, Serviços e Turismo.

6.6.1

Gestão da Satisfação do Cidadão

As reclamações efetuadas por cidadãos em 2015 foram todas atempadamente respondidas, sendo
registadas 11 reclamações no Livro de Reclamações (uma das quais sem efeito) e uma por via
eletrónica. Adicionalmente foi ainda recebida uma queixa de um cidadão contra um estabelecimento e
uma exposição de uma moradora solicitando o nosso apoio devido a obras de génese ilegal, ambas
devidamente acompanhadas.

6.6.2

Serviços de Atendimento

6.6.2.1 Serviço de Atendimento e Atestados
Este é por excelência “a porta” dos Serviços da Junta de Freguesia. É aqui que se dirigem em primeiro
lugar todos os nossos cidadãos, quando necessitam de tratar de algum assunto ou apenas obter alguma
orientação ou informação, designadamente a emissão de atestados, digitalização dos respetivos
documentos, registos e licenças de canídeos e gatídeos, prestação de esclarecimentos aos cidadãos,
atendimento telefónico e presencial, apoio às consultas jurídicas e emissão dos recibos dos serviços
prestados pelo Posto de Enfermagem. Neste serviço são também efetuadas as inscrições e o
processamento de todos os movimentos da Componente de Apoio à Família.
Os serviços de atendimento e atestados atenderam cerca de 13.175 pessoas em 2015, emitindo



1.815 atestados;



27 autenticações;



129 registos de canídeos;

16.000



579 licenças de canídeos;

12.000



206 registos de eliminações de canídeos.

Serviços de Atendimento
20.000

18.726

18.000

14.000

14.964
13.175

10.000
8.000
6.000
3.158
1.8061.815

4.000
2.000

20 34 27

112 120 129

332 439 579

45 119 206

Autenticações

Registos de
canídeos

Licenças de
canídeos

Registos de
eliminações de
canídeos

2013

2015

Atendimentos

Atestados

2014

Para além da sua atividade regular, o serviço de
atendimento e atestados, apoiou um conjunto de iniciativas desenvolvidas pela JFO, nomeadamente:



Inscrições para o “Olivais em Férias” entre abril e junho (prolongado até 26 de Junho) com
cerca de 1059 inscrições;



Inscrição para as Férias Radicais entre maio e junho (prolongado até 24 de junho) com cerca de
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118 inscrições;



Inscrições para as Caminhadas de 7 a 11 de setembro (com 225 inscrições);



Inscrições para as Feiras Francas dos Olivais (artesanato e produtos gastronómicos artesanais);



Inscrições para o Dia do Idoso;



Inscrições para o Magusto;



Inscrições para o Almoço de Natal;



Inscrições para a Corrida de São Silvestre;



Inscrições para a Quinta de Natal;



Emissão de recibos do Toca a Mexer;



Emissão dos recibos da Praia Campo Sénior (500 inscrições);



Prestação de Informações aos cidadãos sobre o número de recenseamento e impressão do
número de eleitor;



Atendimento / Rastreio de Reclamações / Exposições relacionados com o estado de
conservação do Espaço Público;



Receção de requerimentos processos Licenciamento Zero e mercados; e



Estágio de três alunos do 9º ano, do curso vocacional de Eventos da Escola Secundária Eça de
Queiroz, de 1 de junho a 29 de junho, que teve uma componente de atendimento.

6.6.2.2 Serviço de Ocupação Via Pública e Publicidade
Os processos de licenciamento de ocupação de via pública e publicidade foram tratados desde a sua
entrada até à ação de fiscalização através da plataforma de gestão documental Ecivitas da JFO e
corresponderam a um total de 28 processos.
O cadastro dos estabelecimentos e serviços presentes na freguesia para efeitos de Licenciamento Zero
foi concluído tendo um total 412 estabelecimentos caraterizados. A integração destes dados com a
ocupação de espaço público e mensagens publicitárias dos estabelecimentos concluída no 3º trimestre
de 2015 permitiu detetar cerca de 74 estabelecimentos em situação não regularizada, tendo sido
efetuados os respetivos convites para o licenciamento da ocupação de espaço público e publicidade.
Em colaboração com a Fresoft procedemos ao início da simplificação do fluxo procedimental do
Licenciamento Zero. Atualmente para efetuar o procedimento administrativo são requeridos 3 sistemas
informáticos, designadamente Geslis, Ecivitas e ERP Fresoft Módulo de Faturação / Emissão de Guias. A
simplificação visa a abolição do Geslis no procedimento.

6.6.3

Serviços de Conformidade

A competência para a fiscalização, processamento das contraordenações e a aplicação das coimas e das
sanções acessórias relativas às nossas competências próprias (Lei nº 85/2015 de 7 de agosto)
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tramitaram para a Junta de Freguesia, por via dos pedidos de esclarecimento constantes efetuados à
CML sobre esta matéria.
No âmbito da atividade dos Serviços de Conformidade salientamos:



A revisão do Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da JFO;



A integração dos procedimentos de fiscalização na Plataforma da JFO;



A reestruturação do serviço de fiscalização através da criação de duas zonas de fiscalização,
cada uma com uma área de cerca de 200 hectares, designadamente:



6.6.4



Olivais Norte, delimitado pela Estrada da Circunvalação, Avenida Infante Dom Henrique,
Avenida de Berlim e 2ª Circular;



Olivais Sul, delimitado pela Avenida de Berlim, Avenida Infante Dom Henrique, Avenida
Marechal Gomes da Costa e 2ª Circular.

Revisão para versão final dos seguintes regulamentos, das seguintes atividades: mercados
retalhistas, venda ambulante, venda ambulante de lotarias, arrumador de automóveis,
acampamentos ocasionais, espetáculos ao ar livre e divertimentos públicos ao ar livre.

Serviços de Apoio ao Desenvolvimento Económico

6.6.4.1 Serviço de Planeamento Urbanístico e Ambiental
Em termos da atividade do Serviço de Planeamento Urbanístico e Ambiental, é de salientar as seguintes
atividades que desenvolvemos ao longo do ano:



Direção de Obra da Empreitada: "Arranjo do Espaço Exterior entre a Torre 3 e o Lote H da Av.
de Berlim - Olivais" – Fase de procedimentos finais visando a receção definitiva da obra;



Fiscalização de Obra da Empreitada “Requalificação do Estacionamento junto à Praceta Norte
do Bairro da Encarnação” sita na Rua Vice Almirante Castro Guedes, Bairro da Encarnação.

6.6.4.2 Serviço de Dinamização do Comércio Local
O serviço de Dinamização do Comércio Local desenvolveu ao longo do ano um conjunto de iniciativas, a
seguir enunciadas:



Acompanhamento e aconselhamento técnico aos requerentes que submeteram processos de
ocupação de via pública e pediram apoio nesse sentido;



Apoio à organização de oito (8) eventos do pelouro da Cultura, de que salientamos os “Sons do
Vale” e o “2º Festival de Ranchos Folclóricos dos Olivais”;
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Organização do evento “Olivais Street Food Festival” nos dias 17, 18, 19 e 20 de setembro, no
Parque Vale do Silêncio. Um evento que trouxe até aos Olivais 35 food trucks, que durante 4
dias ofereceram aos visitantes experiências gastronómicas diversificadas. Procurámos tornar o
evento uma festa de família com divertimentos para as crianças e adultos, demonstrações úteis
de segurança ministrada pelos Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo e espetáculos musicais
variados que foram desde os Fados, aos Dj`s, passando por grupos de baile, bandas com
músicas dos anos 60, 70 e 80, bem como outras com música comercial, criando assim um
ambiente acolhedor e seguro onde avós, pais e filhos interagiam num local agradável. O
número de participantes no evento rondou as 30 mil pessoas o que tornou o Olivais Street
Food Festival o maior Street Food Festival realizado em Portugal e com a melhor organização,
avaliação essa efetuada pelos food trucks presentes, que têm participado em todos os eventos
desta natureza em Portugal e na Europa, tendo suscitado já o contacto de agências nacionais e
internacionais no sentido de o incluir nos roteiros turístico / gastronómicos para o ano de
2016;



Planeamento e organização do evento “Há Fados nos
Mercados dos Olivais”, “Montras de Natal” e “Sorteio dos
Cabazes de Natal” no âmbito do Desenvolvimento da
Atividade Económica e Turismo da nossa freguesia;



Apoio no âmbito dos procedimentos de Licenciamento
dos seguintes seis (6) eventos do Pelouro da Cultura e
Desporto, designadamente: “Olivais vive a República”,
“27ª S. Silvestre de Olivais”, “OKtoberfest”, “Quinta de
Natal dos Olivais”, “Tenda de Natal Solidário” e “Noite de
Fado”;



Conclusão do levantamento de todo o comércio e serviços presentes na Freguesia, em parceria
com a Divisão da Ação Social, Educação e Cidadania, podendo a partir de agora iniciar-se o
contacto com todos os comerciantes, ouvir as suas queixas e sugestões, e iniciar processos que
levem à tentativa de redução dos problemas que os afetam;



Integração dos dados do comércio e serviços presentes na Freguesia com os dados da
ocupação de espaço público e mensagens publicitárias dos estabelecimentos foi concluída no
3º trimestre de 2015;



Preparação da 2.ª edição do evento “Olivais Street Food Festival”, a realizar em setembro de
2016, no Parque Vale do Silêncio tornando a Freguesia como um polo de atração turística.
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6.6.4.3 Serviço de Mercados e Feiras
A atividade regular do Serviço de Mercados e Feiras compreende a gestão dos 4 mercados existentes na
Freguesia, e envolve:



O atendimento, prospeção e requisições de bens e serviços;



O registo de avarias e encaminhamento de reparações, manutenção das infraestruturas;



A cobrança de tarifas;



A análise de pedidos / ocorrências que resultaram em 94 informações técnicas, 24 licenças de
ocupação e de obra e 7 planos de pagamento a prestações.

Para além da atividade regular, salientamos as seguintes atividades desenvolvidas pelo Serviço de
Mercados e Feiras durante o ano de 2015:



Elaboração dos seguintes modelos e respetivo procedimento: minutas para concurso público
dos espaços comerciais dos mercados; ficha e arquivo das reparações / substituições a efetuar
pela Divisão de Ambiente Urbano e notificações de dívida para os comerciantes dos mercados;



Pesquisa de empresas para controlo da qualidade do gelo nos mercados;



Dinamização dos mercados através de um conjunto de iniciativas:



Execução dos enfeites dos mercados alusivo às Festas Populares, com o intuito de
melhorar o aspeto dos mesmos, bem como, a afluência de clientes;



Continuação da ação do sorteio nos mercados do fim-de-semana romântico – “Comprar
nos Mercados dos Olivais Compensa”, através da realização de três sorteios nos
primeiros sábados dos meses de maio a setembro, onde foram entregues 20 prémios a
20 clientes;



Rastreios gratuitos realizados nos 4 mercados dos Olivais;



“Olivais em Férias- Atividade nos Mercados”; e



Prova final do estágio dos alunos da Escola de Comércio de
Lisboa (M. Enc. Sul).



Conclusão da loja da Junta de Freguesia no Mercado da Encarnação
Norte com início de atividade em outubro;



Colocação de 42 caixas de Correio no Mercado da Encarnação Sul e
60 no Mercado da Encarnação Norte respondendo assim aos
desejos e reclamações dos lojistas no que confere à segurança da
correspondência de cada um, bem como às solicitações dos CTT;
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Reuniões com os Comerciantes do Mercado Encarnação Sul e entrega das respetivas chaves
das caixas de correio;



Realização dos eventos “Há Fados nos Mercados dos Olivais”, “Montras de Natal” e “Sorteio
dos Cabazes de Natal”;



Revisão final dos Regulamentos Internos de cada mercado;



Acompanhamento do processo de alteração dos contratos das caixas multibanco (ATM´s), nos
mercados e da atualização das respetivas redes;



Planeamento e organização da Feira Social para angariação de fundos, da associação Famílias
Diferentes / Projeto BEC – Balcão Quinta do Morgado;



Planeamento e Organização da Feira de Natal dos Olivais, igualmente com uma forte
componente social, promovida no âmbito da participação da JFO no Grupo Comunitário da
Gebalis visando a revitalização e a reinserção social dos moradores do Bairro do Bensaúde;



Planeamento e organização das feiras temáticas dos Olivais cuja localização será no espaço
público junto ao cruzamento da Rua Dr. Alfredo Bensaúde com a Rua Padre Joaquim Aguiar.

No âmbito da manutenção dos mercados, desenvolvemos igualmente um conjunto de iniciativas,
nomeadamente:







Pedido à CML e respetiva execução da desbaratização e desratização dos Mercados dos Olivais
e da limpeza dos coletores que servem os mercados;
Início das obras de manutenção dos mercados para os quais não foi prevista a remodelação em
2015, no sentido de os preparar da melhor forma para as condições climatéricas adversas no
Inverno;
Realização de reuniões com cada um dos 22 lojistas do Mercado dos Olivais Sul Célula B, na Av.
Cidade de Lourenço Marques, onde foram informados da proposta de remodelação do
mercado, tendo sido recolhidas opiniões e sugestões para o projeto final;
Conclusão do projeto final da remodelação do Mercado dos Olivais Sul Célula B e lançamento
do concurso público durante o mês de outubro.

De salientar, o acompanhamento técnico de 24 eventos, em que a JFO foi entidade colaborante, dos
quais três 3 arraiais e 1 evento Inter-Concelhos (Lisboa, Loures e Vila Franca de Xira).

MRP300/SD01 Vers.1.0.b.

121 de 187

Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2015

Os mercados localizados na Freguesia dos Olivais atingiram em 2015 uma taxa de ocupação de 94,3%
nas lojas e de 55,9% dos lugares, assim discriminado:

Mercados
Espaços Comerciais

Ocupados

Total

% Ocupação

Encarnação Norte
Lojas

32

34

94,1%

Lugares

8

19

42,1%

Encarnação Sul
Lojas

22

24

91,7%

Lugares

11

19

57,9%

15

15

100,0%

17

25

68,0%

Célula B
Lojas
Lugares

Encarnação E
Lojas

14

15

93,3%

Lugares

16

30

53,3%

TOTAL
Lojas

83

88

94,3%

Lugares

52

93

55,9%

Apesar do aumento pouco significativo das taxas de ocupação, salientamos o mérito dos comerciantes
que resistem e mantém a sua atividade tendo em consideração o estado atual da economia do nosso
país.

6.6.5

Serviços de Apoio Jurídico

A Junta de Freguesia de Olivais, continuou em 2015,
a garantir semanalmente apoio jurídico à população
em regime de gratuitidade. Este apoio consiste num
esclarecimento e aconselhamento jurídico, que
permite a que pessoas com poucos recursos
financeiros possam ter acesso a aconselhamento
e/ou informações, que de outra maneira não seria
possível.

Apoio Jurídico
240
233

230

220

210
200

200

190

180
2014

2015

Em 2015, foram apoiadas 233 pessoas, através do esclarecimento e aconselhamentos em temas
diversos, tais como: assuntos familiares (24), condomínio (30), partilhas (35), trabalho (15), habitação
(37) e informações gerais (92).

6.6.6

Serviços de Apoio à Mobilidade

Em 2015 o serviço Porta a Porta, transportou um total de 16.873 pessoas, ultrapassando em larga
escala as nossas melhores espectativas.
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Considerando o grande sucesso da iniciativa e a nossa preocupação em colmatar as dificuldades
detetadas no decorrer da mesma e as sugestões dos utentes, procedemos à alteração do trajeto em 4
locais da freguesia por motivos distintos:



Passagem dentro do bairro da Quinta do
Morgado, não só por ser um local muito
habitado, mas também porque existem
habitações de deficientes das Forças
Armadas,
potenciais
utilizadores
e
interessados na melhoria de transporte;



Passagem pela Rua Cidade da Beira em toda
a sua extensão, também por ser
densamente habitada, entrando na Rua
Cidade de Tete que não tem acesso aos
transportes públicos e também por ser um
trajeto muito utilizado por crianças que
fazem desporto no Centro de Cultura e
Desporto dos Olivais Sul;



A circulação em sentido inverso dentro de Olivais Velho abrangendo assim a Escola 36;



A passagem com paragem no Go Fit para redução da utilização de viaturas na deslocação dos
utentes, pelo menos para os residentes na freguesia, tentando com isso reduzir as dificuldades
de estacionamento encontradas pelos residentes das áreas envolventes;



Passagem pela Rua Capitão Tenente Oliveira e Carmo ido de encontro ao pedido feito pelos
comerciantes aí instalados, pois é um local de forte implementação comercial que só
beneficiará com um maior afluxo de pessoas.

Estas alterações provocaram o aumento do percurso para cerca de 14 km e o alargamento do tempo de
passagem para 40 minutos.
No ano de 2015, prosseguiu-se à habitual
colaboração da Junta de Freguesia com as diversas
Instituições da Freguesia através das 498
cedências dos autocarros a Paróquias, Centros
Sociais, Associações, Coletividades, Escolas e
Jardins de Infância e cedências internas.

Cedência de Autocarros
510
498

500
490
480
470
460

458

450
440
430
2014
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7. Execução Orçamental
A análise da execução orçamental das receitas e das despesas para o exercício em apreciação, permitenos acompanhar, de forma sintética, todo o processo de criação de receitas e de realização das
despesas.
Em termos de execução orçamental foi atingida uma taxa de 93,4% na receita, correspondendo ao
montante de Euros 7.574.891,03 (aumento de 12,8% face a 2014) e de 81,3% na despesa,
correspondente ao montante de Euros 6.575.243,96 (aumento de 29,6% face a 2014), transitando para
a gerência seguinte o saldo de Euros 999.647,07.
Un: euros

Saldo da gerência anterior

1.644.054,68 (+)

(Execuçã o Orça menta l 2014)

Receita cobrada na gerência

5.930.836,35 (+)
SOMA

Despesa efetuada na gerência

7.574.891,03 (=)
6.575.243,96 (-)

Saldo que transita para a gerência seguinte
(Execução Orçamental 2016)

999.647,07 (=)

O quadro seguinte permite-nos analisar a previsão da receita e o grau de execução da mesma no ano
de 2015.
Un: euros

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
Capítulos
01 Impostos diretos

Previsão

Execução

Grau
de Execução

1

2

3 = 2/1

44.385,00

26.600,03

59,93%

02 Impostos indiretos

325.500,00

243.388,09

74,77%

04 Taxas, multas e outras penalidades

115.590,64

99.915,38

86,44%

20.000,00

3.148,25

15,74%

5.665.962,11

5.257.079,36

92,78%

297.527,80

294.533,52

98,99%

05 Rendimentos de propriedade
06 Transferências correntes
07 Venda de bens e serviços correntes
08 Outras receitas correntes

1.100,00
Receitas Correntes

6.470.065,55

5.924.664,63

0,00%
91,57%

09 Venda de bens de investimento

-

-

13 Outras receitas de capital

-

-

n.a.

-

-

n.a.

Receitas de Capital
15 Reposições não abatidas nos pagamentos

n.a.

100,00

6.171,72

6171,72%

1.644.054,68

1.644.054,68

100,00%

Outras Receitas

1.644.154,68

1.650.226,40

100,37%

TOTAL

8.114.220,23

7.574.891,03

93,35%

16 Saldo da gerência anterior

n.a. - não aplicável

As rubricas de transferências correntes e venda de bens e serviços correntes apresentaram maiores
taxas de execução de 92,78% e 98,99%, respetivamente.
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Em 2015 tal como verificado em 2014, não se registaram
receitas de capital e as outras receitas tem um grau de
execução de 100,37%, incorporando o saldo de gerência
anterior no montante de Euros 1.644.054,68.

Estrutura da Receita
5,0%
21,7%

3,9%

As transferências correntes e o saldo de gerência anterior
foram as rubricas mas significativas na estrutura da receita
com um peso de 69,4% e 21,7%, respetivamente. Os
impostos, taxas, multas, outras penalidades e outras
receitas representaram 5,0% da receita, respetivamente.

69,4%

Impostos, Taxas, multas e outras penalidades, Outras receitas correntes
Transferências correntes

Venda de bens e serviços correntes
Saldo da gerência anterior

O quadro seguinte permite-nos analisar a previsão da despesa e o grau de execução da mesma no ano
de 2015.
Un: euros

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
Capítulos

Previsão

Execução

Grau
de Execução

1

2

3 = 2/1

01 Despesas com pessoal

3.068.753,00

2.675.508,57

87,19%

02 Aquisição de bens e serviços

2.650.641,00

2.311.242,69

87,20%

04 Transferências correntes

1.243.500,00

1.001.017,80

80,50%

06 Outras despesas correntes
Despesas Correntes
07 Aquisição de bens de capital
08 Transferências de capital

30.394,00

25.834,51

85,00%

6.993.288,00

6.013.603,57

85,99%

1.056.427,55

539.140,39

51,03%

64.504,68

22.500,00

34,88%

Despesas de Capital

1.120.932,23

561.640,39

50,10%

TOTAL

8.114.220,23

6.575.243,96

81,03%

Estrutura da Despesa

As despesas correntes registaram uma taxa média de
execução de 85,99% (72,6% em 2014).

0,4%

8,5%

15,2%
40,7%

As aquisições de bens de capital registaram o montante
de Euros 539.140,39 com uma taxa de execução de 51%
e um aumento de 166% face a 2014 decorrente do
aumento do PPI para 2015 e da respetiva execução
(Euros 202.923,61 em 2014).

35,2%

Despesas com pessoal

Aquisição de bens e serviços

Transferências correntes

Outras despesas correntes

Despesas de Capital

As despesas com pessoal e as aquisições de bens e
serviços são as rubricas mas significativas da despesa com um peso de 40,7% e 35,2%, respetivamente.
As transferências correntes e as aquisições de capital representaram, respetivamente, 15,2% e 8,5% da
despesa.
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7.1

Receita

As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia de Olivais no ano de 2015, ascenderam a
Euros 5.930.836,35, sendo Euros 5.924.664,63 respeitantes a receitas correntes e Euros 6.171,72
respeitante a outras receitas.
Un: euros

EVOLUÇÃO DA RECEITA 2013 a 2015
Designação / Anos

2013

2014

Receitas Correntes

3.208.564

Receitas de Capital

288.002

Outras Receitas
Receitas Totais

Em termos absolutos, em 2015, verificou-se
um aumento da receita (excluindo o saldo
da gerência anterior) de Euros 457.291,01,
mais 8,4% relativamente ao ano anterior.

2015

5.473.334

5.924.665

-

3.496.566

-

211

6.172

5.473.545

5.930.836

Evolução da Receita Corrente e de Capital
100%
238.386

299.317

288.002

325.000

-

80%

60%
5.473.334
5.930.836
A evolução da receita resultou no essencial
3.208.564
2.959.885
1.949.728
2.059.778
40%
do aumento da rubrica de transferências
20%
correntes referentes aos protocolos com a
Câmara Municipal de Lisboa relacionados
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
com a Componente de Apoio à Família e
Receitas Correntes Receitas de Capital
com as Atividades Extracurriculares (AEC) e
da rubrica dos impostos indiretos, nomeadamente, o início da cobrança pela JFO das taxas de ocupação
da via pública e pelo aumento das taxas de ocupação dos mercados e a respetiva melhoria dos
processos de cobrança e recuperação de dívidas.

7.1.1

Receitas Correntes

As receitas correntes, pela sua natureza, têm uma função bastante importante na gestão financeira da
Junta de Freguesia pois constituem o financiamento necessário de um conjunto de despesas correntes
e obrigatórias.
Estrutura das Receitas Correntes

As receitas correntes apresentaram em 2015 um
montante total de Euros 5.924.664,63 resultante das
transferências correntes com um peso de 88,7% no
total das receitas correntes (89,3% em 2014) e das
receitas próprias da Junta de Freguesia,
designadamente, vendas bens e serviços correntes
(5%), taxas multas e outras penalidades (1,7%),
impostos diretos e indiretos (4,1%) onde se incluem
as taxas dos mercados e de ocupação da via pública.
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7.1.1.1

Transferências Correntes

No que respeita às transferências, apresentaram um valor total de Euros 5.257.079,36 registando um
aumento na ordem dos 7,5% relativamente ao exercício de 2014.
Un: euros

EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Designação / Anos

2013

Fundo de Financiamento das Freguesias
Delegação de Competências

2014

379.949

256.186

259.714

2.383.942

4.438.431

4.382.075

118.310

219.381

Protocolos CAF

-

Outras transferências
Transferências totais

2015

47.847

75.551

395.909

2.811.738

4.888.478

5.257.079

As transferências correntes correspondem aos recursos financeiros indispensáveis à assunção pela JFO
da responsabilidade pelas competências atribuídas no âmbito da Reorganização Administrativa de
Lisboa (Lei nº 56/12 de 8 de novembro), nomeadamente:



Gestão e manutenção de espaços verdes;



Aquisição, colocação e manutenção das placas toponímicas;



Manutenção e conservação dos pavimentos pedonais e limpeza das vias e espaços públicos,
sarjetas e sumidouros;



Manutenção e substituição do mobiliário urbano no espaço público;



Conservação e reparação da sinalização horizontal e vertical;



Atribuição de licenças de utilização/ocupação da via pública, de afixação de publicidade de
natureza comercial, de atividade de exploração de máquinas de diversão, para recintos
improvisados e atividades ruidosas de caráter temporário e cobrar as respetivas taxas
aprovadas em Assembleia Municipal;



Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos;



Proceder, nos termos do Decreto -Lei n.º 264/2002, de 25 de novembro, ao licenciamento das
seguintes atividades: venda ambulante de lotarias; arrumador de automóveis; realização de
acampamentos ocasionais, exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e
eletrónicas de diversão, realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas
vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre, venda de bilhetes para espetáculos ou
divertimentos públicos em agências ou postos de venda e realização de leilões;



Gestão e manutenção de equipamentos sociais (culturais, desportivos, educativos e centros de
apoio);



Construção, gestão e manutenção de parques infantis públicos, balneários, lavadouros e
sanitários públicos,



Conservação e promoção de chafarizes e fontanários, de acordo com o parecer prévio das
entidades competentes nos termos legais;



Promoção e execução de projetos de intervenção comunitária, nomeadamente nas áreas da
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ação social, da cultura, da educação e do desporto, em especial em bairros de intervenção
prioritária;



Participar, em cooperação com instituições de solidariedade social, em programas e projetos
de ação social no âmbito da freguesia;



Apoio a atividades culturais e desportivas de interesse para a freguesia que não sejam objeto
de apoio por parte da Câmara Municipal de Lisboa;



Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;



Contribuição para as políticas municipais de habitação, através da identificação de carências
habitacionais e fogos disponíveis e, ainda, da realização de intervenções pontuais para
melhoria das condições de habitabilidade;



Definição de critérios especiais nos processos de realojamento.

As transferências correntes referentes à delegação de competências foi a rubrica mais significativa
desta receita com um peso de 84,8%. O Fundo Financiamento das Freguesias e outras transferências
representaram 1,7% e 13,5% da receita, respetivamente.
Estrutura das Transferências Correntes
0,0% 1,7%

13,5%

84,8%

7.1.1.2

Fundo de Financiamento das Freguesias

Delegação de Competências

Protocolos CAF

Outras transferências

Receitas Próprias

As receitas próprias da JFO agregam o conjunto das receitas arrecadadas pela Freguesia para
autofinanciamento, revelando a sua dependência face às transferências correntes e aos protocolos que
realiza ao longo do ano.
Evolução das Receitas Próprias
800.000

667.585

700.000
585.067

600.000

euros

500.000
400.000

396.826

300.000
200.000
100.000
2013
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As receitas próprias apresentaram um valor total de Euros 667.585,27 correspondentes a um aumento
de cerca de 14,1% relativamente ao exercício de 2014.
O aumento registado em 2015 foi determinado pelos seguintes fatores:



O início da cobrança pela JFO das taxas de ocupação da via pública e o levantamento dos
estabelecimentos da Freguesia com este tipo de ocupação;



Melhoria das taxas de ocupação dos mercados e dos processos de cobrança e recuperação de
dívidas das taxas dos mercados;



Melhoria da adesão dos nossos cidadãos às atividades dos Serviços Sociais, de Saúde (Centro
de Dia, Colónias de Férias, Férias Radicais, entre outras).

As taxas dos mercados e os serviços sociais e de saúde
foram a rubricas mais significativas das receitas próprias
com um peso de 44,1% e 30,5%, respetivamente,
refletindo o trabalho efetuado pela JFO na dinamização
dos mercados e a elevada adesão dos nossos cidadãos aos
serviços sociais e de saúde prestados pela JFO. As licenças,
atestados e autenticações, e o IMI e rendimentos de
propriedade representaram 20,9% e 4,5% das receitas
próprias, respetivamente.

Estrutura das Receitas Próprias
4,5%
20,9%

30,5%

44,1%

Licenças, Atestados e Autenticações
Serviços de Saúde, Educação, Transporte e Desportivos

Mercados
IMI, Rendimentos de Propriedade e Outras Receitas

Evolução das Receitas Próprias por Tipologia
400000,0

350000,0
300000,0
250000,0

euros

A
rubrica
licenças,
atestados
e
autenticações registou o montante de
Euros 139.535,26 apresentando um
aumento significativo em relação ao ano
anterior, pelo início da cobrança das taxas
de ocupação da via pública, competência
decorrente
da
Reorganização
Administrativa de Lisboa.

200000,0
2013

150000,0

2014

100000,0

2015

50000,0
,0
Licenças,
Serviços de
Atestados e Saúde, Educação,
Autenticações
Transporte e
Desportivos

Mercados

IMI e
Outras Receitas
Rendimentos de
Correntes
Propriedade

A rubrica serviços de saúde, educação,
transportes e desportivos cifrou-se em
Euros 294.300,52 e apresenta uma redução de 17,9% em relação ao ano anterior, apesar do aumento
da adesão aos serviços de sociais e de saúde; devendo-se essencialmente à evolução da receita dos
serviços desportivos e culturais.
A rubrica mercados registou o montante de Euros 203.768,21 correspondente a um aumento de 30,5%
relacionado com o aumento das taxas de ocupação dos mercados da Freguesia e com os processos de
recuperação de dívidas de anos anteriores.
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7.1.2

Receitas de Capital

Em 2015 não existiram receitas de capital.

7.2

Despesa

As despesas orçamentais suportadas pela JFO no ano de 2015 ascenderam a Euros 6.575.243,96, sendo
Euros 6.013.603,57 respeitante a despesas correntes e Euros 561.640,39 respeitante a despesas de
capital.
Evolução da Despesa Corrente e de Capital
100%
90%

591.043

498.866

2.001.268

1.849.358

2010

2011

300.365

313.760

202.924

561.640

2.214.768

3.428.049

4.870.701

6.013.604

2013

2014

2015

80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Em termos absolutos, em 2015, verificou-se um aumento da despesa total de Euros 1.501.619,16, mais
29,6% relativamente ao ano anterior.
Un: euros

EVOLUÇÃO DA DESPESA
Designação / Anos

2013

2014

2015

Despesas Correntes

3.428.049

4.870.701

6.013.604

Despesas de Capital

313.760

202.924

561.640

3.741.809

5.073.625

6.575.244

Despesas Totais

O aumento da despesa total resultou do aumento das despesas com pessoal (mais 46,4%), aquisição de
bens e serviços (mais 160,6%), transferências correntes (mais 783,3%) e aquisição de bens de capital
(mais 165,7%).
O aumento dos custos nestas rubricas de despesas é justificado pelo crescimento significativo dos
apoios concedidos pela JFO às instituições da Freguesia (IPSS, Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo,
PSP, entre outras) e pelas despesas inerentes às competências da JFO resultantes da Reorganização
Administrativa de Lisboa (Lei nº 56/12 de 8 de novembro) nomeadamente:



Contratação de 69 colaboradores em regime de tarefa ou avença para assegurar as novas
competências da JFO (46 colaboradores - ação educativa, 13 colaboradores - ação social, 10
colaboradores - ambiente urbanos e obras) e de 4 colaboradores para o quadro da JFO;



Custos de gestão, conservação e manutenção dos equipamentos anteriormente sob a
responsabilidade da CML.
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7.2.1

Despesas Correntes

As despesas correntes, pela sua natureza, constituem as principais despesas de funcionamento da Junta
de Freguesia. Em 2015, as despesas correntes apresentaram um valor total de Euros 6.013.603,57
sendo as rubricas de despesa mais significativas, as despesas com pessoal com um peso de 44,5% e as
aquisições de bens e serviços com um peso de 38,4%. As transferências correntes representaram 16,6%
do total das despesas correntes e as outras despesas correntes cerca de 0,4%.
Estrutura das Despesas Correntes
16,6%

0,4%

44,5%

38,4%

7.2.1.1

Despesas com pessoal

Aquisição de bens e serviços

Transferências correntes

Outras despesas correntes

Despesas com Pessoal

As despesas com pessoal apresentaram um valor total de Euros 2.675.508,57 registando um aumento
na ordem dos 46,4% relativamente ao exercício de 2013.

Un: euros

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
Designação / Anos
Despesas com Pessoal
Total

2013

2014

2015

451.457

1.827.909

2.675.509

451.457

1.827.909

2.675.509

Este aumento resulta, essencialmente, da
contratação de 4 colaboradores para o quadro de
pessoal da Junta de Freguesia de 69 colaboradores
em regime de tarefa ou avença.
As remunerações certas e permanentes foram a
rubrica mas significativa desta despesa com um
peso de 75,5%.

Estrutura das Despesas com Pessoal
12,6%

11,9%

75,5%

Remunerações Certas e Permanentes

Abonos Variáveis ou Eventuais

Segurança Social
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7.2.1.2

Aquisição de Bens e Serviços

euros

Esta rubrica registou um montante de Euros 2.311.242,69 e um aumento na ordem dos 160,6%
relativamente ao exercício de 2014, em consequência, das despesas relacionadas com as competências
da Junta de Freguesia no âmbito da
Evolução das Despesas com Aquisições de Bens e
Reorganização Administrativa de Lisboa. As
Serviços
2.500.000
componentes desta rubrica de despesa com
2.311.243
aumentos mais significativos face a 2014
2.000.000
foram a conservação de bens e instalações
1.500.000
(mais 681,7%), rendas e locações (mais
415,4%), aquisição de bens e materiais (mais
886.993
1.000.000
244%), outros trabalhos especializados (mais
409.284
500.000
133,7%), refeições do centro de dia (mais
174%), e limpeza e higiene (mais 119,2%).
-

2013

2014

2015

As despesas com rendas e locações, conservação de bens e instalações, aquisição de bens e outros
materiais, limpeza e higiene, e outros trabalhos especializados representaram em conjunto cerca de
67,7% das despesas com aquisição de bens e serviços. A aquisição de combustíveis e os serviços de
transporte representaram aproximadamente 5,4%. De salientar que a aquisição das refeições para o
Centro de Dia registaram um peso de 7,1% nas despesas com aquisição de bens e serviços.
Estrutura das Despesas com Aquisições de Bens e
Serviços
13,9%

1,7%

8,8%

10,5%

22,1%

5,9%
7,1%

3,7%

17,7%
8,6%

Combustíveise Lubrificantes
Rendase Locações
Limpezae Higiene
Refeições-CentrodeDia
OutrosTrabalhosEspecializados

OutrosBense Materiais
ConservaçãodeBense Instalações
Transportes
Estudos,Pareceres,ProjectoseConsultadoria
Outros

A rubrica combustíveis e lubrificantes no montante de Euros 39.641,16 representa 1,7% das despesas
com a aquisição de bens e serviços.
A rubrica outros bens e materiais no montante de Euros 202.789,34 representa 8,8% das despesas com
a aquisição de bens e serviços.
A rubrica rendas e locações no montante de Euros 509.837,54 representa 22,1% das despesas com a
aquisição de bens e serviços.
A rubrica conservação de bens e instalações no montante de Euros 409.476,08 representa 17,7% das
despesas com a aquisição de bens e serviços.
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A rubrica limpeza e higiene no montante de Euros 199.632,24 representa 8,6% das despesas com a
aquisição de bens e serviços.
A rubrica refeições – centro de dia no montante de Euros 165.052,94 e representa 7,1% das despesas
com a aquisição de bens e serviços.
A rubrica estudos, pareceres, projetos e consultadoria no montante de Euros 135.716,27 e representa
5,9% das despesas com a aquisição de bens e serviços.
A rubrica outros trabalhos especializados no montante de Euros 242.612,53 e representa 10,5% das
despesas com a aquisição de bens e serviços.

7.2.1.3

Transferências Correntes

As transferências correntes correspondem aos montantes atribuídos a associações, coletividades e a
outros organismos ou entidades para financiamentos das suas despesas correntes.
Evolução das Transferências Correntes
1.200.000
1.001.018
1.000.000

euros

800.000
600.000
400.000
200.000

113.331

70.227
-

2013

2014

2015

As transferências correntes registaram um valor de Euros 1.001.0178, apresentando um aumento na
ordem dos 783,3% face ao ano anterior suportado no aumento da delegação de competências no
âmbito da Reorganização Administrativa de Lisboa,
nomeadamente:
Estrutura das Transferências Correntes e Subsídios



Concedidos

Promoção e execução de projetos de
intervenção comunitária (ação social, da
cultura, da educação e do desporto);



Cooperação
com
solidariedade social;



Apoio a atividades culturais e desportivas.

instituições

8,0%

9,1%

de

82,9%

Associações de Bombeiros
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As transferências correntes para associações de bombeiros representaram cerca de 8% (aumento de
166% face a 2014) das despesas com transferências correntes. Os apoios às famílias e condomínios
aumentaram 445,7% face a 2014 representando 9,1% das transferências correntes.
Un: euros

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Capítulos
Bombeiros Voluntários
Famílias e Condomínios
Cultura e Desporto

7.2.1.4

Valor
79.800
100.938
820.280

Outras Despesas Correntes

As outras despesas correntes apresentaram um montante de Euros 25.834,51 e incluem despesas com
serviços bancários e outras despesas.

7.2.2

Despesas de Capital

As despesas de capital apresentaram um montante de Euros 561.640,39 representando um aumento
de 176,8% face a 2014. As aquisições de bens de capital foram a rubrica mais significativa das despesas
de capital com um peso de 96%.

600.000

539.140

500.000
400.000

euros

As aquisições de bens de capital mais
significativas em 2015 foram as
relacionadas com as intervenções de
construção, requalificação e renovação
de infraestruturas e equipamentos
(63,9%) e as relacionadas com a
qualidade do espaço público (18,8%).

Evolução das Despesas com Aquisição de Bens de
Capital

313.760
300.000
202.924
200.000

100.000

As transferências de capital registaram
um montante Euros 22.500.

7.3

2013

2014

2015

Plano Plurianual de Investimento

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), espelha o investimento físico realizado pela JFO, organizado
por objetivos, programas, projetos e ações, assinalando a respetiva fonte de financiamento e forma de
realização.
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No quadro seguinte é apresentada a inscrição no orçamento do PPI em 2015 de Euros 1.056.427,55 e a
respetiva execução.
Un: euros

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Capítulos

Previsão

Execução

Grau
de Execução

1

2

3 = 2/1

Melhoria Continua

61.120,00

35.693,86

58,40%

Construção, Requalificação e Renovação

557.484,00

344.237,03

61,75%

Qualidade do Espaço Público

259.200,00

101.147,31

39,02%

Educação, Desporto e Cultura

91.700,00

11.812,02

12,88%

Comércio, Turismo e Outros

86.923,55

46.250,17

53,21%

1.056.427,55

539.140,39

51,03%

TOTAL

Salientamos as taxas de execução do investimento realizado em construção, requalificação e renovação
de infraestruturas e equipamentos públicos (61,8%) e na melhoria contínua dos serviços da JFO
(58,4%).

7.4

Equilíbrio Orçamental

O POCAL impõe o princípio do equilíbrio orçamental, cuja observância é obrigatória na elaboração,
alteração e execução dos orçamentos (alínea e) do ponto 3.1.1, ou seja, o orçamento prevê os recursos
necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às
despesas correntes. Este princípio exige, assim, o equilíbrio formal – os recursos necessários para todas
as despesas – e o equilíbrio corrente – as despesas correntes não poderão exceder as receitas
correntes.
A Junta de Freguesia de Olivais, respeitou em 2015 o princípio do equilíbrio formal e corrente da
execução orçamental conforme demonstrado no quadro seguinte:
Un: euros

Equilíbrio Orçamental
Corrente
Receitas*
Despesas
Saldo

Total

7.574.891

7.574.891

6.013.604
1.561.287

6.575.244
999.647

* Incl ui Sa l do da Gerênci a Anteri or
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8. Situação Económico-Financeira
A contabilidade patrimonial é um sistema de registo das operações que alteram a composição,
quantitativa ou qualitativa do património da Junta de Freguesia de Olivais, definido como o conjunto de
todos os seus bens, direitos e obrigações, e os custos e proveitos gerados pela atividade desenvolvida.

8.1

Análise do Balanço

O Balanço carateriza a situação patrimonial da Junta de Freguesia, através dos agregados patrimoniais:
Ativo, Passivo e Fundos Próprios.

8.1.1

Estrutura e Evolução dos Ativos

O Ativo Líquido da Junta de Freguesia de Olivais, a 31 de dezembro de 2015, cifrou-se em 2,63 milhões
de euros correspondendo a um decréscimo de cerca 195 mil euros (redução 6,9%).
Evolução do Ativo Líquido
3.000.000

2.826.424
2.630.632

2.500.000
2.190.584

euros

2.000.000
1.500.000
1.000.000

500.000
2013

8.1.1.1

2014

2015

Imobilizado

O imobilizado tem um peso de 48,6% no Ativo Líquido e registo um crescimento em 2015 de 319 mil
euros, cerca de 33,2% face a 2014.
Imobilizado
1.000.000
800.000

660.728
461.417

euros

Os Bens de Domínio Público representam
58,3% do Imobilizado e têm um valor bruto
de 744 mil euros (crescimento de 48,6% em
2015).

600.000

275.787

400.000
617.688

As Imobilizações Corpóreas representam
51,7% do Imobilizado e têm um valor bruto
de 1,77 milhões de euros (crescimento de
20,1% em 2015).
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494.975

498.469

2013

2014

-

Bens do Domínio Público

2015
Imobilizações Corpóreas
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8.1.1.2

Dívidas de Terceiros

As Dívidas de Terceiros, equivale ao conjunto de direitos da JFO face a terceiros, que em 2015,
ascendeu a 115 mil euros, correspondendo a um crescimento de 51,7% e representando 4,4% do Ativo
Líquido.
Un: euros

DÍVIDAS DE TERCEIROS
Designação / Anos

2013

2014

2015

Clientes c/c

-

-

2.377

Contribuintes c/c

-

22.416

62.836

Utentes c/c

11.351

21.018

24.871

Estado e outros entes públicos

20.182

20.840

25.091

11.646

11.646

43.179

75.920

Outros devedores
Total

115.176

O aumento das dívidas de terceiros em 2015 deveu-se essencialmente ao aumento da dívidas de
contribuintes em cerca de 180,3% (40 mil euros).

8.1.1.3

Outros Ativos

As Existências registadas em 31 de dezembro de 2015 foram de aproximadamente 132 mil euros,
apresentando um crescimento de 174,5% face a 2013, devido às necessidades crescentes de stocks
ligadas as competências delegadas no âmbito da Reorganização Administrativa de Lisboa.
As disponibilidades saldaram-se em cerca de 1,10 milhões de euros sendo constituídas basicamente por
depósitos em instituições financeiras.

8.1.2

Estrutura e Evolução dos Passivos

O Passivo da Junta de Freguesia de Olivais, a 31 de dezembro de 2015, cifrou-se em cerca de 339 mil
euros correspondendo a uma redução de cerca 18 mil euros e a um decréscimo de 5% face a 2014.
Evolução do Passivo
400.000
356.580
350.000

300.000

200.000
150.000

128.431

100.000

50.000
2013
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339.391

250.000

euros

A evolução do passivo resulta da diminuição das
dívidas a outros credores (cerca de 31 mil euros).
Em 2015 verificou-se o aumento das rubricas de
acréscimos de custos e saldos a favor do Estado e
outros entes públicos, relacionados com as
especializações do exercício (subsídios de férias e
férias) e as retenções (IRS, Segurança Social) dos
processamentos de salários do quadro de pessoal
da JFO em 2015.

2014

2015
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8.1.2.1

Dívidas a Terceiros

As dívidas a terceiros correspondem ao conjunto das obrigações da JFO face a terceiros, que a 31 de
dezembro de 2015, totalizavam cerca de 105 mil euros (83,4% do Passivo).
Un: euros

DÍVIDAS A TERCEIROS
Designação / Anos

2013

Credores pela execução do orçamento

2014
-

Fornecedores de imobilizado c/c
Estado e outros entes públicos
Outros credores
Total

2015
29

1.751

1.151

1.151

1.088

91.010

96.227

101.340

14.997

33.588

1.752

107.158

130.995

105.931

As dívidas a terceiros diminuíram aproximadamente 32 mil euros (decréscimo de 94,8% face a 2014) e
os saldos a favor do Estado e outros entes públicos aumentaram 5 mil euros.

8.1.2.2

Acréscimos de Custos

Os acréscimos de custos, registados a 31 de dezembro de 2015, totalizaram cerca de 233 mil euros e
referem-se à especialização de férias e subsídio de férias dos colaboradores da JFO. O aumento de 8 mil
euros face a 2014 é justificado pelo aumento do quadro de colaboradores da JFO.

8.1.3

Fundos Próprios

Os Fundos Próprios da Junta de Freguesia de Olivais, a 31 de dezembro de 2015, registaram um saldo
de aproximadamente 2,29 milhões de euros, apresentando uma diminuição de cerca de 178 mil euros
(diminuição de 7,2%).
Evolução dos Fundos Próprios
2.600.000

A variação dos Fundos Próprios da Junta de
Freguesia de Olivais no triénio 2012 – 2015
resultou dos resultados líquidos registados nesse
período.

2.469.844

2.500.000
2.400.000

2.291.241

euros

2.300.000
2.200.000
2.062.153

2.100.000

O património e os resultados transitados
representam 45% e 59% dos Fundos Próprios da
Junta de Freguesia de Olivais.

2.000.000
1.900.000
1.800.000
2013

2014

2015

Un: euros

FUNDOS PRÓPRIOS
Designação / Anos
Património
Reservas
Resultados transitados
Resultado líquido do exercício
Total
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2013

2014

2015

1.031.155

1.031.155

1.031.155

67.188

67.188

87.572

915.588

963.811

1.351.117

48.222

407.691

(178.603)

2.062.153

2.469.844

2.291.241
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8.2

Análise da Demonstração de Resultados por Natureza

A análise da Demonstração dos Resultados por natureza tem por objetivo avaliar o resultado do
exercício, designadamente, a evolução dos proveitos e proveitos que o geraram.

8.2.1

Resultados Operacionais

Os resultados operacionais foram negativos em 2015 e atingiram 176 mil euros, principalmente, devido
ao aumento das amortizações e depreciações do exercício em 175 mil euros face a 2014, em
consequência dos planos de investimento realizados no último triénio que totalizaram 1,05 milhões de
euros.
Resultados Operacionais
400.000

362.213

300.000

euros

200.000
66.720

100.000
-

2013

2014

2015

(100.000)
(200.000)

(176.167)

(300.000)

8.2.1.1

Proveitos Operacionais

Os proveitos operacionais da atividade da JFO, totalizaram o montante de 5,96 milhões de euros,
revelando um crescimento de 508 mil euros face a 2014 devido ao início da cobrança pela JFO das taxas
de ocupação da via pública e do aumento da ocupação dos mercados da Freguesia.

Proveitos Operacionais
7.000.000
5.966.933

6.000.000

5.458.489

euros

5.000.000
4.000.000

3.498.365

3.000.000
2.000.000

4.892.965

5.257.079

3.099.740

1.000.000

Impostos e taxas

398.624

565.524

2013

2014
Transferências e subsídios obtidos

709.853

2015
Proveitos Operacionais

As transferências e subsídios obtidos foram responsáveis por cerca de 364 mil euros do aumento
registado nos proveitos operacionais e representaram cerca de 88,1% dos proveitos operacionais da
Junta de Freguesia de Olivais.
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8.2.1.2

Custos Operacionais

Os custos operacionais da atividade da Junta de Freguesia de Olivais totalizaram o montante de 6,14
milhões de euros.
O crescimento de 1,04 milhões de euros dos custos operacionais face a 2014 resultou do aumento dos
custos suportados com o pessoal (mais 33,6%), transferências concedidas e prestações sociais (mais
320,8% euros) e amortizações e depreciações do exercício (mais 389,4%). No que respeita aos custos
com fornecimentos e serviços externos verificou-se uma redução de aproximadamente 628 mil euros
(menos 22,8% face a 2014).
Custos Operacionais
7.000.000
6.143.099
6.000.000
5.096.276

euros

5.000.000

4.000.000

3.431.645

3.000.000
2.000.000
1.000.000
2013

2014

2015

Os custos com pessoal e os fornecimentos e serviços externos foram as rubricas mais significativas com
um peso de 44,3% e 34,9%, respetivamente, nos custos operacionais da Junta de Freguesia de Olivais
excluindo as amortizações e depreciações do exercício.
Estrutura de Custos Operacionais
0,9%
16,3%
34,9%
3,6%

44,3%

Fornecimentos e serviços externos

Custos com o pessoal

Amortizações do Exercício

Transf / Subsídios e Prestações Sociais

Outros Custos Operacionais

As transferências concedidas / prestações sociais atingiram em 2015 cerca de 2,7 milhões de euros
(aumento de 33,6% face a 2014) correspondendo a mais 764 mil euros de apoios concedidos aos nossos
cidadãos, associações e instituições da Freguesia.
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8.2.2

Resultados Líquidos

A junção dos resultados operacionais, resultados financeiros e resultados extraordinários, originou um
resultado líquido negativo de cerca de 178 mil euros, em 2015.
Un: euros

RESULTADOS LÍQUIDOS
Designação / Anos

2013

Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Extraordinários

2014

2015

66.720

362.213

(176.167)

(3.988)

12.137

(1.148)

(14.510)

33.341

(1.289)

48.222

407.691

(178.603)

Resultados Líquidos

Resultados Líquidos
500.000
407.691
400.000
300.000

euros

200.000
100.000

48.222

2013

2014

2015

(100.000)
(200.000)

(178.603)

(300.000)

O aumento da receita total da JFO (mais 9,3% face a 2014) inferior ao aumento da despesa total (mais
20,5% face a 2014) traduziu-se no resultado líquido registado em 2015.
Un: euros

PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS
Var. 2014 /
2015
Impostos e taxas

144.328,98

Transferências e subsídios obtidos

364.114,56

Total de Acréscimo de Receita
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal

683.632,33

Amortizações do Exercício

175.254,27

Transf / Subsídios e Prestações Sociais

763.122,37

Outros Custos Operacionais
Total de Acréscimo de Despesa
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508.443,54
(628.627,12)

53.441,71
1.046.823,56
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8.3

Análise dos Fluxos de Caixa

O mapa de fluxos de caixa permite aferir a ligação entre a contabilidade orçamental (baseada nos fluxos
de caixa) e a contabilidade patrimonial (baseada no princípio da especialização), nomeadamente:



os saldos iniciais e finais de disponibilidades com ligação ao orçamento pelo saldo de execução
orçamental;



os recebimentos e pagamentos respeitantes à execução orçamental, segmentando-a em
corrente e capital;



os saldos de gerência quando à sua origem: execução orçamental e ou operações de
tesouraria.
Un: euros

MAPA RESUMO DE FLUXOS DE CAIXA DE 2015
RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Operações de tesouraria

1.742.327,31 Despesas orçamentais
1.644.054,68

Receitas orçamentais
Correntes

Correntes

98.272,63

Outras receitas

478.247,16

Saldo da gerência seguinte

6.171,72
TOTAL

561.640,39

5.930.836,35 Operações de tesouraria
-

Operações de tesouraria

6.013.603,57

Capitais

5.924.664,63

Capitais

6.575.243,96

1.102.739,19

Execução orçamental

999.647,07

Operações de tesouraria

103.092,12

483.066,65
8.156.230,31

TOTAL

8.156.230,31

O saldo de gerência anterior de 1,74 milhões de euros teve origem na execução orçamental de 2014 no
montante de 1,64 milhões de euros e em operações de tesouraria no montante de 98 mil euros. No
exercício de 2015 as receitas arrecadas e cobradas totalizaram 5,93 milhões de euros e as despesas
pagas ascenderam a 6,57 milhões de euros. O saldo da execução orçamental para a gerência seguinte é
de 1,10 milhões de euros (18,6% de receita corrente e 18,3% da despesa corrente em 2015).
As receitas orçamentais correntes representaram 98,6% as despesas orçamentais correntes, sendo de
salientar que a receita por cobrar no final do ano foi de cerca de 78 mil euros.
O saldo das operações de tesouraria no início do ano foi de 98 mil euros, as cobranças realizadas ao
longo do ano foram de 483 mil euros e os pagamentos realizados ao longo do ano de 478 mil euros,
pelo que o saldo de e para terceiros a transitar para o ano seguinte é de 103 mil euros.
O saldo de gerência a transitar para 2015 foi de 1,10 milhões de euros resultando da execução
orçamental (1 milhão de euros) e das operações de tesouraria (103 mil euros).
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9. Indicadores e Rácios
Os pontos seguintes traduzem a atividade da Junta de Freguesia de Olivais em 2015 e a evolução no
triénio 2013-2015 através de um conjunto de indicadores referentes ao cumprimento de equilíbrios
legalmente estabelecidos, bem como rácios sobre recursos humanos e financeiros da Junta de
Freguesia

9.1

Limites e Equilíbrios Legais
Rácios / Anos

2013

2014

2015

0,93

1,08

1,15

Receita total / Despesa total

%

Receita Corrente / Despesa corrente

%

0,94

1,12

0,99

Passivo / Receita total (n-1)

%

3,7%

6,5%

5,7%

Dívidas Fornecedores / Receita total (n-1)

%

0,4%

0,1%

0,2%

Índi ce

0,01

0,06

0,05

Custos com Pessoal do Quadro / Receitas Correntes (n-1)

%

14,6%

55,9%

38,3%

Custos com Pessoal fora do Quadro / Receitas Correntes (n-1)

%

0,7%

1,0%

10,5%

di a s

0,1

0,1

0,4

Limite da Dívida total

Prazo Médio de Pagamentos

A execução orçamental cumpre a regra do equilíbrio orçamental estabelecida no art.º 40.º da Lei
n.º73/2013 de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais). O
saldo da receita e despesa total foi positivo em cerca de 1 milhão de euros. O saldo corrente (receita
corrente incluindo o saldo de gerência do ano anterior – despesas corrente) foi positivo em cerca de
1,56 milhões de euros, permitindo financiar as despesas de capitais em 2015. A receita corrente
excluindo o saldo de gerência do ano anterior assegurou a cobertura de 99% da despesa corrente.
O limite da dívida total é substancialmente inferior ao limite estabelecido no art.º 52.º da Lei
n.º73/2013 de 3 de setembro.
Os custos com pessoal do quadro e fora do quadro, não excederam, os limites de 60% e 25%,
respetivamente, as receitas correntes do ano anterior.
O prazo médio de pagamentos, estimado pelo valor da dívida de curto prazo a fornecedores, em
relação com a aquisição de bens e serviços foi, em 2015, de 0,4 dias cumprindo os objetivos do
Programa Pagar a Tempo e Horas (Resolução do Conselho de Ministros nº 34/2008 de 14 de fevereiro)
e a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012 e Decreto – Lei n.º 127/2012).
A JFO procede à comunicação prevista no Decreto-Lei n.º 65-A/2011 de 17 de Maio à DGAL, referente
ao valor global das dívidas certas, líquidas e exigíveis que permaneçam por pagar após 90 dias, sobre a
data convencionada para o pagamento da fatura.
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9.2

Indicadores Orçamentais
Rácios / Anos

2013

2014

2015

Impostos e Taxas / População

euros

11,74

12,57

10,02

Transferências Correntes / População

euros

83,22

144,68

155,59

Aquisições de Bens e Serviços / População

euros

12,11

26,25

68,40

Investimento / População

euros

9,29

5,52

15,96

Despesas Correntes / População

euros

101,46

144,15

177,98

Receita Total / Receita Total (n-1)

%

24,5%

34,7%

8,4%

Despesa Total / Despesa Total (n-1)

%

48,8%

35,6%

29,6%

Transferências Correntes / Despesa Total

%

75,1%

96,4%

80,0%

Os impostos e taxas cobrados por habitante, não considerando as taxas referentes a mercados e à
ocupação da via pública, apresentaram uma diminuição de 20,2% face a 2014 e de 14,7% face a 2013.
As transferências correntes por habitante registaram um aumento de 7,5% em relação a 2014 e a
cobertura da despesa total pelas transferências correntes foi de 80% (decréscimo de 17% face a 2014).
A receita total apresentou um crescimento de 8,4% em 2015 (34,7% em 2014) face ao aumento da
despesa de 29,6% (35,6% em 2014).
As despesas correntes por habitante cresceram 23,5% em 2015 (42,1% em 2014) correspondentes a
177,98 euros por habitante.

9.3

Indicadores Financeiros e Estrutura de Ativos

Os indicadores financeiros são uma ferramenta fundamental na análise da situação e evolução das
Contas da Junta de Freguesia, ao medirem a rentabilidade, a solvabilidade, a liquidez e o financiamento.
Rácios / Anos

2013

2014

2015

Estrutura do Ativo

%

54,3%

51,4%

94,7%

Liquidez Geral

%

1105,5%

523,5%

397,9%

Liquidez Imediata

%

1048,0%

488,6%

324,9%

Solvabilidade

%

1605,6%

692,6%

675,1%

Autonomia Financeira

%

94,1%

87,4%

87,1%

Cobertura por Capitais Permanentes

%

267,5%

257,3%

179,2%

Reforço do Património

%

47,1%

36,5%

39,2%

Equilíbrio Operacional

%

101,9%

107,1%

97,1%

Rentabilidade Operacional

%

1,4%

7,5%

-3,0%

A estrutura do ativo caraterizou-se pelo aumento da predominância do Imobilizado face ao ativo
circulante.
Os rácios de Liquidez Geral e Liquidez Imediata registaram uma diminuição no triénio em análise,
contudo, continuam substancialmente superiores ao passivo de curto prazo, sendo de 397,9% e
324,9%, respetivamente.
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A solvabilidade revela uma ligeira diminuição em 2015, no entanto, a taxa de 675,1% demonstra que os
Fundos Próprios em 2015 são mais do que suficientes para solver o passivo, confirmando a
independência da JFO em relação aos seus credores.
A autonomia financeira manteve-se praticamente inalterada em 2015 para 87,4% (87,1% em 2014),
realçando a reduzida dependência da JFO face a financiamento de terceiros, constituído por dívidas a
fornecedores e outros credores e por saldos a favor do Estado e outros entes públicos.
A estrutura financeira da Junta de Freguesia é equilibrada conforme demonstra a cobertura de
imobilizado por capitais permanentes de 179,2%.
O rácio reforço do património registou uma melhoria em 2015 assegurando a cobertura de 39,2% do
ativo líquido.
O equilíbrio operacional da Junta de Freguesia registou um decréscimo de 9,3% em 2015, sendo os
proveitos operacionais inferiores em 2,9% aos custos operacionais.
O rácio da rentabilidade operacional foi negativo em 2015 com fundamento nos resultados líquidos do
exercício de 2015.

9.4

Recursos Humanos
Rácios / Anos

2013

2014

%

17,6%

455,0%

3,6%

Custos com Pessoal do Quadro / Colaboradores

euros

21.578,63

16.165,85

18.244,62

Custos com Pessoal do Quadro/ População

euros

12,77

53,11

62,10

Custos com Pessoal Fora do Quadro / População

euros

0,59

0,99

17,09

Colaboradores / População (1000 habitantes)

Índi ce

0,59

3,29

3,40

Colaboradores / Colaboradores (n-1)

2015

Os custos com pessoal por colaborador do quadro da JFO aumentaram em 2015 cerca de 12,9% face a
2014, em consequência do aumento do quadro de colaboradores de 111 para 115 trabalhadores (3,6%
face a 2014). Os custos com pessoal do quadro por habitante aumentaram de 51,11 em 2014 para
62,10 euros em 2015.
Os custos com pessoal por colaborador fora do quadro da JFO (em regime de tarefa ou avença)
aumentaram de 0,99 euros em 2014 para 17,09 euros em 2015 devido à contratação de 69
colaboradores em 2015 (46 colaboradores - ação educativa, 13 colaboradores - ação social, 10
colaboradores - ambiente urbanos e obras) de modo a assegurar as competências delegadas pela
Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei nº 56/12 de 8 de novembro)
O número de colaboradores do quadro da JFO por 1.000 habitantes registou um crescimento de 3,29
em 2014 para 3,40 em 2015.
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10. Factos Relevantes verificados após o Encerramento do Exercício
Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas
contas do exercício.

11. Proposta de Aplicação de Resultados
Em 2015, os Resultados Líquidos do Exercício da Junta de Freguesia de Olivais foram negativos em
Euros 178.602,94 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e dois euros e noventa e quatro cêntimos) e
propondo-se a sua aplicação em Resultados Transitados.
Un: euros

APLICAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS
Conta
Reservas Legais
Resultados Transitados
Resultados Líquidos do Exercícios

MRP300/SD01 Vers.1.0.b.
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12. Anexos – Documentos de Prestação de Contas
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12.1 Balanço
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12.2 Demonstração dos Resultados
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12.3 Plano Plurianual de Investimentos
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12.4 Orçamento (Resumo)
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12.5 Orçamento
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12.6 Controlo Orçamental da Despesa
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12.7 Controlo Orçamental da Receita
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12.8 Execução do Plano Plurianual de Investimento
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12.9 Fluxos de Caixa
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12.10 Contas de Ordem
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12.11 Operações de Tesouraria

MRP300/SD01 Vers.1.0.b.

158 de 187

Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2015

12.12 Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados
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12.13 Modificações do Orçamento - Receita
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12.14 Modificações do Orçamento - Despesa
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12.15 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos
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12.16 Contratação Administrativa – Situação dos Contratos
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12.17 Transferências Correntes - Despesa
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12.18 Transferências de Capital - Despesa
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12.19 Subsídios Concedidos
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12.20 Transferências Correntes - Receita

MRP300/SD01 Vers.1.0.b.

167 de 187

Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2015

12.21 Transferências de Capital - Receita
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12.22 Subsídios Obtidos
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12.23 Ativos de Rendimento Fixo
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12.24 Ativos de Rendimento Variável
Não aplicável.

MRP300/SD01 Vers.1.0.b.

171 de 187

Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2015

12.25 Empréstimos
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12.26 Outras Dívidas a Pagar
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13. Anexos – Outros Documentos
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13.1 Guia de Remessa
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13.2 Ata da Reunião em que foi Discutida e Votada a Conta de Gerência
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13.3 Norma de Controlo Interno
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13.4 Resumo Diário de Tesouraria
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13.5 Síntese das Reconciliações Bancárias
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13.6 Mapas de Fundo de Maneio
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13.7 Relação dos Emolumentos Notariais e Custas de Execuções Fiscais
Não aplicável.
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13.8 Relação de Acumulação de Funções
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13.9 Relação Nominal de Responsáveis
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13.10 Certidões de Receita
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13.11 Certidões de Saldos – Entidades Bancárias
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13.12 Certidões de Inexistência de Dívidas
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14. Glossário de Termos
AECs

Atividades de Enriquecimento Curricular

AML

Área Metropolitana de Lisboa

BCE

Banco Central Europeu

CAF

Componente de Apoio à Família

CIBE

Cadastro e inventário dos bens do Estado

CCP

Código dos Contratos Públicos

CML

Câmara Municipal de Lisboa

DACE

Divisão de Apoio ao Cidadão e Economia

DASEC

Divisão de Ação Social, Educação e Cidadania

DAU

Divisão de Ambiente Urbano

DCP

Documentos de Prestação de Contas

DGAL

Direção Geral das Autarquias Locais

DGO

Direção Geral do Orçamento

DOAFRH

Divisão de Organização, Administração, Finanças e Recursos Humanos

FBCF

Formação Bruta de Capital Fixo

FFF

Fundo de Financiamento das Freguesias

FSE

Fornecimentos e Serviços Externos

GDPE

Gabinete Desenvolvimento Projetos e Empreendedorismo

GEPE

Grupo de Entreajuda para a Procura de Emprego

GIP

Gabinete de Inserção Profissional

IHPC

Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor

INE

Instituto Nacional de Estatística

IVA

Imposto sobre o Valor Acrescentado

JFO

Junta de Freguesia de Olivais

MF

Ministério das Finanças

OE

Orçamento de Estado

PBG

Princípios de Bom Governo

PIB

Produto Interno Bruto

POCAL

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais

POE

Proposta de Orçamento de Estado

PPI

Plano Plurianual de Investimentos

RCM

Resolução do Conselho de Ministros

RGTAL

Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais

RFAL

Regime Financeiro das Autarquias Locais e das entidades intermunicipais
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FREGUESIA DE OLIVAIS

BALANÇO

Data: 18-04-2016
Ano: 2015
(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Liquidos
Códigos das
contas
POCAL

Exercício
ACTIVO

AB

2015
AP

AL

2014
AL

Imobilizado:
Bens de domínio público:
451
452
453
455
459
445

bens de patrimonio historico, artistico e cultural
outros bens de dominio publico
Imobilizações em curso de bens de dominio público

2.239,26

2.239,26

718.819,58

124.469,58

23.337,56

594.350,00

498.469,12

23.337,56

446
744.396,40

126.708,84

617.687,56

498.469,12

352.349,65

42.092,38

310.257,27

309.747,25

249.137,46

222.506,47

26.630,99

13.681,68

615.844,47

449.731,25

166.113,22

47.291,64

79.705,02

56.728,55

22.976,47

18.744,24

449.221,54

314.471,81

134.749,73

71.952,31

660.727,68

461.417,12

132.560,46

132.560,46

48.290,22

132.560,46

132.560,46

48.290,22

Imobilizações incorpóreas:
431
432

Despesas de Investigação e Desenvolvimento

433
443
449

421
422
423
424
425
426
427
429

Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento Básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utênsilios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas

767,65

767,65

20.699,81

20.699,81

1.767.725,60

1.106.997,92

442
448

Investimentos Financeiros:
411
412
414
415
441
447

Circulante:
Existências:
36
35
34
33
32

Mercadorias

37

Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo
Dívidas de terceiros - Curto Prazo:

1

FREGUESIA DE OLIVAIS

BALANÇO

Data: 18-04-2016
Ano: 2015
(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Liquidos
Códigos das
contas
POCAL

Exercício
ACTIVO

2015
AP

AB

2014
AL

AL

28
211
212
213
218
24
251
229
2619
264
262+263+267+268

Clientes, c/c
Contribuintes, c/c
Utentes, c/c
Clientes, contrib. e utentes de cobr.duvidosa
Estado e outros entes públicos
Devedores pela execução do orçamento
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
Administração autárquica
Outros devedores

2.377,17

2.377,17

62.836,40

62.836,40

22.415,59

24.870,65

24.870,65

21.018,19

25.091,30

25.091,30

20.840,13

11.646,25
115.175,52

151
152
153
159
18

11
12

115.175,52

75.920,16

Títulos negociáveis:
Acções
Obrigações e títulos de participação
Títulos de dívida pública
Outros títulos
Outras aplicações de tesouraria
Depósitos em instituições financeiras e Caixa:
Caixa
Depósitos em instituições financeiras

0,00

0,00

207,82

1.102.739,19

1.102.739,19

1.742.119,49

1.102.739,19

1.102.739,19

1.742.327,31

1.741,72

1.741,72

1.741,72

1.741,72

Acréscimos de proveitos:
271
272

Custos Diferidos

1.233.706,76

Total amortizações.............
Total de provisões..............
Total do activo.....................

0,00
3.864.338,89

1.233.706,76

2.630.632,13

2.826.423,93
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FREGUESIA DE OLIVAIS

BALANÇO

Data: 19-04-2016
Ano: 2015

Dezembro

(unidade EUR)

Códigos das
contas
POCAL

Exercício
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

2015

2014

Fundos próprios:
51

Patrimonio

1.031.154,60

1.031.154,60

1.031.154,60

1.031.154,60

40.004,57

19.620,00

47.567,84

47.567,84

Resultados Transitados

1.351.117,36

963.810,58

Total das Reservas + Fundos Próprios

2.469.844,37

2.062.153,02

-178.602,94

407.691,35

2.291.241,43

2.469.844,37

55
56

Reservas:
571

Reservas Legais

572

Reservas Estatuárias

573
574
575
576

Doações

577
59

88

Resultado líquido do exercicío
Total dos Fundos Próprios
Passivo:

292

Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:
2312

De médio e longo prazo

Dívidas a terceiros - Curto Prazo:
2311

De curto prazo

269

Adiantamentos por conta de vendas

221

Fornecedores, c/c

228

Fornecedores-Facturas em recepção e conf.

252

Credores pela execução do orçamento

217

Clientes e utentes c/ cauções

219

Adiantamentos de clientes,contrib. e utentes

2611

Fornecedores de imobilizado c/c

1.088,35

1.750,75

28,89

1.150,80

2612
24

Estado e outros entes públicos

264

Administração autárquica

262+263+267+268

Outros credores

101.339,76

96.227,17

1.752,36

33.588,20

105.931,22

130.995,06

Acréscimos e diferimentos:

3

FREGUESIA DE OLIVAIS

BALANÇO

Data: 19-04-2016
Ano: 2015

Dezembro
Códigos das
contas
POCAL
273

(unidade EUR)
Exercício
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
Acrescimos de Custos

2015

2014

233.459,48

225.584,50

233.459,48

225.584,50

274

Total do passivo
Total dos fundos próprios e do passivo

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 Dezembro 2015

339.390,70

356.579,56

2.630.632,13

2.826.423,93

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 Dezembro 2015

4

FREGUESIA DE OLIVAIS
Ano: 2015

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(unidade EUR)

Dezembro
Códigos das
contas
POCAL

Exercícios
CUSTOS E PERDAS

2015

2014

Custos e Perdas
61
62
641 + 642
643 a 648

Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas
Fornecimentos e serviços terceiros
Remunerações
Encargos Sociais

63

Transf.subsídios correntes concedidos e prest

66
67

Amortizações do exercicio
Provisões do exercicio

65

Outros custos e perdas operacionais
(A)

68
69
88

55.055,68
2.145.902,77

2.774.529,89

2.283.590,04
437.272,35

1.656.656,08
4.921.820,84

380.573,98

1.001.017,80
220.260,82

4.811.759,95
237.895,43

45.006,55
220.260,82

45.006,55

6.143.099,46

5.096.275,90

1.613,97

Custos e perdas financeiras
(C)
Custos e perdas extraordinárias
(E)
Resultado líquido do exercicío

4.295,88

3.950,74

6.147.395,34

5.100.226,64

30.261,82

-33.340,99

6.177.657,16

5.066.885,65

-178.602,94

407.691,35

5.999.054,22

5.474.577,00

709.853,30

565.524,32

5.257.079,36

4.892.964,80

5.966.932,66

5.458.489,12

Proveitos e Ganhos
7111
7112+7113
7114
712
72
(a)
75
73
74
76
78
79

Vendas e prestações de Serviços:
Mercadorias
Vendas de Produtos
Prestações de Serviços
Impostos e Taxas
Variação da Produção
Trabalhos para a própria entidade
Proveitos suplementares
Transferências e subsidios obtidos
Outros proveitos e ganhos operacionais
(B)
Proveitos e ganhos financeiros
(D)

3.148,25

16.087,88

5.970.080,91

5.474.577,00

28.973,31

Proveitos e ganhos extraordinários
(F)

5.999.054,22

5.474.577,00

Resumo:

Resultados Operationais (B) - (A)
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)
Resultados Correntes (D) - (C)
Resultado líquido do exercício (F) - (E)

-176.166,80
-1.147,63
-177.314,43
-178.602,94

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 Dezembro 2015

Em 31 Dezembro 2015

1

FREGUESIA DE OLIVAIS

Ano: 2015

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial
(Unidade: EUR)
Objectivo

Cod.
Classf.
Econ

N.º
Proj

010300

010200

2015

0701080000

01.03.01

010200

2015

0701090000

01.03.03

010500

010500

010500

010500

010500

010500

010500

010500

010500

010500

010500

010500

010500

010500

FR
(1)

MELHORIA CONTINUA

010300

010300

Designação

F. de Financiamento (2)
AC

AA
0,00

0,00

FC

Datas

Responsável
Inicio

Fim

FE
(3)

Despesas
Realizado

0,00

F. Defin

Total Previsto

Anos Seguintes

2015
Total

F. N.Defin.

2017

2016

2018

Outros

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

Aquisição de software diverso

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

Modernização dos serviços aquisição de equipamentos
informaticos

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

785 000,00

785 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

785 000,00

Construção/requalificação/renovaç
ão de espaços, edificios e
equipamentos

0,00

010200

2015

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

01.05.01

Sede da Junta de Freguesia Requalificação do edificio (área de
atendimento ao público e exterior)

A

0701030100

010200

2015

Obras diversas

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0701030700

01.05.02

010200

2015

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

01.05.03

Iluminação pública melhoramentos

A

0701040400

010200

2015

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

205 000,00

205 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205 000,00

01.05.04

Aquisição de novas viaturas
ligeiras e autocarro. Grandes
reparações na frota

A

0701060200

010200

2015

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

01.05.05

Aquisição de hardware e
melhoramentos nos sistemas de
informação

A

0701070000

010200

2015

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/12/2015

31/12/2015

0

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

01.05.06

Apetrechamento dos
serviços/aquisição de
equipamento básico

A

0701100200

010200

2015

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

01.05.07

Aquisição de diversos
equipamentos de apoio

A

0701150000

010200

2015

Obras diversas

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0703020700

01.05.08

010200

2015

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

01.05.09

Requalificação do espaço público
da Av. Berlim

A

0703030100

010200

2015

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

95 000,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

01.05.10

Renovação do arvoredo e
pavimentos na Quinta do Morgado

A

0703030100

010200

2015

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

01.05.11

Criação de uma zona de
estacionamento - Olivais Velho

A

0703030100

010200

2015

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

01.05.12

Integração de estacionamento na
Rua Cidade da Beira e Praça
Chinde

A

0703030100

010200

2015

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

01.05.13

Acessibilidade e estacionamento
nos Olivais

A

0703030100

1

FREGUESIA DE OLIVAIS

Ano: 2015

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial
(Unidade: EUR)
Objectivo

010500

010500

Cod.
Classf.
Econ

N.º
Proj

010200

2015

0703030100

01.05.14

010200

2015

0703030400

01.05.15

020200

020200

020200

020200

020200

Designação

FR
(1)

2015

0701030100

02.02.01

030000

2015

0701041100

02.02.02

030000

2015

0701060100

02.02.03

030000

2015

0701100100

07011001

AC

AA

FC

Datas

Responsável
Inicio

Fim

FE
(3)

Despesas
Realizado

F. Defin

Total Previsto

Anos Seguintes

2015
Total

F. N.Defin.

2017

2016

2018

Outros

Requalificação do Espaço Público
na Quinta do Morgado

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

Melhoramento na iluminação
Pública

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

123 000,00

123 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 000,00

Construção/requalificação/renovaç
ão de espaços, edificios e
equipamentos
030000

F. de Financiamento (2)

0,00

Requalificação das instalações
operacionais

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Obras de requalificação dos
postos de limpeza

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Aquisição de novas viaturas e
equipamentos de limpeza

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

68 000,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 000,00

Apetrechamento dos serviços Aquisição de máquina de lavagem
de ruas e pulverização

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

040000

QUALIDADE DO ESPAÇO
PÚBLICO

0,00

0,00

0,00

0,00

195 000,00

195 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 000,00

040300

Construção/requalificação/renovaç
ão de espaços, edificios e
equipamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

195 000,00

195 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 000,00

040300

040300

040300

040300

040300

040300

030000

2015

0701040100

04.03.01

Requalificação e construção de
novos arruamentos

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

030000

2015

0701040500

Construção de parque infantil e
requalificação dos existentes
(CML)

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

04.03.02

030000

2015

Construção de novas passadeiras

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0701040900

04.03.03

030000

2015

Obras diversas

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0701041300

04.03.04

030000

2015

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

04.03.05

030000

2015

Apetrechamento dos serviços aquisição de ferramentas diversas
para apoio a trabalhos a realizar
pela própria Junta de Freguesia
Sinalização horizontal e vertical

A

0701110000

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0703030900

04.03.06

060000

EDUCAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

060500

Construção/requalificação/renovaç
ão de espaços, edificios e
equipamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS

Ano: 2015

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial
(Unidade: EUR)
Objectivo

060500

060500

Cod.
Classf.
Econ

N.º
Proj

040000

2015

0701030500

06.05.01

040000

2015

0703020500

06.05.02

Designação

FR
(1)

F. de Financiamento (2)
AC

AA

FC

Datas

Responsável
Inicio

Fim

FE
(3)

Despesas
Realizado

F. Defin

Total Previsto

Anos Seguintes

2015
Total

F. N.Defin.

2017

2016

2018

Outros

Escolas - obras de melhoramento

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

Requalificação/melhoramento em
escolas

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

070000

CULTURA

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

070300

Construção/requalificação/renovaç
ão de espaços, edificios e
equipamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

0,00

100,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

070300

040000

2015

0701030100

07.03.01

Biblioteca - melhoramentos

A

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

080000

DESPORTO E VIDA SAUDÁVEL

0,00

0,00

0,00

0,00

102 500,00

102 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 500,00

080400

Construção/requalificação/renovaç
ão de espaços, edificios e
equipamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

102 500,00

102 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 500,00

080400

080400

080400

080400

040000

2015

0701030200

08.04.01

Pavilhão desportivo - obras de
adaptação

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 500,00

040000

2015

0701040600

08.04.02

Requalificação de polidesportivos
e construção de parques de jogos

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

040000

2015

0703020200

Obras de requalificação em
polidesportivos (CML)

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

08.04.03

040000

2015

Polidesportivo RALIS

A

0,00

100,00

0,00 Presidente

01/01/2015

31/12/2015

0

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0703030600

08.04.04

090000

COMÉRCIO, SERVIÇOS E
TURISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

090200

Construção/requalificação/renovaç
ão de espaços, edificios e
equipamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00 Presidente

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

090200

050000

2015

0701030300

09.02.01

Requalificação/melhoramento em
mercados (célula B)

A

01/01/2015

31/12/2015

0
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FREGUESIA DE OLIVAIS

Ano: 2015

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial
(Unidade: EUR)
Objectivo

Cod.
Classf.
Econ

N.º
Proj

Designação

FR
(1)

F. de Financiamento (2)
AC

AA

FC

Datas

Responsável
Inicio

Fim

FE
(3)

Despesas
Realizado

Total Geral (Sub Total)

Legenda:

(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras

1 430 500,00

F. Defin

Total Previsto

Anos Seguintes

2015
Total

F. N.Defin.

1 430 500,00

0,00

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 de dezembro de 2015

Em 31 de dezembro de 2015

2017

2016
0,00

2018
0,00

Outros
0,00

0,00

1 430 500,00

(3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

4

FREGUESIA DE OLIVAIS
Ano :2015
(Unidade: EUR)

RESUMO
Receitas

Montante

Despesas

Montante

Corrente .............................

6 470 065,55 Corrente .............................

6 993 288,00

Capital ...............................

0,00 Capital ...............................

1 120 932,23

Outras Receitas .................

1 644 154,68

Total

Total Geral

8.114.220,23

8.114.220,23

Total

Total Geral

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 de dezembro de 2015

Em 31 de dezembro de 2015

8.114.220,23

8.114.220,23

FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

01 01 00 Assembleia de Freguesia
Código

Designação

Montante

DESPESAS CORRENTES

01

Despesas com o pessoal

26.610,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

22.291,00

01 01 01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

01 01 04

Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho

12.564,00

01 01 04 01

Pessoal em Funções

12.564,00

01 01 13

Subsidio de refeição

1.033,00

01 01 13 01

Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

1.033,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

2.094,00

01 01 14 01

Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

2.094,00

01 03

Segurança social

4.319,00

01 03 01

Encargos com a saúde

01 03 05

Contribuições para a segurança social

01 03 05 01

Assistência na doença dos funcionários públicos

01 03 05 02

Segurança social dos funcionários públicos

3.481,00

01 03 05 02 01

Caixa Geral de Aposentações

3.481,00

01 03 09

Seguros

89,00

01 03 09 01

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

89,00

02

Aquisição de bens e serviços

02 01

Aquisição de bens

950,00

02 01 05

Alimentação - Refeições confeccionadas

300,00

02 01 08

Material de escritório

150,00

02 01 19

Artigos honoríficos e de decoração

500,00

02 02

Aquisição de serviços

250,00

02 02 11

Representação dos serviços

250,00

6.600,00

566,00

3.664,00
183,00

1.200,00

Total das DESPESAS CORRENTES

27 810,00

Total Orgão 01 01 00

27 810,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

01 02 00 Junta de Freguesia
Código

Designação

Montante

DESPESAS CORRENTES

01

Despesas com o pessoal

257.635,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

219.483,00

01 01 01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

32.316,00

01 01 04

Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho

74.235,00

01 01 04 01

Pessoal em Funções

74.235,00

01 01 07

Pessoal em regime de tarefa ou avença

81.391,00

01 01 11

Representação

6.276,00

01 01 13

Subsidio de refeição

9.300,00

01 01 13 01

Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

8.267,00

01 01 13 03

Membros dos órgãos autárquicos

1.033,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

15.965,00

01 01 14 01

Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

12.373,00

01 01 14 03

Membros dos órgãos autárquicos

3.592,00

01 02

Abonos variáveis ou eventuais

5.663,00

01 02 02

Horas extraordinárias

5.663,00

01 03

Segurança social

01 03 01

Encargos com a saúde

01 03 03

Subsídio familiar a criança e jovens

01 03 05

Contribuições para a segurança social

01 03 05 01

Assistência na doença dos funcionários públicos

01 03 05 02

Segurança social dos funcionários públicos

17.832,00

01 03 05 02 01

Caixa Geral de Aposentações

14.738,00

01 03 05 02 02

Segurança Social - Regime geral

3.094,00

01 03 05 03

Outros

7.853,00

01 03 09

Seguros

622,00

01 03 09 01

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

622,00

02

Aquisição de bens e serviços

02 01

Aquisição de bens

96.500,00

02 01 02

Combustíveis e lubrificantes

41.500,00

02 01 02 01

Gasolina

5.000,00

02 01 02 02

Gasóleo

35.000,00

02 01 02 03

Gás

1.500,00

02 01 04

Limpeza e higiene

2.000,00

02 01 05

Alimentação - Refeições confeccionadas

1.500,00

02 01 08

Material de escritório

32.489,00
4.310,00
637,00

26.920,00
1.235,00

800.550,00

17.000,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

01 02 00 Junta de Freguesia
Código

Designação

Montante

02 01 11

Material de consumo clínico

02 01 15

Prémios, condecorações e ofertas

02 01 18

Livros e documentação técnica

02 01 19

Artigos honoríficos e de decoração

02 01 21

Outros bens

02 02

Aquisição de serviços

704.050,00

02 02 01

Encargos das instalações

138.500,00

02 02 02

Limpeza e higiene

140.000,00

02 02 03

Conservação de bens

38.000,00

02 02 05

Locação de material de informática

70.000,00

02 02 08

Locação de outros bens

40.000,00

02 02 09

Comunicações

25.000,00

02 02 10

Transportes

3.000,00

02 02 11

Representação dos serviços

1.500,00

02 02 12

Seguros

02 02 13

Deslocações e estadas

02 02 14

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

02 02 16

Seminários, exposições e similares

02 02 17

Publicidade

02 02 18

Vigilância e segurança

02 02 19

Assistência técnica

21.400,00

02 02 20

Outros trabalhos especializados

90.000,00

02 02 25

Outros serviços

04

Transferências correntes

38.500,00

04 07

Instituições sem fins lucrativos

36.000,00

04 07 01

Instituições sem fins lucrativos

36.000,00

04 07 01 03

Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo

36.000,00

04 08

Famílias

2.500,00

04 08 02

Outras

2.500,00

06

Outras despesas correntes

4.394,00

06 02

Diversas

4.394,00

06 02 03

Outras

4.394,00

06 02 03 05

Outras

4.394,00

1.500,00
20.000,00
500,00
2.500,00
10.000,00

25.000,00
1.500,00
67.000,00
150,00
35.000,00
5.000,00

3.000,00

Total das DESPESAS CORRENTES

1 101 079,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

Aquisição de bens de capital

845.000,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

01 02 00 Junta de Freguesia
Código

Designação

Montante

07 01

Investimentos

07 01 03

Edifícios

45.000,00

07 01 03 01

Instalações de serviços

35.000,00

07 01 03 07

Outros

10.000,00

07 01 04

Construções diversas

15.000,00

07 01 04 04

Iluminação pública

15.000,00

07 01 06

Material de transporte

205.000,00

07 01 06 02

Outro

205.000,00

07 01 07

Equipamento de informática

25.000,00

07 01 08

Software Informático

30.000,00

07 01 09

Equipamento administrativo

30.000,00

07 01 10

Equipamento básico

15.000,00

07 01 10 02

Outro

15.000,00

07 01 15

Outros investimentos

20.000,00

07 03

Bens de domínio público

07 03 02

Edificios

30.000,00

07 03 02 07

Outros

30.000,00

07 03 03

Outras construções e infraestruturas

430.000,00

07 03 03 01

Viadutos, arruamentos e obras complementares

420.000,00

07 03 03 04

Iluminação pública

10.000,00

08

Transferências de capital

60.000,00

08 07

Instituições sem fins lucrativos

60.000,00

08 07 01

Instituições sem fins lucrativos

60.000,00

385.000,00

460.000,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

905 000,00

Total Orgão 01 02 00

2 006 079,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

02 00 00 Organização, Administração, Finanças e Recursos Humanos
Código

Designação

Montante

DESPESAS CORRENTES

01

Despesas com o pessoal

305.527,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

231.364,00

01 01 04

Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho

165.855,00

01 01 04 01

Pessoal em Funções

165.855,00

01 01 07

Pessoal em regime de tarefa ou avença

23.400,00

01 01 13

Subsidio de refeição

14.467,00

01 01 13 01

Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

14.467,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

27.642,00

01 01 14 01

Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

27.642,00

01 02

Abonos variáveis ou eventuais

12.050,00

01 02 02

Horas extraordinárias

11.015,00

01 02 05

Abono para falhas

01 03

Segurança social

01 03 01

Encargos com a saúde

7.463,00

01 03 03

Subsídio familiar a criança e jovens

4.318,00

01 03 04

Outras prestações familiares

01 03 05

Contribuições para a segurança social

01 03 05 01

Assistência na doença dos funcionários públicos

01 03 05 02

Segurança social dos funcionários públicos

33.629,00

01 03 05 02 01

Caixa Geral de Aposentações

27.465,00

01 03 05 02 02

Segurança Social - Regime geral

01 03 05 03

Outros

12.327,00

01 03 09

Seguros

1.243,00

01 03 09 01

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

1.243,00

02

Aquisição de bens e serviços

44.300,00

02 01

Aquisição de bens

27.500,00

02 01 07

Vestuário e artigos pessoais

25.000,00

02 01 21

Outros bens

02 02

Aquisição de serviços

02 02 10

Transportes

02 02 15

Formação

7.500,00

02 02 19

Assistência técnica

1.800,00

02 02 22

Serviços de saúde

5.000,00

02 02 25

Outros serviços

2.000,00

06

Outras despesas correntes

4.500,00

1.035,00

62.113,00

714,00

48.375,00
2.419,00

6.164,00

2.500,00

16.800,00
500,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

02 00 00 Organização, Administração, Finanças e Recursos Humanos
Código

Designação

Montante

06 02

Diversas

4.500,00

06 02 03

Outras

4.500,00

06 02 03 04

Serviços bancários

4.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES

354 327,00

Total Orgão 02 00 00

354 327,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

03 00 00 Ambiente Urbano
Código

Designação

Montante

DESPESAS CORRENTES

01

Despesas com o pessoal

01 01

Remunerações certas e permanentes

789.627,00

01 01 04

Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho

514.290,00

01 01 04 01

Pessoal em Funções

514.290,00

01 01 07

Pessoal em regime de tarefa ou avença

01 01 11

Representação

01 01 12

Suplementos e prémios

46.645,00

01 01 13

Subsidio de refeição

65.100,00

01 01 13 01

Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

65.100,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

82.214,00

01 01 14 01

Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

82.214,00

01 02

Abonos variáveis ou eventuais

01 02 02

Horas extraordinárias

87.677,00

01 02 10

Subsídio de trabalho nocturno

29.119,00

01 03

Segurança social

01 03 01

Encargos com a saúde

01 03 03

Subsídio familiar a criança e jovens

01 03 04

Outras prestações familiares

01 03 05

Contribuições para a segurança social

01 03 05 01

Assistência na doença dos funcionários públicos

01 03 05 02

Segurança social dos funcionários públicos

97.312,00

01 03 05 02 01

Caixa Geral de Aposentações

86.228,00

01 03 05 02 02

Segurança Social - Regime geral

11.084,00

01 03 05 03

Outros

42.120,00

01 03 09

Seguros

5.861,00

01 03 09 01

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

5.861,00

02

Aquisição de bens e serviços

02 01

Aquisição de bens

80.000,00

02 01 01

Matérias-primas e subsidiárias

33.000,00

02 01 14

Outro material - Peças

02 01 17

Ferramentas e utensílios

17.500,00

02 01 21

Outros bens

26.000,00

02 02

Aquisição de serviços

471.124,00

02 02 01

Encargos das instalações

110.124,00

02 02 03

Conservação de bens

358.000,00

1.086.133,00

79.200,00
2.178,00

116.796,00

179.710,00
23.143,00
955,00
2.819,00

146.932,00
7.500,00

551.124,00

3.500,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

03 00 00 Ambiente Urbano
Código
02 02 25

Designação

Montante

Outros serviços

3.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES

1 637 257,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

Aquisição de bens de capital

318.000,00

07 01

Investimentos

313.000,00

07 01 03

Edifícios

20.000,00

07 01 03 01

Instalações de serviços

20.000,00

07 01 04

Construções diversas

07 01 04 01

Viadutos, arruamentos e obras complementares

20.000,00

07 01 04 05

Parques e jardins

80.000,00

07 01 04 09

Sinalização e trânsito

35.000,00

07 01 04 11

Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos

10.000,00

07 01 04 13

Outros

25.000,00

07 01 06

Material de transporte

68.000,00

07 01 06 01

Recolha de resíduos

68.000,00

07 01 10

Equipamento básico

25.000,00

07 01 10 01

Equipamento de recolha de resíduos

25.000,00

07 01 11

Ferramentas e utensílios

30.000,00

07 03

Bens de domínio público

5.000,00

07 03 03

Outras construções e infraestruturas

5.000,00

07 03 03 09

Sinalização e trânsito

5.000,00

170.000,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

318 000,00

Total Orgão 03 00 00

1 955 257,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

04 00 00 Ação Social, Educação e Cidadania
Código

Designação

Montante

DESPESAS CORRENTES

01

Despesas com o pessoal

705.655,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

602.315,00

01 01 04

Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho

298.869,00

01 01 04 01

Pessoal em Funções

298.869,00

01 01 07

Pessoal em regime de tarefa ou avença

224.700,00

01 01 13

Subsidio de refeição

28.934,00

01 01 13 01

Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

28.934,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

49.812,00

01 01 14 01

Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

49.812,00

01 02

Abonos variáveis ou eventuais

146,00

01 02 02

Horas extraordinárias

146,00

01 03

Segurança social

01 03 01

Encargos com a saúde

13.449,00

01 03 05

Contribuições para a segurança social

87.170,00

01 03 05 01

Assistência na doença dos funcionários públicos

01 03 05 02

Segurança social dos funcionários públicos

52.087,00

01 03 05 02 01

Caixa Geral de Aposentações

52.087,00

01 03 05 03

Outros

30.724,00

01 03 09

Seguros

2.575,00

01 03 09 01

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

2.575,00

02

Aquisição de bens e serviços

482.587,00

02 01

Aquisição de bens

168.250,00

02 01 04

Limpeza e higiene

4.250,00

02 01 05

Alimentação - Refeições confeccionadas

02 01 13

Material de consumo hoteleiro

02 01 15

Prémios, condecorações e ofertas

02 01 18

Livros e documentação técnica

1.500,00

02 01 20

Material de educação, cultura e recreio

8.000,00

02 01 21

Outros bens

02 02

Aquisição de serviços

314.337,00

02 02 03

Conservação de bens

125.000,00

02 02 08

Locação de outros bens

25.000,00

02 02 10

Transportes

95.000,00

02 02 18

Vigilância e segurança

3.000,00

02 02 19

Assistência técnica

1.000,00

103.194,00

4.359,00

106.000,00
1.000,00
30.000,00

17.500,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

04 00 00 Ação Social, Educação e Cidadania
Código

Designação

Montante

02 02 25

Outros serviços

04

Transferências correntes

583.000,00

04 07

Instituições sem fins lucrativos

490.000,00

04 07 01

Instituições sem fins lucrativos

490.000,00

04 07 01 02

Apoio a instituições

490.000,00

04 08

Famílias

93.000,00

04 08 01

Familias

93.000,00

65.337,00

Total das DESPESAS CORRENTES

1 771 242,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

Aquisição de bens de capital

187.500,00

07 01

Investimentos

112.500,00

07 01 03

Edifícios

67.500,00

07 01 03 01

Instalações de serviços

45.000,00

07 01 03 02

Instalações desportivas e recreativas

07 01 03 05

Escolas

15.000,00

07 01 04

Construções diversas

45.000,00

07 01 04 06

Instalações desportivas e recreativas

45.000,00

07 03

Bens de domínio público

75.000,00

07 03 02

Edificios

35.000,00

07 03 02 02

Instalações desportivas e recreativas

10.000,00

07 03 02 05

Escolas

25.000,00

07 03 03

Outras construções e infraestruturas

40.000,00

07 03 03 06

Istalações desportivas e recreativas

40.000,00

08

Transferências de capital

50.000,00

08 07

Instituições sem fins lucrativos

50.000,00

08 07 01

Instituições sem fins lucrativos

50.000,00

7.500,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

237 500,00

Total Orgão 04 00 00

2 008 742,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

05 00 00 Apoio ao Cidadão/Economia
Código

Designação

Montante

DESPESAS CORRENTES

01

Despesas com o pessoal

278.737,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

212.785,00

01 01 04

Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho

169.101,00

01 01 04 01

Pessoal em Funções

169.101,00

01 01 13

Subsidio de refeição

15.500,00

01 01 13 01

Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

15.500,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

28.184,00

01 01 14 01

Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

28.184,00

01 02

Abonos variáveis ou eventuais

01 02 02

Horas extraordinárias

01 02 11

Subsídio de turno

01 03

Segurança social

01 03 01

Encargos com a saúde

7.610,00

01 03 03

Subsídio familiar a criança e jovens

1.520,00

01 03 05

Contribuições para a segurança social

01 03 05 01

Assistência na doença dos funcionários públicos

01 03 05 02

Segurança social dos funcionários públicos

19.899,00

01 03 05 02 01

Caixa Geral de Aposentações

19.899,00

01 03 05 03

Outros

25.648,00

01 03 09

Seguros

1.332,00

01 03 09 01

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

1.332,00

02

Aquisição de bens e serviços

02 01

Aquisição de bens

7.500,00

02 01 04

Limpeza e higiene

2.500,00

02 01 21

Outros bens

5.000,00

02 02

Aquisição de serviços

23.500,00

02 02 03

Conservação de bens

10.000,00

02 02 19

Assistência técnica

8.500,00

02 02 25

Outros serviços

5.000,00

7.477,00
656,00
6.821,00

58.475,00

48.013,00
2.466,00

31.000,00

Total das DESPESAS CORRENTES

309 737,00

DESPESAS DE CAPITAL

07

Aquisição de bens de capital

80.000,00

07 01

Investimentos

80.000,00

07 01 03

Edifícios

80.000,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
Ano: 2015

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

05 00 00 Apoio ao Cidadão/Economia
Código
07 01 03 03

Designação

Montante

Mercados e instalações de fiscalização sanitária

80.000,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

80 000,00

Total Orgão 05 00 00

389 737,00

Total Geral

6 741 952,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO DA RECEITA
Código

Designação

Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Montante

RECEITAS CORRENTES

01

Impostos directos

44 385,00

01 02

Outros

44 385,00

01 02 02

Imposto municipal sobre imóveis

44 385,00

02

Impostos indirectos

421 800,00

02 02

Outros

421 800,00

02 02 06

Impostos indirectos específicos das autarquias locais

421 800,00

02 02 06 01

Mercados e feiras

200 000,00

02 02 06 03

Ocupação da via pública

125 000,00

02 02 06 05

Publicidade

75 000,00

21 800,00

02 02 06 99

Outros

02 02 06 99 01

Máquinas de diversão

5 000,00

02 02 06 99 02

Espetáculos em recintos improvisados

1 000,00

02 02 06 99 03

Atividades ruidosas de carater temporário

7 500,00

02 02 06 99 04

Acampamentos ocasionais

02 02 06 99 05

Exploração de máquinas automáticas de diversão

100,00
7 500,00

02 02 06 99 06

Espetáculos desportivos ao ar livre

500,00

02 02 06 99 07

Venda de bilhetes para espetáculos públicos em ag. ou postos de venda

100,00

02 02 06 99 08

Realização de leilões

04

Taxas, multas e outras penalidades

129 751,00

04 01

Taxas

129 301,00

04 01 23

Taxas específicas das autarquias locais

129 301,00

04 01 23 01

Mercados e feiras

98 700,00

04 01 23 01 01

Mercados

97 000,00

04 01 23 01 02

Feiras e Mercados Ambulantes

1 700,00

04 01 23 03

Ocupação da via pública

1 000,00

04 01 23 04

Canídeos

04 01 23 99

Outras

24 601,00

04 01 23 99 01

Atestados

10 536,00

04 01 23 99 02

Autenticações

100,00

5 000,00

315,00

04 01 23 99 03

Sector gráfico

04 01 23 99 04

Máquinas de diversão

1 000,00

04 01 23 99 05

Espetáculos em recintos improvisados

1 000,00

04 01 23 99 06

Atividades ruidosas de carater temporário

1 000,00

04 01 23 99 07

Venda ambulante de lotarias

100,00

04 01 23 99 08

Arrumador de automóveis

100,00

04 01 23 99 09

Acampamentos ocasionais

100,00

04 01 23 99 10

Exploração de máquinas automáticas de diversão

100,00

50,00

04 01 23 99 11

Espetáculos desportivos ao ar livre

04 01 23 99 12

Vendas de bilhetes para espetáculos públicos em ag. ou postos venda

100,00

04 01 23 99 13

Realização de leilões

100,00

04 01 23 99 99

Outras

100,00

04 02

Multas e outras penalidades

450,00

04 02 01

Juros de mora

100,00

04 02 04

Coimas e penalidades por contra-ordenações

100,00

04 02 99

Multas e penalidades diversas

05

Rendimentos da propriedade

10 000,00

250,00

20 000,00
Pág. 1

FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO DA RECEITA
Código

05 02

Designação

Juros - Sociedades financeiras

Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Montante

20 000,00

05 02 01

Bancos e outras instituições financeiras

06

Transferências correntes

06 01

Sociedades e quase-sociedades não financeiras

37 232,00

06 01 01

Públicas

31 732,00

06 01 01 99

Outras

31 732,00

06 01 01 99 01

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

10 152,00

06 01 01 99 02

Instituto de Emprego e Formação Profissional

21 580,00

06 01 02

Privadas

06 03

Administração central

5 432 434,00

06 03 01

Estado

5 432 334,00

06 03 01 04

Fundo de Financiamento das Freguesias

06 03 01 06

Atividades Extra Curriculares (AEC)

06 03 01 99

Outras

06 03 01 99 01

Regime de Permanência

06 03 01 99 02

Lei 56/2012 - Reforma Administrativa de Lisboa

06 03 01 99 03

Outras

100,00

06 03 06

Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados

100,00

06 05

Administração local

321 418,00

06 05 01

Continente

321 418,00

06 05 01 01

Outros

321 418,00

06 05 01 01 01

Protocolos CML

132 000,00

06 05 01 01 02

STAPE

06 05 01 01 03

Protocolos CML - CAF

06 05 01 01 04

Fundo de emergência social

06 05 01 01 05

Outras

20 000,00

5 791 084,00

5 500,00

259 714,00
146 850,00

5 025 770,00
42 600,00
4 983 070,00

2 000,00
177 368,00
10 000,00
50,00

07

Venda de bens e serviços correntes

333 732,00

07 02

Serviços

333 732,00

07 02 01

Aluguer de espaços e equipamentos

07 02 05

Actividades de saúde e Bem Estar

10 000,00

07 02 08

Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

88 032,00

07 02 08 01

Serviços sociais

73 500,00

07 02 08 01 01

Colónias de Férias

51 000,00

07 02 08 01 02

Centros de Dia

22 500,00

07 02 08 03

Serviços culturais

07 02 08 04

Serviços desportivos

07 02 08 05

Outros

07 02 09

Serviços específicos das autarquias

350,00

4 412,00
10 000,00
120,00

235 350,00

07 02 09 03

Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

07 02 09 99

Outros

219 350,00

07 02 09 99 01

Serviços Educativos - CAF

205 000,00

07 02 09 99 02

Serviços Educativos - 2º Ciclo

07 02 09 99 03

Semanas Radicais

07 02 09 99 04

Iluminação de Natal

07 02 09 99 05

Cartão "Viver Olivais"

16 000,00

10 000,00
2 500,00
250,00
1 500,00

07 02 09 99 06

Outras

08

Outras receitas correntes

1 100,00

08 01

Outras

1 100,00

100,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
Ano : 2015
(Unidade: EUR)

ORÇAMENTO DA RECEITA
Código

Designação

Montante

08 01 99

Outras

1 100,00

08 01 99 03

IVA reembolsado

1 000,00

08 01 99 99

Diversas

100,00
Total da Receita Corrente

6 741 852,00

OUTRAS RECEITAS

15

Reposições não abatidas nos pagamentos

100,00

15 01

Reposições não abatidas nos pagamentos

100,00

15 01 01

Reposições não abatidas nos pagamentos

100,00
Total de Outras Receitas

100,00

Total Geral

6 741 952,00
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FREGUESIA DE OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 010100 Assembleia de Freguesia

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2015

Ano:2015
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código

Descrição

0101010000

Titulares de órgãos de soberania e membros de
órgãos autárquicos

0101040100

Pessoal em Funções

0101130100
0101140100
0102020000

Horas extraordinárias

0102130000

Outros suplementos e prémios

0103010000

Encargos com a saúde

0103050100

Assistência na doença dos funcionários públicos

0103050201

Caixa Geral de Aposentações

0103050300

Outros

0103090100

Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais

0201050000
0201080000

Compromissos assumidos
Dotações
Corrigidas

Exercício

Exercícios
futuros

Diferenças
Despesas
Pagas

Total

Dotação não
comprometida

Comp. por
pagar

Saldo

Grau exerc.
orçamental
despesas

6.600,00

2.015,20

0,00

2.015,20

2.015,20

4.584,80

4.584,80

0,00

30,53

14.084,00

13.229,10

0,00

13.229,10

13.229,10

854,90

854,90

0,00

93,93

Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

1.033,00

1.007,72

0,00

1.007,72

1.007,72

25,28

25,28

0,00

97,55

Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

2.094,00

2.094,00

0,00

2.094,00

2.094,00

0,00

0,00

0,00

100,00

500,00

119,57

0,00

119,57

119,57

380,43

380,43

0,00

23,91

2.000,00

606,54

0,00

606,54

606,54

1.393,46

1.393,46

0,00

30,33

566,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566,00

566,00

0,00

0,00

683,00

673,01

0,00

673,01

673,01

9,99

9,99

0,00

98,54

3.481,00

3.481,00

0,00

3.481,00

3.481,00

0,00

0,00

0,00

100,00

500,00

52,08

0,00

52,08

52,08

447,92

447,92

0,00

10,42

89,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89,00

89,00

0,00

0,00

Alimentação - Refeições confeccionadas

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

Material de escritório

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0201190000

Artigos honoríficos e de decoração

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0202110000

Representação dos serviços

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

0,00

0,00

Total / Transporte: 010100

32.330,00

23.278,22

0,00

23.278,22

23.278,22

9.051,78

9.051,78

0,00

72,00

Total Geral / Transporte

32.330,00

23.278,22

0,00

23.278,22

23.278,22

9.051,78

9.051,78

0,00

72,00

@FreSoft

12-04-2016

Página: 1 de 11

FREGUESIA DE OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 010200 Junta de Freguesia

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2015

Ano:2015
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código

Descrição

Compromissos assumidos
Dotações
Corrigidas

Exercício

Exercícios
futuros

Diferenças
Despesas
Pagas

Total

Dotação não
comprometida

Comp. por
pagar

Saldo

Grau exerc.
orçamental
despesas

0101010000

Titulares de órgãos de soberania e membros de
órgãos autárquicos

34.816,00

34.720,48

0,00

34.720,48

34.720,48

95,52

95,52

0,00

99,73

0101040100

Pessoal em Funções

74.235,00

49.333,73

0,00

49.333,73

49.333,73

24.901,27

24.901,27

0,00

66,46

0101070000

Pessoal em regime de tarefa ou avença

100.791,00

88.093,44

0,00

88.093,44

88.093,44

12.697,56

12.697,56

0,00

87,40

0101110000

Representação

6.806,00

6.182,39

0,00

6.182,39

6.182,39

623,61

623,61

0,00

90,84

0101130100

Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

8.267,00

4.761,05

0,00

4.761,05

4.761,05

3.505,95

3.505,95

0,00

57,59

0101130300

Membros dos órgãos autárquicos

1.233,00

1.216,61

0,00

1.216,61

1.216,61

16,39

16,39

0,00

98,67

0101140100

Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

14.373,00

5.211,47

0,00

5.211,47

5.211,47

9.161,53

9.161,53

0,00

36,26

0101140300

Membros dos órgãos autárquicos

2.902,00

2.901,02

0,00

2.901,02

2.901,02

0,98

0,98

0,00

99,97

0102020000

Horas extraordinárias

8.163,00

8.163,00

0,00

8.163,00

8.163,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0102130000

Outros suplementos e prémios

9.000,00

3.045,41

0,00

3.045,41

3.045,41

5.954,59

5.954,59

0,00

33,84

0103010000

Encargos com a saúde

310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310,00

310,00

0,00

0,00

0103030000

Subsídio familiar a criança e jovens

0103050100

Assistência na doença dos funcionários públicos

0103050201

Caixa Geral de Aposentações

0103050202

Segurança Social - Regime geral

0103050300

637,00

637,00

0,00

637,00

637,00

0,00

0,00

0,00

100,00

9.235,00

4.355,36

0,00

4.355,36

4.355,36

4.879,64

4.879,64

0,00

47,16

14.738,00

13.044,44

0,00

13.044,44

13.044,44

1.693,56

1.693,56

0,00

88,51

5.464,00

5.386,81

0,00

5.386,81

5.386,81

77,19

77,19

0,00

98,59

Outros

12.353,00

7.495,92

0,00

7.495,92

7.495,92

4.857,08

4.857,08

0,00

60,68

0103090100

Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais

10.222,00

9.607,92

0,00

9.607,92

9.607,92

614,08

614,08

0,00

93,99

0201020100

Gasolina

2.000,00

1.587,91

0,00

1.587,91

1.587,91

412,09

412,09

0,00

79,40

0201020200

Gasóleo

47.000,00

37.607,83

0,00

37.607,83

37.607,83

9.392,17

9.392,17

0,00

80,02

0201020300

Gás

1.500,00

445,42

0,00

445,42

445,42

1.054,58

1.054,58

0,00

29,69

0201040000

Limpeza e higiene

15.500,00

12.852,68

0,00

12.852,68

11.242,02

2.647,32

4.257,98

1.610,66

72,53

0201050000

Alimentação - Refeições confeccionadas

3.500,00

1.386,40

0,00

1.386,40

1.386,40

2.113,60

2.113,60

0,00

39,61

0201080000

Material de escritório

22.000,00

20.606,47

0,00

20.606,47

20.383,59

1.393,53

1.616,41

222,88

92,65

Total / Transporte: 010200

405.045,00

318.642,76

0,00

318.642,76

316.809,22

86.402,24

88.235,78

1.833,54

78,22

Total Geral / Transporte

437.375,00

341.920,98

0,00

341.920,98

340.087,44

95.454,02

97.287,56

1.833,54

77,76
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FREGUESIA DE OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 010200 Junta de Freguesia

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2015

Ano:2015
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código

Descrição

0201110000

Material de consumo clínico

0201150000

Prémios, condecorações e ofertas

0201180000

Livros e documentação técnica

0201190000

Artigos honoríficos e de decoração

0201210000

Outros bens

0202010000

Encargos das instalações

0202020000

Limpeza e higiene

0202030000

Conservação de bens

0202050000

Compromissos assumidos
Dotações
Corrigidas

Exercício

Exercícios
futuros

Diferenças
Despesas
Pagas

Total

Dotação não
comprometida

Comp. por
pagar

Saldo

Grau exerc.
orçamental
despesas

4.000,00

2.872,37

0,00

2.872,37

2.872,37

1.127,63

1.127,63

0,00

71,81

13.200,00

9.373,60

0,00

9.373,60

9.373,60

3.826,40

3.826,40

0,00

71,01

500,00

98,58

0,00

98,58

98,58

401,42

401,42

0,00

19,72

2.500,00

2.360,99

0,00

2.360,99

2.360,99

139,01

139,01

0,00

94,44

12.500,00

8.730,67

0,00

8.730,67

8.695,67

3.769,33

3.804,33

35,00

69,57

382.500,00

378.006,30

0,00

378.006,30

378.006,30

4.493,70

4.493,70

0,00

98,83

180.500,00

172.912,87

0,00

172.912,87

172.420,87

7.587,13

8.079,13

492,00

95,52

48.800,00

42.974,44

0,00

42.974,44

40.907,17

5.825,56

7.892,83

2.067,27

83,83

Locação de material de informática

51.500,00

49.544,35

0,00

49.544,35

49.544,35

1.955,65

1.955,65

0,00

96,20

0202080000

Locação de outros bens

62.000,00

55.656,37

0,00

55.656,37

53.229,97

6.343,63

8.770,03

2.426,40

85,85

0202090000

Comunicações

54.000,00

50.880,42

0,00

50.880,42

50.880,42

3.119,58

3.119,58

0,00

94,22

0202100000

Transportes

6.000,00

4.368,92

0,00

4.368,92

4.368,92

1.631,08

1.631,08

0,00

72,82

0202110000

Representação dos serviços

1.700,00

1.513,95

0,00

1.513,95

1.513,95

186,05

186,05

0,00

89,06

0202120000

Seguros

46.000,00

43.951,61

0,00

43.951,61

43.843,36

2.048,39

2.156,64

108,25

95,31

0202130000

Deslocações e estadas

1.500,00

1.120,19

0,00

1.120,19

1.120,19

379,81

379,81

0,00

74,68

0202140000

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

137.900,00

135.716,27

0,00

135.716,27

135.716,27

2.183,73

2.183,73

0,00

98,42

0202160000

Seminários, exposições e similares

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0202170000

Publicidade

19.000,00

16.452,14

0,00

16.452,14

16.452,14

2.547,86

2.547,86

0,00

86,59

0202180000

Vigilância e segurança

0202190000

Assistência técnica

0202200000

Outros trabalhos especializados

0202250000

Outros serviços

0407010200

Apoio a instituições

@FreSoft

9.300,00

9.223,99

0,00

9.223,99

8.909,27

76,01

390,73

314,72

95,80

23.000,00

17.664,38

0,00

17.664,38

16.944,38

5.335,62

6.055,62

720,00

73,67

201.300,00

200.451,66

0,00

200.451,66

199.363,31

848,34

1.936,69

1.088,35

99,04

29.200,00

27.628,32

0,00

27.628,32

26.798,07

1.571,68

2.401,93

830,25

91,77

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Total / Transporte: 010200

1.693.095,00

1.551.145,15

0,00

1.551.145,15

1.541.229,37

141.949,85

151.865,63

9.915,78

91,03

Total Geral / Transporte

1.725.425,00

1.574.423,37

0,00

1.574.423,37

1.564.507,59

151.001,63

160.917,41

9.915,78

90,67
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FREGUESIA DE OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 010200 Junta de Freguesia

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2015

Ano:2015
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código

Descrição

Compromissos assumidos
Dotações
Corrigidas

Exercício

Exercícios
futuros

Diferenças
Despesas
Pagas

Total

Dotação não
comprometida

Saldo

Comp. por
pagar

Grau exerc.
orçamental
despesas

0407010300

Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo

80.000,00

79.800,00

0,00

79.800,00

79.800,00

200,00

200,00

0,00

99,75

0408020000

Outras

29.500,00

2.096,00

0,00

2.096,00

2.096,00

27.404,00

27.404,00

0,00

7,11

0602030500

Outras

18.394,00

18.338,63

0,00

18.338,63

18.338,63

55,37

55,37

0,00

99,70

0701030100

Instalações de serviços

38.700,00

18.678,16

0,00

18.678,16

18.678,16

20.021,84

20.021,84

0,00

48,26

0701040400

Iluminação pública

0701060200

Outro

0701070000
0701080000

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

194.500,00

152.822,40

0,00

152.822,40

151.722,40

41.677,60

42.777,60

1.100,00

78,01

Equipamento de informática

34.000,00

30.158,38

0,00

30.158,38

30.158,38

3.841,62

3.841,62

0,00

88,70

Software Informático

38.000,00

27.187,73

0,00

27.187,73

27.187,73

10.812,27

10.812,27

0,00

71,55

0701090000

Equipamento administrativo

11.620,00

8.506,13

0,00

8.506,13

8.506,13

3.113,87

3.113,87

0,00

73,20

0701100200

Outro

18.500,00

11.238,36

0,00

11.238,36

11.238,36

7.261,64

7.261,64

0,00

60,75

0701150000

Outros investimentos

21.000,00

12.396,88

0,00

12.396,88

12.396,88

8.603,12

8.603,12

0,00

59,03

0703020700

Outros

0703030100

Viadutos, arruamentos e obras complementares

0807010000

Instituições sem fins lucrativos
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3.000,00

700,00

0,00

700,00

700,00

2.300,00

2.300,00

0,00

23,33

247.784,00

119.342,85

0,00

119.342,85

119.342,85

128.441,15

128.441,15

0,00

48,16

15.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

33,33

Total / Transporte: 010200

2.445.593,00

2.037.410,67

0,00

2.037.410,67

2.026.394,89

408.182,33

419.198,11

11.015,78

82,86

Total Geral / Transporte

2.477.923,00

2.060.688,89

0,00

2.060.688,89

2.049.673,11

417.234,11

428.249,89

11.015,78

82,72
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FREGUESIA DE OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 020000 Organização, Administração, Finanças e Recursos Hum

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2015

Ano:2015
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código

Descrição

0101040100

Pessoal em Funções

0101070000

Pessoal em regime de tarefa ou avença

0101110000

Representação

0101130100

Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

0101140100

Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

0102020000

Horas extraordinárias

0102050000

Abono para falhas

0102130000

Outros suplementos e prémios

0103010000

Compromissos assumidos
Dotações
Corrigidas

Exercício

Exercícios
futuros

Diferenças
Despesas
Pagas

Total

Dotação não
comprometida

Comp. por
pagar

Saldo

Grau exerc.
orçamental
despesas

165.855,00

153.309,62

0,00

153.309,62

153.309,62

12.545,38

12.545,38

0,00

92,44

23.400,00

14.825,13

0,00

14.825,13

14.825,13

8.574,87

8.574,87

0,00

63,36

1.000,00

551,19

0,00

551,19

551,19

448,81

448,81

0,00

55,12

14.467,00

11.593,05

0,00

11.593,05

11.593,05

2.873,95

2.873,95

0,00

80,13

27.642,00

23.981,78

0,00

23.981,78

23.981,78

3.660,22

3.660,22

0,00

86,76

11.015,00

5.333,25

0,00

5.333,25

5.333,25

5.681,75

5.681,75

0,00

48,42

1.935,00

1.935,00

0,00

1.935,00

1.935,00

0,00

0,00

0,00

100,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

Encargos com a saúde

7.463,00

394,42

0,00

394,42

394,42

7.068,58

7.068,58

0,00

5,29

0103030000

Subsídio familiar a criança e jovens

4.318,00

4.208,12

0,00

4.208,12

4.208,12

109,88

109,88

0,00

97,46

0103040000

Outras prestações familiares

714,00

103,94

0,00

103,94

103,94

610,06

610,06

0,00

14,56

0103050100

Assistência na doença dos funcionários públicos

13.419,00

8.684,20

0,00

8.684,20

8.684,20

4.734,80

4.734,80

0,00

64,72

0103050201

Caixa Geral de Aposentações

34.965,00

34.305,04

0,00

34.305,04

34.305,04

659,96

659,96

0,00

98,11

0103050202

Segurança Social - Regime geral

10.558,00

10.084,91

0,00

10.084,91

10.084,91

473,09

473,09

0,00

95,52

0103050300

Outros

5.027,00

2.572,31

0,00

2.572,31

2.572,31

2.454,69

2.454,69

0,00

51,17

0103090100

Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais

243,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,00

243,00

0,00

0,00

0201070000

Vestuário e artigos pessoais

50.000,00

44.440,10

0,00

44.440,10

42.646,14

5.559,90

7.353,86

1.793,96

85,29

0201210000

Outros bens

2.630,00

588,75

0,00

588,75

588,75

2.041,25

2.041,25

0,00

22,39

0202100000

Transportes

270,00

66,00

0,00

66,00

66,00

204,00

204,00

0,00

24,44

0202150000

Formação

2.600,00

2.481,70

0,00

2.481,70

2.481,70

118,30

118,30

0,00

95,45

0202190000

Assistência técnica

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0202220000

Serviços de saúde

9.500,00

7.677,06

0,00

7.677,06

7.677,06

1.822,94

1.822,94

0,00

80,81

0202250000

Outros serviços

6.000,00

5.788,34

0,00

5.788,34

5.603,84

211,66

396,16

184,50

93,40

Total / Transporte: 020000

394.021,00

332.923,91

0,00

332.923,91

330.945,45

61.097,09

63.075,55

1.978,46

83,99

Total Geral / Transporte

2.871.944,00

2.393.612,80

0,00

2.393.612,80

2.380.618,56

478.331,20

491.325,44

12.994,24

82,89
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FREGUESIA DE OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 020000 Organização, Administração, Finanças e Recursos Hum

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2015

Ano:2015
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código
0602030400

@FreSoft

Descrição
Serviços bancários

Compromissos assumidos
Dotações
Corrigidas

Exercício

Exercícios
futuros

Diferenças
Total

Despesas
Pagas

Dotação não
comprometida

Saldo

Comp. por
pagar

Grau exerc.
orçamental
despesas

5.800,00

4.295,88

0,00

4.295,88

4.295,88

1.504,12

1.504,12

0,00

74,07

Total / Transporte: 020000

399.821,00

337.219,79

0,00

337.219,79

335.241,33

62.601,21

64.579,67

1.978,46

83,85

Total Geral / Transporte

2.877.744,00

2.397.908,68

0,00

2.397.908,68

2.384.914,44

479.835,32

492.829,56

12.994,24

82,87

12-04-2016
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FREGUESIA DE OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 030000 Ambiente Urbano

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2015

Ano:2015
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código

Descrição

Compromissos assumidos
Dotações
Corrigidas

Exercício

Exercícios
futuros

Diferenças
Despesas
Pagas

Total

Dotação não
comprometida

Comp. por
pagar

Saldo

Grau exerc.
orçamental
despesas

0101040100

Pessoal em Funções

514.290,00

431.944,30

0,00

431.944,30

431.944,30

82.345,70

82.345,70

0,00

83,99

0101070000

Pessoal em regime de tarefa ou avença

152.300,00

114.569,85

0,00

114.569,85

114.569,85

37.730,15

37.730,15

0,00

75,23

0101110000

Representação

2.978,00

2.070,94

0,00

2.070,94

2.070,94

907,06

907,06

0,00

69,54

0101120000

Suplementos e prémios

46.645,00

40.366,82

0,00

40.366,82

40.366,82

6.278,18

6.278,18

0,00

86,54

0101130100

Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

50.600,00

50.441,94

0,00

50.441,94

50.441,94

158,06

158,06

0,00

99,69

0101140100

Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

82.214,00

73.197,88

0,00

73.197,88

73.197,88

9.016,12

9.016,12

0,00

89,03

0102020000

Horas extraordinárias

89.677,00

89.677,00

0,00

89.677,00

89.677,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0102100000

Subsídio de trabalho nocturno

24.119,00

24.119,00

0,00

24.119,00

24.119,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0103010000

Encargos com a saúde

143,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143,00

143,00

0,00

0,00

0103030000

Subsídio familiar a criança e jovens

13.455,00

4.202,13

0,00

4.202,13

4.202,13

9.252,87

9.252,87

0,00

31,23

0103040000

Outras prestações familiares

2.819,00

973,18

0,00

973,18

973,18

1.845,82

1.845,82

0,00

34,52

0103050100

Assistência na doença dos funcionários públicos

0103050201

Caixa Geral de Aposentações

0103050202
0103050300
0103090100

Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais

0201010000

Matérias-primas e subsidiárias

0201140000

Outro material - Peças

0201170000
0201210000
0202010000

Encargos das instalações

0202030000

Conservação de bens

0202250000

Outros serviços
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27.000,00

26.787,43

0,00

26.787,43

26.787,43

212,57

212,57

0,00

99,21

124.328,00

124.328,00

0,00

124.328,00

124.328,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Segurança Social - Regime geral

31.954,00

31.953,44

0,00

31.953,44

31.953,44

0,56

0,56

0,00

100,00

Outros

12.120,00

11.989,98

0,00

11.989,98

11.989,98

130,02

130,02

0,00

98,93

361,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361,00

361,00

0,00

0,00

12.200,00

8.560,03

0,00

8.560,03

6.765,46

3.639,97

5.434,54

1.794,57

55,45

1.230,00

313,55

0,00

313,55

313,55

916,45

916,45

0,00

25,49

Ferramentas e utensílios

16.500,00

13.337,75

0,00

13.337,75

13.193,26

3.162,25

3.306,74

144,49

79,96

Outros bens

36.100,00

24.212,99

0,00

24.212,99

24.212,99

11.887,01

11.887,01

0,00

67,07

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

380.000,00

297.882,06

0,00

297.882,06

297.882,06

82.117,94

82.117,94

0,00

78,39

6.100,00

4.336,53

0,00

4.336,53

3.285,53

1.763,47

2.814,47

1.051,00

53,86

Total / Transporte: 030000

1.627.157,00

1.375.264,80

0,00

1.375.264,80

1.372.274,74

251.892,20

254.882,26

2.990,06

84,34

Total Geral / Transporte

4.504.901,00

3.773.173,48

0,00

3.773.173,48

3.757.189,18

731.727,52

747.711,82

15.984,30

83,40

12-04-2016
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FREGUESIA DE OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 030000 Ambiente Urbano

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2015

Ano:2015
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código

Descrição

0701030100

Instalações de serviços

0701040100

Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040500

Parques e jardins

0701040900

Sinalização e trânsito

0701041100

Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos

0701041300

Outros

0701100100

Equipamento de recolha de resíduos

0701110000

Ferramentas e utensílios

0703030900

Sinalização e trânsito

0703060000

Outros bens de domínio público
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Compromissos assumidos
Dotações
Corrigidas

Exercício

Exercícios
futuros

Diferenças
Despesas
Pagas

Total

Dotação não
comprometida

Saldo

Comp. por
pagar

Grau exerc.
orçamental
despesas

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

85.700,00

24.125,49

0,00

24.125,49

24.125,49

61.574,51

61.574,51

0,00

28,15

124.500,00

49.231,47

0,00

49.231,47

49.231,47

75.268,53

75.268,53

0,00

39,54

30.000,00

14.876,24

0,00

14.876,24

14.876,24

15.123,76

15.123,76

0,00

49,59

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

2.500,00

376,38

0,00

376,38

376,38

2.123,62

2.123,62

0,00

15,06

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

13.500,00

11.765,08

0,00

11.765,08

11.765,08

1.734,92

1.734,92

0,00

87,15

4.400,00

772,65

0,00

772,65

772,65

3.627,35

3.627,35

0,00

17,56

43.000,00

29.595,97

0,00

29.595,97

29.595,97

13.404,03

13.404,03

0,00

68,83

Total / Transporte: 030000

1.946.257,00

1.506.008,08

0,00

1.506.008,08

1.503.018,02

440.248,92

443.238,98

2.990,06

77,23

Total Geral / Transporte

4.824.001,00

3.903.916,76

0,00

3.903.916,76

3.887.932,46

920.084,24

936.068,54

15.984,30

80,60

12-04-2016
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FREGUESIA DE OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 040000 Ação Social, Educação e Cidadania

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2015

Ano:2015
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código

Descrição

Compromissos assumidos
Dotações
Corrigidas

Exercício

Exercícios
futuros

Diferenças
Despesas
Pagas

Total

Dotação não
comprometida

Comp. por
pagar

Saldo

Grau exerc.
orçamental
despesas

0101040100

Pessoal em Funções

313.869,00

310.332,76

0,00

310.332,76

310.332,76

3.536,24

3.536,24

0,00

98,87

0101070000

Pessoal em regime de tarefa ou avença

415.800,00

359.888,85

0,00

359.888,85

359.888,85

55.911,15

55.911,15

0,00

86,55

0101110000

Representação

2.000,00

695,92

0,00

695,92

695,92

1.304,08

1.304,08

0,00

34,80

0101130100

Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

28.934,00

27.216,98

0,00

27.216,98

27.216,98

1.717,02

1.717,02

0,00

94,07

0101140100

Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

51.812,00

51.270,45

0,00

51.270,45

51.270,45

541,55

541,55

0,00

98,95

0102020000

Horas extraordinárias

646,00

286,58

0,00

286,58

286,58

359,42

359,42

0,00

44,36

0103010000

Encargos com a saúde

0,00

0103030000

Subsídio familiar a criança e jovens

0103050100

449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

449,00

449,00

0,00

5.000,00

192,66

0,00

192,66

192,66

4.807,34

4.807,34

0,00

3,85

Assistência na doença dos funcionários públicos

22.859,00

16.952,22

0,00

16.952,22

16.952,22

5.906,78

5.906,78

0,00

74,16

0103050201

Caixa Geral de Aposentações

52.087,00

52.087,00

0,00

52.087,00

52.087,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0103050202

Segurança Social - Regime geral

27.138,00

25.419,16

0,00

25.419,16

25.419,16

1.718,84

1.718,84

0,00

93,67

0103050300

Outros

15.724,00

14.425,86

0,00

14.425,86

14.425,86

1.298,14

1.298,14

0,00

91,74

0103090100

Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0201040000

Limpeza e higiene

0201050000

Alimentação - Refeições confeccionadas

0201130000

Material de consumo hoteleiro

0201150000

Prémios, condecorações e ofertas

0201180000

Livros e documentação técnica

0201200000
0201210000

20.750,00

15.969,35

0,00

15.969,35

15.969,35

4.780,65

4.780,65

0,00

76,96

176.500,00

164.366,54

0,00

164.366,54

163.666,54

12.133,46

12.833,46

700,00

92,73

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

10.500,00

5.895,13

0,00

5.895,13

5.895,13

4.604,87

4.604,87

0,00

56,14

1.250,00

405,54

0,00

405,54

405,54

844,46

844,46

0,00

32,44

Material de educação, cultura e recreio

32.000,00

27.526,72

0,00

27.526,72

27.526,72

4.473,28

4.473,28

0,00

86,02

Outros bens

40.500,00

32.029,89

0,00

32.029,89

32.029,89

8.470,11

8.470,11

0,00

79,09

0202030000

Conservação de bens

82.550,00

48.450,97

0,00

48.450,97

48.450,97

34.099,03

34.099,03

0,00

58,69

0202080000

Locação de outros bens

43.000,00

38.247,48

0,00

38.247,48

29.056,92

4.752,52

13.943,08

9.190,56

67,57

0202100000

Transportes

93.000,00

80.575,18

0,00

80.575,18

80.575,18

12.424,82

12.424,82

0,00

86,64

Total / Transporte: 040000

1.437.443,00

1.272.235,24

0,00

1.272.235,24

1.262.344,68

165.207,76

175.098,32

9.890,56

87,82

Total Geral / Transporte

6.261.444,00

5.176.152,00

0,00

5.176.152,00

5.150.277,14

1.085.292,00

1.111.166,86

25.874,86

82,25
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FREGUESIA DE OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 040000 Ação Social, Educação e Cidadania

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2015

Ano:2015
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código

Descrição

0202180000

Vigilância e segurança

0202190000

Assistência técnica

0202250000
0407010200
0408010000
0408020000

Compromissos assumidos
Dotações
Corrigidas

Exercício

Exercícios
futuros

Diferenças
Despesas
Pagas

Total

Dotação não
comprometida

Saldo

Comp. por
pagar

Grau exerc.
orçamental
despesas

11.600,00

8.590,05

0,00

8.590,05

7.729,05

3.009,95

3.870,95

861,00

66,63

4.000,00

1.148,35

0,00

1.148,35

1.148,35

2.851,65

2.851,65

0,00

28,71

Outros serviços

171.337,00

161.336,66

0,00

161.336,66

158.954,26

10.000,34

12.382,74

2.382,40

92,77

Apoio a instituições

980.000,00

836.341,99

0,00

836.341,99

836.341,99

143.658,01

143.658,01

0,00

85,34

Familias

93.000,00

81.732,81

0,00

81.732,81

81.732,81

11.267,19

11.267,19

0,00

87,88

Outras

60.000,00

47,00

0,00

47,00

47,00

59.953,00

59.953,00

0,00

0,08

0602030500

Outras

4.250,00

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

2.000,00

2.000,00

0,00

52,94

0701030100

Instalações de serviços

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

0701030200

Instalações desportivas e recreativas

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0701030500

Escolas

0701040600

Instalações desportivas e recreativas

0701070000

Equipamento de informática

0703020200

Instalações desportivas e recreativas

0703020500

Escolas

0703030600

Istalações desportivas e recreativas

0807010000

Instituições sem fins lucrativos

@FreSoft

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

25.000,00

7.328,96

0,00

7.328,96

7.328,96

17.671,04

17.671,04

0,00

29,32

5.000,00

4.259,49

0,00

4.259,49

4.259,49

740,51

740,51

0,00

85,19

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

35.000,00

4.483,06

0,00

4.483,06

4.483,06

30.516,94

30.516,94

0,00

12,81

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

49.504,68

17.500,00

0,00

17.500,00

17.500,00

32.004,68

32.004,68

0,00

35,35

Total / Transporte: 040000

2.907.834,68

2.397.253,61

0,00

2.397.253,61

2.384.119,65

510.581,07

523.715,03

13.133,96

81,99

Total Geral / Transporte

7.731.835,68

6.301.170,37

0,00

6.301.170,37

6.272.052,11

1.430.665,31

1.459.783,57

29.118,26

81,12

12-04-2016
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FREGUESIA DE OLIVAIS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 050000 Apoio ao Cidadão/Economia

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2015

Ano:2015
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código

Descrição

0101040100

Pessoal em Funções

0101110000

Representação

0101130100
0101140100
0102020000

Horas extraordinárias

0102110000

Subsídio de turno

0103030000
0103050100
0103050201

Caixa Geral de Aposentações

0103050202

Segurança Social - Regime geral

0103050300

Outros

0103090100

Compromissos assumidos
Dotações
Corrigidas

Exercício

Exercícios
futuros

Diferenças
Despesas
Pagas

Total

Dotação não
comprometida

Comp. por
pagar

Saldo

Grau exerc.
orçamental
despesas

174.101,00

154.106,05

0,00

154.106,05

154.106,05

19.994,95

19.994,95

0,00

88,52

1.000,00

551,19

0,00

551,19

551,19

448,81

448,81

0,00

55,12

Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

15.500,00

12.673,36

0,00

12.673,36

12.673,36

2.826,64

2.826,64

0,00

81,76

Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

28.184,00

25.731,91

0,00

25.731,91

25.731,91

2.452,09

2.452,09

0,00

91,30

1.156,00

600,52

0,00

600,52

600,52

555,48

555,48

0,00

51,95

6.821,00

6.818,33

0,00

6.818,33

6.818,33

2,67

2,67

0,00

99,96

Subsídio familiar a criança e jovens

5.020,00

2.296,86

0,00

2.296,86

2.296,86

2.723,14

2.723,14

0,00

45,75

Assistência na doença dos funcionários públicos

8.466,00

7.965,88

0,00

7.965,88

7.965,88

500,12

500,12

0,00

94,09

29.899,00

29.403,82

0,00

29.403,82

29.403,82

495,18

495,18

0,00

98,34

8.534,00

8.451,06

0,00

8.451,06

8.451,06

82,94

82,94

0,00

99,03

10.648,00

2.203,03

0,00

2.203,03

2.203,03

8.444,97

8.444,97

0,00

20,69

Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais

332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

332,00

332,00

0,00

0,00

0201150000

Prémios, condecorações e ofertas

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

750,00

0,00

0,00

0201210000

Outros bens

9.500,00

5.427,11

0,00

5.427,11

5.427,11

4.072,89

4.072,89

0,00

57,13

0202030000

Conservação de bens

4.000,00

871,35

0,00

871,35

871,35

3.128,65

3.128,65

0,00

21,78

0202190000

Assistência técnica

8.000,00

3.345,60

0,00

3.345,60

3.271,80

4.654,40

4.728,20

73,80

40,90

0202250000

Outros serviços

37.500,00

29.474,87

0,00

29.474,87

29.474,87

8.025,13

8.025,13

0,00

78,60

0602030500

Outras

1.950,00

950,00

0,00

950,00

950,00

1.000,00

1.000,00

0,00

48,72

0701030300

Mercados e instalações de fiscalização sanitária

31.023,55

12.394,71

0,00

12.394,71

12.394,71

18.628,84

18.628,84

0,00

39,95

Total / Transporte: 050000

382.384,55

303.265,65

0,00

303.265,65

303.191,85

79.118,90

79.192,70

73,80

79,29

Total Geral / Transporte

8.114.220,23

6.604.436,02

0,00

6.604.436,02

6.575.243,96

1.509.784,21

1.538.976,27

29.192,06

81,03
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FREGUESIA DE OLIVAIS
Data: 15/04/2016

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999
Data inicial: / /

Final: 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código

Unidade (EUR)
Previsões
corrigidas

Descrição

Receitas por
cobrar no
início do ano

Receitas
liquídadas

Liquidações
anuladas

Receitas
cobradas
brutas

Receita
cobrada
liquida

Reembolsos restituições
Emitidos

Pagos

Receita por
cobrar no
final do ano

Grau exec.
orçamental
receitas

0102020000

Imposto municipal sobre imóveis

44.385,00

0,00

26.600,03

0,00

26.600,03

0,00

0,00

26.600,03

0,00

59,93

0202060100

Mercados e feiras

200.000,00

0,00

203.768,21

0,00

203.768,21

0,00

0,00

203.768,21

0,00

101,88

125.000,00

0,00

39.619,88

0,00

39.619,88

0,00

0,00

39.619,88

8.627,68

31,70

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.000,00

22.415,59

63.421,31

0,00

63.421,31

0,00

0,00

63.421,31

56.585,89

65,38

0202060300

Ocupação da via pública

0202069906

Espetáculos desportivos ao ar livre

0401230101

Mercados

0401230102

Feiras e Mercados Ambulantes

0401230300

Ocupação da via pública

0401230400
0401239901
0401239902

Autenticações

0401239903
0402010000

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.539,64

0,00

22.168,07

0,00

22.168,07

0,00

0,00

22.168,07

0,00

1.439,82

Canídeos

5.000,00

0,00

5.733,00

0,00

5.733,00

0,00

0,00

5.733,00

0,00

114,66

Atestados

10.536,00

0,00

8.268,00

0,00

8.268,00

0,00

0,00

8.268,00

0,00

78,47

315,00

0,00

325,00

0,00

325,00

0,00

0,00

325,00

0,00

103,17

Sector gráfico

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Juros de mora

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0402040000

Coimas e penalidades por
contra-ordenações

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0402990000

Multas e penalidades diversas

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0502010000

Bancos e outras instituições financeiras

20.000,00

0,00

3.148,25

0,00

3.148,25

0,00

0,00

3.148,25

0,00

15,74

0601019901

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

10.152,00

0,00

10.152,00

0,00

10.152,00

0,00

0,00

10.152,00

0,00

100,00

0601019902

Instituto de Emprego e Formação
Profissional

21.580,00

0,00

25.224,84

0,00

25.224,84

0,00

0,00

25.224,84

0,00

116,89

0601020000

Privadas

5.500,00

0,00

7.468,84

0,00

7.468,84

0,00

0,00

7.468,84

0,00

135,80

0603010400

Fundo de Financiamento das Freguesias

259.714,00

0,00

259.714,00

0,00

259.714,00

0,00

0,00

259.714,00

0,00

100,00

0603010600

Atividades Extra Curriculares (AEC)

146.850,00

0,00

207.962,08

0,00

207.962,08

0,00

0,00

207.962,08

0,00

141,62

0603019901

Regime de Permanência

42.600,00

0,00

35.586,45

0,00

35.586,45

0,00

0,00

35.586,45

0,00

83,54

0603019902

Lei 56/2012 - Reforma Administrativa de
Lisboa

4.983.070,00

0,00

4.382.075,11

0,00

4.382.075,11

0,00

0,00

4.382.075,11

0,00

87,94

0603019903

Outras

100,00

0,00

73.643,32

0,00

73.643,32

0,00

0,00

73.643,32

0,00

73.643,32

0603060000

Estado - Participação comunitária em
projectos co-financiados

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0605010102

STAPE

0605010103

Protocolos CML - CAF

0605010104

Fundo de emergência social

0605010105

Outras

0702010000

Aluguer de espaços e equipamentos

0702050000

Actividades de saúde e Bem Estar

0702080101

Colónias de Férias

0702080102

Centros de Dia

0702080300

Serviços culturais

0702080400

Serviços desportivos

0702080500

Outros

0702090300

Transportes colectivos de pessoas e
mercadorias

0702099901

Serviços Educativos - CAF

0702099903

Semanas Radicais

0702099904

Iluminação de Natal
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2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177.368,00

0,00

219.380,95

0,00

219.380,95

0,00

0,00

219.380,95

0,00

123,69

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

100,00

1.928,11

0,00

20.871,77

0,00

20.871,77

0,00

0,00

20.871,77

0,00

1.082,50

350,00

0,00

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

12,21

22,86

10.000,00

0,00

8.488,50

0,00

8.488,50

0,00

0,00

8.488,50

0,00

84,89

78.295,80

1.677,50

85.911,50

0,00

85.911,50

0,00

0,00

85.911,50

1.677,50

109,73

22.500,00

1.051,00

19.265,00

0,00

19.265,00

0,00

0,00

19.265,00

1.051,00

85,62

912,00

0,00

18.719,77

0,00

18.719,77

0,00

0,00

18.719,77

0,00

2.052,61

10.000,00

0,00

10.125,00

0,00

10.125,00

0,00

0,00

10.125,00

0,00

101,25

120,00

0,00

153,00

0,00

153,00

0,00

0,00

153,00

0,00

127,50

16.000,00

2.394,63

10.146,31

0,00

10.146,31

0,00

0,00

10.146,31

8.102,43

63,41

155.000,00

0,00

137.062,44

0,00

137.062,44

0,00

0,00

137.062,44

2.615,05

88,43

2.500,00

0,00

4.582,00

0,00

4.582,00

0,00

0,00

4.582,00

0,00

183,28

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15-04-2016
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FREGUESIA DE OLIVAIS
Data: 15/04/2016

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999
Data inicial: / /

Final: 31/12/2015

Unidade (EUR)
Previsões
corrigidas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código

Descrição

Liquidações
anuladas

Receitas
cobradas
brutas

Receita
cobrada
liquida

Reembolsos restituições
Emitidos

Pagos

Receita por
cobrar no
final do ano

Grau exec.
orçamental
receitas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diversas

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reposições não abatidas nos pagamentos

100,00

0,00

6.171,72

0,00

6.171,72

6.171,72

0,00

6.171,72

0,00

6.171,72

6.470.165,55

27.538,72

5.930.836,35

0,00

5.930.836,35

6.171,72

0,00

5.930.836,35

78.671,76

91,66

Cartão "Viver Olivais"

0702099906

Outras

0801990300

IVA reembolsado

0801999900
1501010000

Sub-Total das Receitas Orçamentais
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Receitas
liquídadas

1.500,00

0702099905

1601010000

Receitas por
cobrar no
início do ano

1.644.054,68

0,00

1.644.054,68

0,00

1.644.054,68

0,00

0,00

1.644.054,68

0,00

100,00

Total Saldo da Gerência Anterior

1.644.054,68

0,00

1.644.054,68

0,00

1.644.054,68

0,00

0,00

1.644.054,68

0,00

100,00

Total Geral

8.114.220,23

27.538,72

7.574.891,03

0,00

7.574.891,03

6.171,72

0,00

7.574.891,03

78.671,76

93,35

Na posse do serviço

15-04-2016
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FREGUESIA DE OLIVAIS
Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/12/2015
F. de Financiamento
Objectivo

Cód
Class.
Econ

Nº do
Proj. e
Acção

010300

010200

2015

0701080000

01.03.01

010200

2015

0701090000

01.03.03

010500

010500

010500

010500

010500

010500

010500

010500

010500

Aquisição de software diverso

A

Modernização dos serviços - aquisição de
equipamentos informaticos

A

Construção/requalificação/renovação de
espaços, edificios e equipamentos

010500

010500

AC

MELHORIA CONTINUA

010300

010300

Designação

Sede da Junta de
Freguesia - Requalificação do edificio (área
de atendimento ao público e exterior)

A

Obras diversas

A

Iluminação pública - melhoramentos

A

Aquisição de novas viaturas ligeiras e
autocarro. Grandes reparações na frota

A

Aquisição de hardware e melhoramentos
nos sistemas de informação

A

Apetrechamento dos serviços/aquisição de
equipamento básico

A

Aquisição de diversos equipamentos de
apoio

A

01.05.07

010200

2015

Obras diversas

A

0703020700

01.05.08

010200

2015
01.05.09

Requalificação do espaço público da Av.
Berlim

A

0703030100

010200

2015
01.05.10

Renovação do arvoredo e pavimentos na
Quinta do Morgado

A

0703030100

010200

2015

0701030100

01.05.01

010200

2015

0701030700

01.05.02

010200

2015

0701040400

01.05.03

010200

2015

0701060200

01.05.04

010200

2015

0701070000

01.05.05

010200

2015

0701100200

01.05.06

010200

2015

0701150000

Montante Previsto

Datas

FR
AA

FC

Inicio

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

0,00

100,00

0,00

Fim

0,00

Anos
Seguintes

Ano

Montante Executado
Anos
Anteriores

Total

Ano

Nível de Exec.
Fin. Anual %

Nível de Exec.
Fin. Global %

Total

45.620,00

0,00

45.620,00

0,00

35.693,86

35.693,86

78,24

78,24

31/12/2015

38.000,00

0,00

38.000,00

0,00

27.187,73

27.187,73

79,96

71,54

31/12/2015

11.620,00

0,00

11.620,00

0,00

8.506,13

8.506,13

73,20

73,20

557.484,00

0,00

557.484,00

0,00

344.237,03

344.237,03

61,75

61,75

31/12/2015

38.700,00

0,00

38.700,00

0,00

18.678,16

18.678,16

48,26

48,26

0,00 01/01/2015

31/12/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

194.500,00

0,00

194.500,00

0,00

151.722,40

151.722,40

78,01

78,01

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

34.000,00

0,00

34.000,00

0,00

30.158,38

30.158,38

95,74

88,70

0,00

100,00

0,00 01/12/2015

31/12/2015

18.500,00

0,00

18.500,00

0,00

11.238,36

11.238,36

60,75

60,75

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

21.000,00

0,00

21.000,00

0,00

12.396,88

12.396,88

59,03

59,03

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

700,00

700,00

23,33

23,33

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

96.800,00

0,00

96.800,00

0,00

96.005,29

96.005,29

99,18

99,18

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

5.484,00

0,00

5.484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464.104,00

0,00

464.104,00

0,00

356.593,33

356.593,33

76,83

76,83

0,00

Total Geral (Sub Total))
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FREGUESIA DE OLIVAIS
Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/12/2015
F. de Financiamento
Objectivo

010500

010500

010500

010500

010500

Cód
Class.
Econ

Nº do
Proj. e
Acção

010200

2015

0703030100

01.05.11

010200

2015

0703030100

01.05.12

010200

2015

0703030100

01.05.13

010200

2015

0703030100

020200

020200

020200

Criação de uma zona de
estacionamento - Olivais Velho

A

Integração de estacionamento na Rua
Cidade da Beira e Praça Chinde

A

FC

Inicio

Fim

Ano

Total

Ano

Nível de Exec.
Fin. Anual %

Nível de Exec.
Fin. Global %

Total

0,00 01/01/2015

31/12/2015

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acessibilidade e estacionamento nos Olivais A

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Requalificação do Espaço Público na Quinta A
do Morgado

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

30.500,00

0,00

30.500,00

0,00

23.337,56

23.337,56

76,52

76,52

01.05.14

010200

2015

Melhoramento na iluminação Pública

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0703030400

01.05.15

Construção/requalificação/renovação de
espaços, edificios e equipamentos

0,00

0,00

15.500,00

0,00

15.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Requalificação das instalações operacionais A

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obras de requalificação dos postos de
limpeza

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aquisição de novas viaturas e equipamentos A
de limpeza

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apetrechamento dos serviços - Aquisição de A
máquina de lavagem de ruas e pulverização

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259.200,00

0,00

259.200,00

0,00

101.147,31

101.147,31

39,02

39,02

0,00

0,00

0,00

259.200,00

0,00

259.200,00

0,00

101.147,31

101.147,31

39,02

39,02

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

85.700,00

0,00

85.700,00

0,00

24.125,49

24.125,49

28,15

28,15

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

124.500,00

0,00

124.500,00

0,00

49.231,47

49.231,47

39,54

39,54

835.304,00

0,00

835.304,00

0,00

453.287,85

453.287,85

54,27

54,27

030000

2015

0701030100

02.02.01

030000

2015

0701041100

02.02.02

030000

2015

0701060100

02.02.03

030000

2015

0701100100

07011001

QUALIDADE DO ESPAÇO PÚBLICO

040300

Construção/requalificação/renovação de
espaços, edificios e equipamentos

040300

AA

Anos
Anteriores

100,00

040000

040300

AC

Anos
Seguintes

Montante Executado

0,00

020200

020200

Designação

Montante Previsto

Datas

FR

030000

2015

0701040100

04.03.01

030000

2015

0701040500

04.03.02

A

A

Requalificação e construção de novos
arruamentos

A

Construção de parque infantil e
requalificação dos existentes (CML)

A

0,00

Total Geral (Sub Total))
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FREGUESIA DE OLIVAIS
Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/12/2015
F. de Financiamento
Objectivo

040300

040300

040300

040300

Cód
Class.
Econ

Nº do
Proj. e
Acção

030000

2015

0701040900

04.03.03

030000

2015

0701041300

04.03.04

030000

2015

0701110000

04.03.05

030000

2015

0703030900

04.03.06

Designação

A

Obras diversas

A

Apetrechamento dos serviços - aquisição de A
ferramentas diversas para apoio a trabalhos
a realizar pela própria Junta de Freguesia

060000

EDUCAÇÃO

060500

Construção/requalificação/renovação de
espaços, edificios e equipamentos

060500

060500

040000

2015

0701030500

06.05.01

040000

2015

0703020500

06.05.02

A

Requalificação/melhoramento em escolas

A

CULTURA

070300

Construção/requalificação/renovação de
espaços, edificios e equipamentos

040000

2015

0701030100

07.03.01

A

Escolas - obras de melhoramento

070000

070300

AC

Construção de novas passadeiras

Sinalização horizontal e vertical

Biblioteca - melhoramentos

Montante Previsto

Datas

FR

A

AA

FC

Inicio

Fim

Ano

Anos
Seguintes

Montante Executado
Total

Anos
Anteriores

Ano

Nível de Exec.
Fin. Anual %

Nível de Exec.
Fin. Global %

Total

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

14.876,24

14.876,24

49,59

49,59

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

376,38

376,38

15,06

15,06

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

13.500,00

0,00

13.500,00

0,00

11.765,08

11.765,08

87,15

87,15

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

4.400,00

0,00

4.400,00

0,00

772,65

772,65

25,76

17,56

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

4.483,06

4.483,06

11,21

11,21

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

4.483,06

4.483,06

11,21

11,21

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

4.483,06

4.483,06

12,81

12,81

0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

080000

DESPORTO E VIDA SAUDÁVEL

0,00

0,00

0,00

50.500,00

0,00

50.500,00

0,00

7.328,96

7.328,96

14,51

14,51

080400

Construção/requalificação/renovação de
espaços, edificios e equipamentos

0,00

0,00

0,00

50.500,00

0,00

50.500,00

0,00

7.328,96

7.328,96

14,51

14,51

0,00

100,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

931.904,00

0,00

931.904,00

0,00

485.561,26

485.561,26

52,10

52,10

080400

040000

2015

0701030200

08.04.01

Pavilhão desportivo - obras de adaptação

A

0,00 01/01/2015

31/12/2015

Total Geral (Sub Total))
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FREGUESIA DE OLIVAIS
Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/12/2015
F. de Financiamento
Objectivo

080400

080400

080400

Cód
Class.
Econ

Nº do
Proj. e
Acção

040000

2015

0701040600

08.04.02

040000

2015

0703020200

08.04.03

040000

2015

0703030600

08.04.04

Designação

AC

Requalificação de polidesportivos e
construção de parques de jogos

A

Obras de requalificação em polidesportivos
(CML)

A

Polidesportivo RALIS

A

AA

FC

Inicio

Total

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

7.328,96

7.328,96

29,32

29,32

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00 01/01/2015

31/12/2015

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.023,55

0,00

31.023,55

0,00

12.394,71

12.394,71

39,95

39,95

31.023,55

0,00

31.023,55

0,00

12.394,71

12.394,71

39,95

39,95

31.023,55

0,00

31.023,55

0,00

12.394,71

12.394,71

39,95

39,95

1.056.427,55

0,00

1.056.427,55

0,00

539.140,39

539.140,39

51,03

51,03

0,00

0,00

0,00

Requalificação/melhoramento em mercados A
(célula B)

0,00

0,00

0,00 01/01/2015

09.02.01

Ano

Nível de Exec.
Fin. Global %

31/12/2015

Construção/requalificação/renovação de
espaços, edificios e equipamentos

2015

Total

Nível de Exec.
Fin. Anual %

0,00 01/01/2015

090200

0701030300

Ano

Anos
Anteriores

100,00

COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO

050000

Fim

Anos
Seguintes

Montante Executado

0,00

090000

090200

Montante Previsto

Datas

FR

31/12/2015

Total Geral :

Legenda:

(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras

ORGÂO EXECUTIVO

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÂO DELIBERATIVO
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FREGUESIA DE OLIVAIS
FLUXOS DE CAIXA
Data inicial : 01/01/2015

Ano: 2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS
6.575.243,96

Despesas Orçamentais
6.013.603,57

Correntes
010100.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos
autárquicos
010100.0101040100 Pessoal em Funções

2.015,20
13.229,10

010100.0101130100 Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

1.007,72

010100.0101140100 Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

2.094,00

010100.0102020000 Horas extraordinárias

119,57

010100.0102130000 Outros suplementos e prémios

606,54

010100.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos

673,01

010100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

3.481,00

010100.0103050300 Outros

52,08

010200.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos
autárquicos
010200.0101040100 Pessoal em Funções

34.720,48

010200.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença

88.093,44

49.333,73

010200.0101110000 Representação

6.182,39

010200.0101130100 Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

4.761,05

010200.0101130300 Membros dos órgãos autárquicos

1.216,61

010200.0101140100 Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

5.211,47

010200.0101140300 Membros dos órgãos autárquicos

2.901,02

010200.0102020000 Horas extraordinárias

8.163,00

010200.0102130000 Outros suplementos e prémios

3.045,41

010200.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

637,00

010200.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos

4.355,36

010200.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

13.044,44

010200.0103050202 Segurança Social - Regime geral

5.386,81

010200.0103050300 Outros

7.495,92

010200.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

9.607,92

010200.0201020100 Gasolina

1.587,91

010200.0201020200 Gasóleo

37.607,83

010200.0201020300 Gás

445,42

010200.0201040000 Limpeza e higiene

11.242,02

010200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

1.386,40

010200.0201080000 Material de escritório

20.383,59

010200.0201110000 Material de consumo clínico

2.872,37

010200.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

9.373,60

010200.0201180000 Livros e documentação técnica

98,58

010200.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

2.360,99

010200.0201210000 Outros bens

8.695,67

Total
@FreSoft

16-04-2016

363.488,65
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FREGUESIA DE OLIVAIS
FLUXOS DE CAIXA
Data inicial : 01/01/2015

Ano: 2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS
010200.0202010000 Encargos das instalações

378.006,30

010200.0202020000 Limpeza e higiene

172.420,87

010200.0202030000 Conservação de bens

40.907,17

010200.0202050000 Locação de material de informática

49.544,35

010200.0202080000 Locação de outros bens

53.229,97

010200.0202090000 Comunicações

50.880,42

010200.0202100000 Transportes

4.368,92

010200.0202110000 Representação dos serviços

1.513,95

010200.0202120000 Seguros

43.843,36

010200.0202130000 Deslocações e estadas

1.120,19

010200.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

135.716,27

010200.0202170000 Publicidade

16.452,14

010200.0202180000 Vigilância e segurança

8.909,27

010200.0202190000 Assistência técnica

16.944,38

010200.0202200000 Outros trabalhos especializados

199.363,31

010200.0202250000 Outros serviços

26.798,07

010200.0407010200 Apoio a instituições

1.000,00

010200.0407010300 Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo

79.800,00

010200.0408020000 Outras

2.096,00

010200.0602030500 Outras

18.338,63

020000.0101040100 Pessoal em Funções

153.309,62

020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença

14.825,13

020000.0101110000 Representação

551,19

020000.0101130100 Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

11.593,05

020000.0101140100 Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

23.981,78

020000.0102020000 Horas extraordinárias

5.333,25

020000.0102050000 Abono para falhas

1.935,00

020000.0103010000 Encargos com a saúde

394,42

020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

4.208,12

020000.0103040000 Outras prestações familiares

103,94

020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos

8.684,20

020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

34.305,04

020000.0103050202 Segurança Social - Regime geral

10.084,91

020000.0103050300 Outros

2.572,31

020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

42.646,14

020000.0201210000 Outros bens

588,75

020000.0202100000 Transportes

66,00

020000.0202150000 Formação

2.481,70

Total
@FreSoft

16-04-2016

1.982.406,77
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FREGUESIA DE OLIVAIS
FLUXOS DE CAIXA
Data inicial : 01/01/2015

Ano: 2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS
020000.0202220000 Serviços de saúde

7.677,06

020000.0202250000 Outros serviços

5.603,84

020000.0602030400 Serviços bancários

4.295,88

030000.0101040100 Pessoal em Funções

431.944,30

030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença

114.569,85

030000.0101110000 Representação

2.070,94

030000.0101120000 Suplementos e prémios

40.366,82

030000.0101130100 Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

50.441,94

030000.0101140100 Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

73.197,88

030000.0102020000 Horas extraordinárias

89.677,00

030000.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno

24.119,00

030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

4.202,13

030000.0103040000 Outras prestações familiares

973,18

030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

26.787,43
124.328,00

030000.0103050202 Segurança Social - Regime geral

31.953,44

030000.0103050300 Outros

11.989,98

030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

6.765,46

030000.0201140000 Outro material - Peças

313,55

030000.0201170000 Ferramentas e utensílios

13.193,26

030000.0201210000 Outros bens

24.212,99

030000.0202030000 Conservação de bens

297.882,06

030000.0202250000 Outros serviços

3.285,53

040000.0101040100 Pessoal em Funções

310.332,76

040000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença

359.888,85

040000.0101110000 Representação

695,92

040000.0101130100 Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

27.216,98

040000.0101140100 Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

51.270,45

040000.0102020000 Horas extraordinárias

286,58

040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

192,66

040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos

16.952,22

040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

52.087,00

040000.0103050202 Segurança Social - Regime geral

25.419,16

040000.0103050300 Outros

14.425,86

040000.0201040000 Limpeza e higiene

15.969,35

040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

163.666,54

040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

5.895,13

040000.0201180000 Livros e documentação técnica

405,54

Total
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4.416.963,29
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FREGUESIA DE OLIVAIS
FLUXOS DE CAIXA
Data inicial : 01/01/2015

Ano: 2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS
040000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

27.526,72

040000.0201210000 Outros bens

32.029,89

040000.0202030000 Conservação de bens

48.450,97

040000.0202080000 Locação de outros bens

29.056,92

040000.0202100000 Transportes

80.575,18

040000.0202180000 Vigilância e segurança

7.729,05

040000.0202190000 Assistência técnica

1.148,35

040000.0202250000 Outros serviços

158.954,26

040000.0407010200 Apoio a instituições

836.341,99

040000.0408010000 Familias

81.732,81

040000.0408020000 Outras

47,00

040000.0602030500 Outras

2.250,00

050000.0101040100 Pessoal em Funções

154.106,05

050000.0101110000 Representação

551,19

050000.0101130100 Pessoal em Regime Contrato Individual de Trabalho

12.673,36

050000.0101140100 Pessoal em Regime Contrato Individual Trabalho

25.731,91

050000.0102020000 Horas extraordinárias

600,52

050000.0102110000 Subsídio de turno

6.818,33

050000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

2.296,86

050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos

7.965,88

050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

29.403,82

050000.0103050202 Segurança Social - Regime geral

8.451,06

050000.0103050300 Outros

2.203,03

050000.0201210000 Outros bens

5.427,11

050000.0202030000 Conservação de bens

871,35

050000.0202190000 Assistência técnica

3.271,80

050000.0202250000 Outros serviços

29.474,87

050000.0602030500 Outras

950,00
561.640,39

Capital
010200.0701030100 Instalações de serviços

18.678,16

010200.0701060200 Outro

151.722,40

010200.0701070000 Equipamento de informática

30.158,38

010200.0701080000 Software Informático

27.187,73

010200.0701090000 Equipamento administrativo

8.506,13

010200.0701100200 Outro

11.238,36

010200.0701150000 Outros investimentos

12.396,88

010200.0703020700 Outros

700,00

010200.0703030100 Viadutos, arruamentos e obras complementares

119.342,85

010200.0807010000 Instituições sem fins lucrativos

5.000,00

Total
@FreSoft

16-04-2016

6.398.534,46
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FREGUESIA DE OLIVAIS
FLUXOS DE CAIXA
Data inicial : 01/01/2015

Ano: 2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares

24.125,49

030000.0701040500 Parques e jardins

49.231,47

030000.0701040900 Sinalização e trânsito

14.876,24

030000.0701041300 Outros

376,38

030000.0701110000 Ferramentas e utensílios

11.765,08

030000.0703030900 Sinalização e trânsito

772,65

030000.0703060000 Outros bens de domínio público

29.595,97

040000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas

7.328,96

040000.0701070000 Equipamento de informática

4.259,49

040000.0703020500 Escolas

4.483,06

040000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos

17.500,00

050000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária

12.394,71
478.247,16

Operações de Tesouraria
1701010000 CGA - PESSOAL DO QUADRO

118.525,70

1701030000 ADSE

44.517,17

1701040000 C.R.S.S.

46.749,28

1701050000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE

171.808,00

1701060000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE

32.906,26

1701090000 SERV. SOCIAIS CML

9.723,44

1701100000 Sobretaxa Extraordinária

11.186,00

1702010000 STAL

1.475,67

1702020000 COFRE PREVIDENCIA

2.862,09

1702090000 ATAM -ASS TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS

24,04

1702110000 SINTAP

432,19

1702130000 CLC

328,50

1702140000 STML

3.455,93

1703110000 Penhoras

8.976,46

1704000000 DESCONTOS E RECEITAS NÃO ESPECIFICADAS

25.276,43

Saldo para gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de tesouraria

1.102.739,19

999.647,07
103.092,12

Total

ORGÃO EXECUTIVO

@FreSoft

8.156.230,31

ORGÃO DELIBERATIVO

16-04-2016
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FREGUESIA DE OLIVAIS
Ano: 2015

FLUXOS DE CAIXA
Data inicial:01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)
RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior
Execução orçamental

1,742,327.31
1,644,054.68

Operações de Tesouraria

98,272.63

Receitas Orçamentais

5.930.836,35

Correntes

5.924.664,63

0102020000 Imposto municipal sobre imóveis

26.600,03

0202060100 Mercados e feiras

203.768,21

0202060300 Ocupação da via pública

39.619,88

0401230101 Mercados

63.421,31

0401230300 Ocupação da via pública

22.168,07

0401230400 Canídeos

5.733,00

0401239901 Atestados

8.268,00

0401239902 Autenticações

325,00

0502010000 Bancos e outras instituições financeiras

3.148,25

0601019901 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

10.152,00

0601019902 Instituto de Emprego e Formação Profissional

25.224,84

0601020000 Privadas

7.468,84

0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

259.714,00

0603010600 Atividades Extra Curriculares (AEC)

207.962,08

0603019901 Regime de Permanência

35.586,45

0603019902 Lei 56/2012 - Reforma Administrativa de Lisboa

4.382.075,11

0603019903 Outras

73.643,32

0605010103 Protocolos CML - CAF

219.380,95

0605010104 Fundo de emergência social

15.000,00

0605010105 Outras

20.871,77

0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos

80,00

0702050000 Actividades de saúde e Bem Estar

8.488,50

0702080101 Colónias de Férias

85.911,50

0702080102 Centros de Dia

19.265,00

0702080300 Serviços culturais

18.719,77

0702080400 Serviços desportivos

10.125,00

0702080500 Outros

153,00

0702090300 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

10.146,31

0702099901 Serviços Educativos - CAF

137.062,44

0702099903 Semanas Radicais

4.582,00

Outras Receitas

6.171,72

1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

6.171,72

Operações de tesouraria

483.066,65

1701010000 CGA - PESSOAL DO QUADRO

118.599,86

1701030000 ADSE

44.517,17

1701040000 C.R.S.S.

46.690,13

1701050000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE

171.128,00

1701060000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE

37.958,69
Total

@FreSoft

16-04-2016

8,092,057.51
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FREGUESIA DE OLIVAIS
FLUXOS DE CAIXA
Data inicial:01/01/2015

Ano: 2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)
RECEBIMENTOS

1701090000 SERV. SOCIAIS CML

9.729,03

1701100000 Sobretaxa Extraordinária

11.254,00

1702010000 STAL

1.456,62

1702020000 COFRE PREVIDENCIA

3.007,89

1702090000 ATAM -ASS TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
1702110000 SINTAP

30,05
447,98

1702130000 CLC

325,50

1702140000 STML

3.483,39

1702200000 CAUÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

499,75

1703110000 Penhoras

8.755,39

1704000000 DESCONTOS E RECEITAS NÃO ESPECIFICADAS

25.183,20

Total

ORGÃO EXECUTIVO

@FreSoft

8,156,230.31

ORGÃO DELIBERATIVO

16-04-2016
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FREGUESIA DE OLIVAIS
FLUXOS DE CAIXA
Data inicial: 01/01/2015

Ano: 2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS
1.742.327,31

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental
Operações de Tesouraria

98.272,63
5.930.836,35

Correntes
Capitais
Outras Receitas
Operações de Tesouraria

6.013.603,57

Correntes
Capitais

1.644.054,68

Receitas orçamentais

6.575.243,96

Despesas orçamentais

561.640,39
478.247,16

Operações de Tesouraria

5.924.664,63
0,00
6.171,72
483.066,65

8.156.230,31

Total

1.102.739,19

Saldo para a Gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de Tesouraria

999.647,07
103.092,12

8,156,230.31

Total

CONTAS DE ORDEM
0,00

Saldo da gerência anterior
0,00

Garantias e cauções
Recibos para cobrança

0,00

Garantias e caução accionada

0,00

Garantias e cauções devolvidas

0,00

Receita virtual cobrada

0,00
0,00

Receita virtual anulada
Garantias e cauções prestadas

0,00

Receita virtual liquidada

0,00

Saldo para a Gerência seguinte

0,00

0,00

Garantias e cauções
Recibos para cobrança
Total

0.00

ORGÃO EXECUTIVO

@FreSoft

0,00

Total

0.00

ORGÃO DELIBERATIVO
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FREGUESIA DE OLIVAIS
Ano: 2015
(unidade EUR)

CONTAS DE ORDEM
Gerência:

01/01/2015 a 31/12/2015

65 802.10

Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Recibos para cobrança

65 802.10
0.00

Garantias e cauções acionadas

499.75

Garantias e cauções devolvidas

0.00

Receita virtual cobrada

0.00
0.00

Receita virtual anulada
Garantias e cauções prestadas

0.00
0.00

Receita virtual liquidada

Saldo da Gerência seguinte

66 301,85

Garantias e cauções
Recibos para cobrança

Total
ORGÃO EXECUTIVO

65 802.10

66 301.85
0,00

Total
ORGÃO DELIBERATIVO

65 802.10

FREGUESIA DE OLIVAIS
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
Data inicial: / /

Ano: 2015
(unidade EUR)

Final:31/12/2015
Saldo Gerência Anterior

Código

Descrição

Devedor

Credor

Saldo Gerência seguinte

Movimento anual
Débito

Crédito

Devedor

2421

IRS - TRABALHO DEPENDENTE

2422

IRS - TRABALHO INDEPENDENTE

0,00

795,66

32.906,26

37.958,69

0,00

5.848,09

24282

CAUÇÃO DE EMPREITADAS

0,00

21.062,73

0,00

0,00

0,00

21.062,73

24283

CAUÇÕES DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0,00

44.739,37

0,00

499,75

0,00

45.239,12

24291

Sobretaxa Extraordinária

0,00

850,00

11.186,00

11.254,00

0,00

918,00

245121

C.R.S.S.

0,00

3.679,22

46.749,28

46.690,13

0,00

3.620,07

245221

CGA - PESSOAL DO QUADRO

0,00

9.263,37

118.525,70

118.599,86

0,00

9.337,53

24932

ADSE

0,00

0,00

44.517,17

44.517,17

0,00

0,00

2494

COFRE PREVIDENCIA

0,00

229,24

2.862,09

3.007,89

0,00

375,04

2496

ATAM -ASS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS

0,00

0,00

24,04

30,05

0,00

6,01

2497

SERV. SOCIAIS CML

0,00

791,58

9.723,44

9.729,03

0,00

797,17

2631

STAL

0,00

128,04

1.475,67

1.456,62

0,00

108,99

2634

SINTAP

0,00

29,88

432,19

447,98

0,00

45,67

26816

DESCONTOS E RECEITAS NÃO
ESPECIFICADAS

0,00

709,53

25.276,43

25.183,20

0,00

616,30

2682902

CLC

0,00

28,50

328,50

325,50

0,00

25,50

2682903

STML

0,00

281,81

3.455,93

3.483,39

0,00

309,27

2683

Penhoras

0,00

867,70

8.976,46

8.755,39

0,00

646,63

0,00

98.272,63

478.247,16

483.066,65

0,00 €

103.092,12 €

Total Geral

14.816,00

171.808,00

171.128,00

0,00

Credor

0,00

14.136,00

1

12.12 Notas ao Balanço e Demonstração dos Resultados
Nos termos do ponto 2.4 do Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro, as Notas ao Balanço e à
Demonstração dos Resultados integram os Anexos às Demonstrações Financeiras e são um
elemento fulcral na tomada de decisões dos órgãos autárquicos, pois facilitam uma leitura
aprofundada das demonstrações financeiras.
8.2.1 - Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais devidamente
fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derrogadas e dos
respetivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de
estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da
autarquia local.
O Balanço e a Demonstração dos Resultados foram elaborados de acordo com os princípios
contabilísticos definidos no ponto 3.2. do POCAL e demais legislação portuguesa.
Apesar da existência de controlos efetivos para o apuramento dos custos subjacentes à fixação das
taxas, tarifas, preços dos bens e serviços da freguesia, ainda não se encontra aplicada a estrutura de
contabilidade de custos na Freguesia.
8.2.2 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos
conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.
Nada a assinalar.
8.2.3 - Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da
demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de
valor, designadamente amortizações e provisões.
Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do Balanço e da Demonstração
dos Resultados foram os seguintes:
a)

Imobilizado:

Nas imobilizações, foram considerados os custos de produção ou o custo de aquisição de acordo
com o previsto no ponto 4.1.1. – Imobilizações do POCAL. As amortizações do exercício foram
calculadas pelo método das quotas constantes, em regime de duodécimos. Tendo sido utilizadas
as taxas que se encontram previstas na Portaria nº 671/2000, 2ª série, de 17 de abril, que
regulamenta o Cadastro e Inventário de Bens do Estado.
b)

Existências: as existências são valorizadas ao custo de aquisição ou ao custo de produção,
nos termos previstos no ponto 4.2. do POCAL.

c)

Acréscimos e diferimentos: de acordo com o princípio de especialização do exercício, os
proveitos e os custos são reconhecimentos no exercício em que ocorram
independentemente do seu recebimento ou pagamento.

d)

Dívidas de e a terceiros: as dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias
constantes nos documentos que as titulam, conforme estabelecido no ponto 4.3.1. do
POCAL.

e)

Provisões: as provisões para cobranças duvidosas são constituídas, nos termos previstos no
ponto 2.7.1. do POCAL.

f)

Disponibilidades: as disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são
expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de
depósito, nos termos previstos do ponto 4.4. do POCAL.

8.2.4. - Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das operações registadas em
contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados originariamente expressas em
moeda estrangeira.
Não se verificam situações desta natureza.
8.2.5 - Situações em que o resultado do exercício foi afetado.
Não ocorreram situações, nomeadamente a utilização de critérios de valorimetria diferentes dos
previstos no ponto 4. Do POCAL, por amortizações do ativo imobilizado superior às adequadas, por
provisões extraordinárias respeitantes ao ativo que afetassem o resultado líquido do exercício.
8.2.6 - Comentário às contas 431 «Despesas de instalação» e 432 «Despesas de investigação e de
desenvolvimento».
Nada a assinalar.

8.2.7 e 8.2.8 - Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e
nas respetivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes:
ATIVO BRUTO
Ano

2015
Un: euros

Rubricas

Saldo Inicial

Reavaliação /
Ajustamento

Transferências e
Abates

Aumentos

Alienações

-

-

-

90.344,78

-

0,06

Saldo Final

Bens de domínio público:
Bens de patrimonio historico, artistico
e cultural
Outros bens de dominio publico
Imobilizações em curso

2.239,26
498.653,03
500.892,29

129.821,83
129.821,83

2.239,26
718.819,58

23.337,56

-

-

23.337,56

113.682,34

-

0,06

744.396,40

7.328,96

-

-

352.349,65

20.790,68

-

151.722,40

-

De imobilizações corpóreas
Edifícios e outras construções

345.020,69

Equipamento básico

218.064,59

Equipamento de transporte

464.122,07

-

68.103,58

0,04

11.601,40

-

-

79.705,02

355.310,93

0,46

93.910,15

-

-

449.221,54

Ferramentas e utênsilios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas

13.583,03

3.300,84
-

249.137,46
615.844,47

767,65

-

-

-

-

767,65

20.699,81

-

-

-

-

20.699,81

1.472.089,32

13.583,53

285.353,59

-

3.300,84

1.767.725,60

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES
Ano

2015
Un: euros

Rubricas

Saldo Inicial

Reforço

Regularizações

Saldo Final

Bens de domínio público:
Bens de patrimonio historico, artistico e
cultural
Outros bens de dominio publico

2.239,26

-

-

2.239,26

183,91

124.285,67

-

124.469,58

2.423,17

124.285,67

-

126.708,84

35.273,44

6.818,94

-

42.092,38

De imobilizações corpóreas
Edifícios e outras construções
Equipamento básico

204.382,91

18.123,56

-

222.506,47

Equipamento de transporte

416.830,43

32.900,82

-

449.731,25

49.359,34

7.154,70

214,51

56.728,55

283.358,62

30.977,13

136,06

314.471,81

Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas

767,65

-

-

767,65

20.699,81

-

-

20.699,81

1.010.672,20

95.975,15

350,57

1.106.997,92

8.2.9 – Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para
financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.
Nada a assinalar.

8.2.10 - Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do
imobilizado.
Não foram efetuadas quaisquer reavaliações do ativo imobilizado no exercício.
8.2.11 - Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.
Não foram efetuadas quaisquer reavaliações do ativo imobilizado no exercício.
8.2.12 - Relativamente às imobilizações corpóreas e em curso, deve indicar-se o valor global, para
cada uma das contas
Nada a assinalar.
8.2.13 - Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos
respetivos valores contabilísticos.
Neste exercício não se verificam situações desta natureza.
8.2.14 - Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões
dessa impossibilidade.
Nada a assinalar.

8.2.15 - Identificação dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação
das respetivas razões.
BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO NÃO OBJETO DE AMORTIZAÇÃO
Ano

2015
Un: euros

Cód.
Conta

Descrição de Bem

459….

Terrenos Situados Dentro do Perímetro
Urbano

Data de
Aquisição

Valor de
Aquisição

Aumento

Diminuição

498.653,03
-

498.653,03

-

Valor
Patrimonial
Líquido

-

498.653,03

-

498.653,03

Em conformidade com o disposto na alínea g), nº1, do artigo 36º da Portaria nº 671/2000, 2ª série,
de 17 de abril, que regulamenta o Cadastro e Inventário de Bens do Estado, os terrenos não estão
sujeitos ao regime de amortizações, pelo que não são objeto de amortização.

8.2.16 - Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem
como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas
entidades, com menção desse exercício.
Nada a assinalar.

8.2.17 - Relativamente aos elementos incluídos nas contas «Títulos negociáveis» e «Outras
aplicações de tesouraria», indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades e
valores de balanço.
A Freguesia não tem Títulos Negociáveis nem outras aplicações de Tesouraria.
8.2.18 – Discriminação da conta «Outras aplicações financeiras», com indicação, quando
aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.
Não existem situações desta natureza.
8.2.19 - Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre
os custos de elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos
adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.
Não existem situações desta natureza.
8.2.20 - Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do
ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.
Não existem situações desta natureza.

8.2.21 - Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo
circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas
estáveis provenientes de flutuações de valor.
Não existem situações desta natureza.
8.2.22 - Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de
dívidas de terceiros constantes do balanço.
Não existem situações desta natureza, conforme ponto 8.2.3. alínea e).
8.2.23 - Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local.
Não existem situações desta natureza.
8.2.24 - Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade,
com indicação dos direitos que conferem.
Não existem situações desta natureza.
8.2.25 - Discriminação das dívidas incluídas na conta «Estado e outros entes públicos» em
situação de mora.
Não existem situações desta natureza.

8.2.26 - Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos
para cobrança de acordo com o Mapa das Contas de Ordem.
Ano

2015
Un: euros

Código e designação das
contas
Garantias e cauções

Saldo da gerência anterior
Devedor

Credor

65.802,10

Recibos para cobrança
Total

Movimento Anual

65.802,10

Devedor
-

Credor

Devedor

499,75

-

-

-

-

-

499,75

-

8.2.27 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas
Não existem situações desta natureza.

Saldo para a gerência seguinte
Credor

66.301,85
66.301,85

-

8.2.28 - Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas
da classe 5 «Fundo patrimonial», constantes do balanço.
MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS CONTAS DA CLASSE 5
Ano

2015
Un: euros

Código e designação das contas

Movimento Anual

Saldo Inicial

Devedor

51

Patrimonio

1.031.154,60

571

Reservas Legais

19.620,00

-

576

Doações

47.567,84

-

Saldo Final

Credor

-

Devedor
-

20.384,57
-

Credor

-

1.031.154,60

-

40.004,57

-

47.567,84

5901 Resultados Transitados - 2003

(554.950,03)

-

-

5902 Resultados Transitados - 2004

95.318,10

-

-

554.950,03

-

5903 Resultados Transitados - 2005

15.475,66

-

-

-

15.475,66

5904 Resultados Transitados - 2006

285.114,64

-

-

-

285.114,64

-

95.318,10

5905 Resultados Transitados - 2007

162.665,87

-

-

-

162.665,87

5906 Resultados Transitados - 2008

277.461,90

-

-

-

277.461,90

5907 Resultados Transitados - 2009

(231.433,80)

-

-

231.433,80
240.617,48

5908 Resultados Transitados - 2010

(240.617,48)

-

-

5909 Resultados Transitados - 2011

93.931,10

-

-

5910 Resultados Transitados - 2012

1.012.622,43

-

-

-

-

5911 Resultados Transitados - 2013

48.222,19

5912 Resultados Transitados - 2014

-

Total

2.062.153,02

-

387.306,78

-

407.691,35

93.931,10
1.012.622,43

-

48.222,19

-

387.306,78

2.469.844,37

8.2.29 - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Nada a assinalar.
8.2.30 - Demonstração da variação da produção
Nada a assinalar.

8.2.31 - Demonstração dos resultados financeiros
Ano

2015
Un: euros

Exercícios

Código das contas / Custos e Perdas

2015

2014

Código das contas / Proveitos e Ganhos

681 Juros suportados

-

-

781 Juros obtidos

Exercícios
2015
3.148,25

2014
16.087,88

682 Perdas em entidades participadas

-

-

782 Ganhos em entidades participadas

-

-

683 Amortizações de investimentos em imóveis

-

-

783 Rendimentos de imóveis

-

-

684 Provisoes para aplicações financeiras

-

-

784 Rendimentos de partipações de capital

-

-

685 Diferenças de câmbio desfavoráveis

-

-

785 Diferenças de câmbio favoráveis

-

-

687 Perdas na alienação de aplicações de tesouraria

-

-

786 Descontos de pronto pagamento obtidos

-

-

688 Outros custos e perdas financeiras

4.295,88

Total

4.295,88

3.950,74 787 Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria

-

-

788 Outros proveitos e ganhos financeiros

-

-

3.950,74

Total

3.148,25

16.087,88

8.2.32 - Demonstração dos resultados extraordinários
Ano

2015
Un: euros

Código das contas / Custos e Perdas
691 Transferências de capital concedidas

Exercícios
2015
22.500,00

692 Dívidas incobráveis

Código das contas / Proveitos e Ganhos

2014

-

Exercícios
2015

2014

-

791 Restituições de impostos

-

-

-

792 Recuperação de dívidas

-

-

693 Perdas em existências

-

-

793 Ganhos em existências

-

-

694 Perdas em imobilizações

-

-

794 Ganhos em imobilizações

-

-

695 Multas e penalidades

-

-

795 Benefícios de penalidades contratuais

-

-

696 Aumentos de amortizações e provisões

-

-

796 Reduções de amortizações e provisões

-

-

697 Correções relativas a exercícios anteriores
698 Outros custos e perdas extraordinários

7.761,82
-

Total

30.261,82

(33.340,99) 797 Correções relativas a exercícios anteriores
-

(33.340,99)

798 Outros proveitos e ganhos extraordinários

Total

28.458,54

-

514,77

-

28.973,31

-
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Alteração nº
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RECEITA

Classificação Económica
Código

Descrição

0100000000
0102000000
0102020000
0200000000
0202000000
0202060000
0202060100
0202060300
0202060500
0202069900
0202069901
0202069902
0202069903
0202069904
0202069905
0202069906

Impostos directos
Outros
Imposto municipal sobre imóveis
Impostos indirectos
Outros
Impostos indirectos específicos das autarquias locais
Mercados e feiras
Ocupação da via pública
Publicidade
Outros
Máquinas de diversão
Espetáculos em recintos improvisados
Atividades ruidosas de carater temporário
Acampamentos ocasionais
Exploração de máquinas automáticas de diversão
Espetáculos desportivos ao ar livre
Venda de bilhetes para espetáculos públicos em ag.
ou postos de venda
Realização de leilões
Taxas, multas e outras penalidades
Taxas
Taxas específicas das autarquias locais
Mercados e feiras
Mercados
Feiras e Mercados Ambulantes
Ocupação da via pública
Canídeos
Outras

0202069907
0202069908
0400000000
0401000000
0401230000
0401230100
0401230101
0401230102
0401230300
0401230400
0401239900

Previsões Iniciais

Modificações Orçamentais
Inscrições/Reforços

Diminuições/Anulações

Previsões Corrigidas

44 385,00

44 385,00

44 385,00

44 385,00

44 385,00

44 385,00

421 800,00

325 500,00

421 800,00

325 500,00

421 800,00

325 500,00

200 000,00

200 000,00

125 000,00

125 000,00

75 000,00

75 000,00

21 800,00

500,00

5 000,00

5 000,00

1 000,00

1 000,00

7 500,00

7 500,00

100,00

100,00

7 500,00

7 500,00

500,00

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

129 751,00

115 590,64

129 301,00

115 140,64

129 301,00

115 140,64

98 700,00

97 700,00

97 000,00

97 000,00

1 700,00
1 000,00

1 000,00
539,64

700,00
1 539,64

5 000,00

5 000,00

24 601,00

10 901,00

Observações
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Alteração nº

5
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1

Data: 10/03/2016
RECEITA

Classificação Económica
Código

Descrição

0401239901
0401239902
0401239903
0401239904
0401239905
0401239906
0401239907
0401239908
0401239909
0401239910
0401239911

Atestados
Autenticações
Sector gráfico
Máquinas de diversão
Espetáculos em recintos improvisados
Atividades ruidosas de carater temporário
Venda ambulante de lotarias
Arrumador de automóveis
Acampamentos ocasionais
Exploração de máquinas automáticas de diversão
Espetáculos desportivos ao ar livre
Vendas de bilhetes para espetáculos públicos em ag.
ou postos venda
Realização de leilões
Outras
Multas e outras penalidades
Juros de mora
Coimas e penalidades por contra-ordenações
Multas e penalidades diversas
Rendimentos da propriedade
Juros - Sociedades financeiras
Bancos e outras instituições financeiras
Transferências correntes
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
Públicas
Outras
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Instituto de Emprego e Formação Profissional

0401239912
0401239913
0401239999
0402000000
0402010000
0402040000
0402990000
0500000000
0502000000
0502010000
0600000000
0601000000
0601010000
0601019900
0601019901
0601019902

Previsões Iniciais

Modificações Orçamentais
Inscrições/Reforços

Diminuições/Anulações

Previsões Corrigidas

10 536,00

10 536,00

315,00

315,00

50,00

50,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10 000,00

10 000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

450,00

450,00

100,00

100,00

100,00

100,00

250,00

250,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

5 791 084,00

5 665 962,11

37 232,00

37 232,00

31 732,00

31 732,00

31 732,00

31 732,00

10 152,00

10 152,00

21 580,00

21 580,00

Observações
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RECEITA

Classificação Económica
Código

Descrição

0601020000
0603000000
0603010000
0603010400
0603010600
0603019900
0603019901
0603019902
0603019903

Privadas
Administração central
Estado
Fundo de Financiamento das Freguesias
Atividades Extra Curriculares (AEC)
Outras
Regime de Permanência
Lei 56/2012 - Reforma Administrativa de Lisboa
Outras
Estado - Participação comunitária em projectos cofinanciados
Administração local
Continente
Outros
Protocolos CML
STAPE
Protocolos CML - CAF
Fundo de emergência social
Outras
Venda de bens e serviços correntes
Serviços
Aluguer de espaços e equipamentos
Actividades de saúde e Bem Estar
Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
Serviços sociais
Colónias de Férias
Centros de Dia
Serviços culturais

0603060000
0605000000
0605010000
0605010100
0605010101
0605010102
0605010103
0605010104
0605010105
0700000000
0702000000
0702010000
0702050000
0702080000
0702080100
0702080101
0702080102
0702080300

Previsões Iniciais

Modificações Orçamentais
Inscrições/Reforços

Diminuições/Anulações

Previsões Corrigidas

5 500,00

5 500,00

5 432 434,00

5 432 434,00

5 432 334,00

5 432 334,00

259 714,00

259 714,00

146 850,00

146 850,00

5 025 770,00

5 025 770,00

42 600,00

42 600,00

4 983 070,00

4 983 070,00

100,00

100,00

100,00

100,00

321 418,00

196 296,11

321 418,00

196 296,11

321 418,00

196 296,11

132 000,00

132 000,00

2 000,00

2 000,00

177 368,00

177 368,00

10 000,00

5 000,00

15 000,00

50,00

1 878,11

1 928,11

333 732,00

297 527,80

333 732,00

297 527,80

350,00

350,00

10 000,00

10 000,00

88 032,00

111 827,80

73 500,00
51 000,00

100 795,80
27 295,80

78 295,80

22 500,00
4 412,00

22 500,00
3 500,00

912,00

Observações
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RECEITA

Classificação Económica
Código

0702080400
0702080500
0702090000
0702090300
0702099900
0702099901
0702099902
0702099903
0702099904
0702099905
0702099906
0800000000
0801000000
0801990000
0801990300
0801999900
1500000000
1501000000
1501010000
1600000000
1601000000
1601010000

Descrição

Serviços desportivos
Outros
Serviços específicos das autarquias
Transportes colectivos de pessoas e mercadorias
Outros
Serviços Educativos - CAF
Serviços Educativos - 2º Ciclo
Semanas Radicais
Iluminação de Natal
Cartão "Viver Olivais"
Outras
Outras receitas correntes
Outras
Outras
IVA reembolsado
Diversas
Reposições não abatidas nos pagamentos
Reposições não abatidas nos pagamentos
Reposições não abatidas nos pagamentos
Saldo da gerência anterior
Saldo orçamental
Na posse do serviço
TOTAL

Previsões Iniciais

Modificações Orçamentais
Inscrições/Reforços

Diminuições/Anulações

Previsões Corrigidas

10 000,00

10 000,00

120,00

120,00

235 350,00

175 350,00

16 000,00

16 000,00

219 350,00

159 350,00

205 000,00

50 000,00

10 000,00

10 000,00

155 000,00

2 500,00

2 500,00

250,00

250,00

1 500,00

1 500,00

100,00

100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 000,00

1 000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
1 644 054,68
1 644 054,68
1 644 054,68

6 741 952,00

1 678 768,23

1 644 054,68
306 500,00

8 114 220,23

Observações
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RECEITA

Classificação Económica
Código

Descrição

Previsões Iniciais

ORGÃO EXECUTIVO

Modificações Orçamentais
Inscrições/Reforços

Diminuições/Anulações

Previsões Corrigidas

ORGÃO DELIBERATIVO

Observações

FREGUESIA DE OLIVAIS
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
1

Revisão N.º

Cl.
Orgânica

Despesa

Classificação Económica

Modificações Orçamentais
Dotação Actual

Código

Código

Descrição

Inscrições /
Reforços

Diminuições /
Anulações

Reposições
abatidas aos
pagamentos

Dotações
corrigidas

010200

0100000000

Despesas com o pessoal

221 598,00

20 000,00

0,00

0,00

241 598,00

010200

0101000000

Remunerações certas e permanentes

174 051,00

20 000,00

0,00

0,00

194 051,00

010200

0101070000

Pessoal em regime de tarefa ou avença

68 000,00

20 000,00

0,00

0,00

88 000,00

010200

0200000000

Aquisição de bens e serviços

714 000,00

54 000,00

0,00

0,00

768 000,00

010200

0202000000

Aquisição de serviços

585 800,00

54 000,00

0,00

0,00

639 800,00

010200

0202010000

Encargos das instalações

50 000,00

4 000,00

0,00

0,00

54 000,00

010200

0202200000

Outros trabalhos especializados

166 350,00

50 000,00

0,00

0,00

216 350,00

010200

0400000000

Transferências correntes

60 000,00

5 000,00

0,00

0,00

65 000,00

010200

0407000000

Instituições sem fins lucrativos

45 000,00

5 000,00

0,00

0,00

50 000,00

010200

0407010000

Instituições sem fins lucrativos

45 000,00

5 000,00

0,00

0,00

50 000,00

010200

0407010200

Apoio a instituições

45 000,00

5 000,00

0,00

0,00

50 000,00

010200

0700000000

Aquisição de bens de capital

667 100,00

560 744,00

0,00

0,00

1 227 844,00

010200

0701000000

Investimentos

261 600,00

250 744,00

0,00

0,00

512 344,00

010200

0701030000

Edifícios

156 100,00

168 244,00

0,00

0,00

324 344,00

010200

0701030100

Instalações de serviços

37 000,00

5 000,00

0,00

0,00

42 000,00

010200

0701030300

Mercados e instalações de fiscalização sanitária

114 100,00

163 244,00

0,00

0,00

277 344,00

010200

0701040000

Construções diversas

0,00

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

010200

0701041300

Outros

0,00

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

010200

0701080000

Software Informático

21 000,00

20 000,00

0,00

0,00

41 000,00

010200

0701100000

Equipamento básico

11 000,00

2 500,00

0,00

0,00

13 500,00

010200

0701100200

Outro

11 000,00

2 500,00

0,00

0,00

13 500,00

010200

0703000000

Bens de domínio público

405 500,00

310 000,00

0,00

0,00

715 500,00

010200

0703030000

Outras construções e infraestruturas

400 500,00

310 000,00

0,00

0,00

710 500,00

010200

0703030100

Viadutos, arruamentos e obras complementares

395 500,00

290 000,00

0,00

0,00

685 500,00

010200

0703030400

Iluminação pública

5 000,00

20 000,00

0,00

0,00

25 000,00

010200

0800000000

Transferências de capital

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

60 000,00

FREGUESIA DE OLIVAIS
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
1

Revisão N.º

Cl.
Orgânica

Despesa

Classificação Económica

Modificações Orçamentais
Dotação Actual

Código

Código

Descrição

Inscrições /
Reforços

Diminuições /
Anulações

Reposições
abatidas aos
pagamentos

Dotações
corrigidas

010200

0807000000

Instituições sem fins lucrativos

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

60 000,00

010200

0807010000

Instituições sem fins lucrativos

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 697 698,00

669 744,00

0,00

0,00

2 367 442,00

Total da Cl. Orgânica 010200

020000

0100000000

Despesas com o pessoal

306 621,00

7 000,00

0,00

0,00

313 621,00

020000

0101000000

Remunerações certas e permanentes

230 000,00

7 000,00

0,00

0,00

237 000,00

020000

0101070000

Pessoal em regime de tarefa ou avença

36 000,00

5 000,00

0,00

0,00

41 000,00

020000

0101090000

Pessoal em qualquer outra situação

0,00

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

020000

0200000000

Aquisição de bens e serviços

60 500,00

4 500,00

0,00

0,00

65 000,00

020000

0202000000

Aquisição de serviços

34 500,00

4 500,00

0,00

0,00

39 000,00

020000

0202140000

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

27 500,00

4 500,00

0,00

0,00

32 000,00

376 621,00

11 500,00

0,00

0,00

388 121,00

1 039 357,00

20 000,00

0,00

0,00

1 059 357,00

Total da Cl. Orgânica 020000

030000

0100000000

Despesas com o pessoal

030000

0101000000

Remunerações certas e permanentes

784 178,00

20 000,00

0,00

0,00

804 178,00

030000

0101070000

Pessoal em regime de tarefa ou avença

172 000,00

20 000,00

0,00

0,00

192 000,00

030000

0200000000

Aquisição de bens e serviços

588 250,00

4 500,07

0,00

0,00

592 750,07

030000

0201000000

Aquisição de bens

43 250,00

500,07

0,00

0,00

43 750,07

030000

0201070000

Vestuário e artigos pessoais

030000

0202000000

Aquisição de serviços

030000

0202010000

Encargos das instalações

030000

0700000000

030000

0,00

500,07

0,00

0,00

500,07

545 000,00

4 000,00

0,00

0,00

549 000,00

90 000,00

4 000,00

0,00

0,00

94 000,00

Aquisição de bens de capital

166 300,00

67 000,00

0,00

0,00

233 300,00

0701000000

Investimentos

134 800,00

35 000,00

0,00

0,00

169 800,00

030000

0701060000

Material de transporte

93 000,00

15 000,00

0,00

0,00

108 000,00

030000

0701060100

Recolha de resíduos

83 000,00

15 000,00

0,00

0,00

98 000,00

030000

0701150000

Outros investimentos

7 700,00

20 000,00

0,00

0,00

27 700,00

030000

0703000000

Bens de domínio público

31 500,00

32 000,00

0,00

0,00

63 500,00

FREGUESIA DE OLIVAIS
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
1

Revisão N.º

Cl.
Orgânica

Despesa

Classificação Económica

Modificações Orçamentais
Dotação Actual

Código

Código

Descrição

Inscrições /
Reforços

Diminuições /
Anulações

Reposições
abatidas aos
pagamentos

Dotações
corrigidas

030000

0703030000

Outras construções e infraestruturas

22 000,00

32 000,00

0,00

0,00

54 000,00

030000

0703030100

Viadutos, arruamentos e obras complementares

13 000,00

32 000,00

0,00

0,00

45 000,00

1 793 907,00

91 500,07

0,00

0,00

1 885 407,07

1 060 313,00

40 000,00

0,00

0,00

1 100 313,00

Total da Cl. Orgânica 030000

040000

0100000000

Despesas com o pessoal

040000

0101000000

Remunerações certas e permanentes

943 934,00

40 000,00

0,00

0,00

983 934,00

040000

0101070000

Pessoal em regime de tarefa ou avença

550 000,00

30 000,00

0,00

0,00

580 000,00

040000

0101090000

Pessoal em qualquer outra situação

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

040000

0200000000

Aquisição de bens e serviços

714 800,00

407 707,00

0,00

0,00

1 122 507,00

040000

0201000000

Aquisição de bens

326 750,00

308 707,00

0,00

0,00

635 457,00

040000

0201040000

Limpeza e higiene

61 000,00

20 000,00

0,00

0,00

81 000,00

040000

0201050000

Alimentação - Refeições confeccionadas

161 950,00

286 207,00

0,00

0,00

448 157,00

040000

0201200000

Material de educação, cultura e recreio

30 500,00

2 500,00

0,00

0,00

33 000,00

040000

0202000000

Aquisição de serviços

388 050,00

99 000,00

0,00

0,00

487 050,00

040000

0202010000

Encargos das instalações

60 000,00

4 000,00

0,00

0,00

64 000,00

040000

0202030000

Conservação de bens

92 500,00

52 000,00

0,00

0,00

144 500,00

040000

0202080000

Locação de outros bens

46 050,00

10 000,00

0,00

0,00

56 050,00

040000

0202100000

Transportes

60 000,00

3 000,00

0,00

0,00

63 000,00

040000

0202180000

Vigilância e segurança

7 000,00

2 000,00

0,00

0,00

9 000,00

040000

0202250000

Outros serviços

121 500,00

28 000,00

0,00

0,00

149 500,00

040000

0400000000

Transferências correntes

154 500,00

306 901,00

0,00

0,00

461 401,00

040000

0407000000

Instituições sem fins lucrativos

89 500,00

306 901,00

0,00

0,00

396 401,00

040000

0407010000

Instituições sem fins lucrativos

89 500,00

306 901,00

0,00

0,00

396 401,00

040000

0407010200

Apoio a instituições

89 500,00

306 901,00

0,00

0,00

396 401,00

040000

0700000000

Aquisição de bens de capital

76 750,00

125 000,00

0,00

0,00

201 750,00

040000

0701000000

Investimentos

62 750,00

95 000,00

0,00

0,00

157 750,00

040000

0701030000

Edifícios

6 250,00

45 000,00

0,00

0,00

51 250,00

FREGUESIA DE OLIVAIS
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
1

Revisão N.º

Cl.
Orgânica

Despesa

Classificação Económica

Modificações Orçamentais
Dotação Actual

Código

Código

Descrição

040000

0701030100

Instalações de serviços

040000

0701040000

040000
040000
040000

Inscrições /
Reforços

Diminuições /
Anulações

Reposições
abatidas aos
pagamentos

Dotações
corrigidas

6 250,00

45 000,00

0,00

0,00

51 250,00

Construções diversas

40 000,00

50 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0701040500

Parques e jardins

40 000,00

50 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0703000000

Bens de domínio público

14 000,00

30 000,00

0,00

0,00

44 000,00

0703060000

Outros bens de domínio público

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

2 027 363,00

879 608,00

0,00

0,00

2 906 971,00

Total da Cl. Orgânica 040000

050000

0100000000

Despesas com o pessoal

303 515,00

8 000,00

0,00

0,00

311 515,00

050000

0101000000

Remunerações certas e permanentes

231 184,00

8 000,00

0,00

0,00

239 184,00

050000

0101070000

Pessoal em regime de tarefa ou avença

0,00

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

050000

0200000000

Aquisição de bens e serviços

159 000,00

7 500,00

0,00

0,00

166 500,00

050000

0201000000

Aquisição de bens

15 650,00

1 500,00

0,00

0,00

17 150,00

050000

0201210000

Outros bens

12 500,00

1 500,00

0,00

0,00

14 000,00

050000

0202000000

Aquisição de serviços

143 350,00

6 000,00

0,00

0,00

149 350,00

050000

0202010000

Encargos das instalações

39 000,00

4 000,00

0,00

0,00

43 000,00

050000

0202180000

Vigilância e segurança

6 300,00

2 000,00

0,00

0,00

8 300,00

050000

0700000000

Aquisição de bens de capital

7 500,00

2 500,00

0,00

0,00

10 000,00

050000

0703000000

Bens de domínio público

7 500,00

2 500,00

0,00

0,00

10 000,00

050000

0703020000

Edificios

7 500,00

2 500,00

0,00

0,00

10 000,00

050000

0703020300

Mercados e instalações de fiscalização sanitária

7 500,00

2 500,00

0,00

0,00

10 000,00

475 515,00

18 000,00

0,00

0,00

493 515,00

Total da Cl. Orgânica 050000

FREGUESIA DE OLIVAIS
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
1

Revisão N.º

Cl.
Orgânica

Despesa

Classificação Económica

Modificações Orçamentais
Dotação Actual

Código

Código

Descrição
Total

6 395 625,00

Inscrições /
Reforços

Diminuições /
Anulações

1 670 352,07

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de abril de 2016

Em 29 de abril de 2016

0,00

Reposições
abatidas aos
pagamentos
0,00

Dotações
corrigidas

8 065 977,07

Freguesia de Olivais

Pág. 1

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
10/03/2016

Objectivo

010300

Código. N.º do
Class. Projecto
Econ. e Acção
010200

2015

2015

Alteração nº

5

Revisão nº

1

Despesas

Datas
Designação

Ano

2015

Responsável
Início

Fim

Financ.
não
Dot. Actual Dot.Corrigida Dot. Actual Dot.Corrigida definido
Total

Financ.definido

2016

2017

2018

Outros

Modificação
(+/-)

Aquisição de software diverso

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

30 000,00

34 000,00

30 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

Modernização dos serviços - aquisição de
equipamentos informaticos

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

30 000,00

11 620,00

30 000,00

11 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18 380,00

Sede da Junta de Freguesia - Requalificação
do edificio (área de atendimento ao público e
exterior)

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

35 000,00

38 700,00

35 000,00

38 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 700,00

Obras diversas

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 000,00

Iluminação pública - melhoramentos

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

15 000,00

2 500,00

15 000,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 500,00

Aquisição de novas viaturas ligeiras e
autocarro. Grandes reparações na frota

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

205 000,00

194 500,00

205 000,00

194 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 500,00

Aquisição de hardware e melhoramentos nos
sistemas de informação

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

25 000,00

31 500,00

25 000,00

31 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

Apetrechamento dos serviços/aquisição de
equipamento básico

Presidente

01/12/2015

31/12/2015

15 000,00

18 500,00

15 000,00

18 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

Aquisição de diversos equipamentos de
apoio

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

20 000,00

21 000,00

20 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Obras diversas

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

30 000,00

3 000,00

30 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-27 000,00

Requalificação do espaço público da Av.
Berlim

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

100 000,00

96 800,00

100 000,00

96 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 200,00

Renovação do arvoredo e pavimentos na
Quinta do Morgado

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

95 000,00

5 484,00

95 000,00

5 484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-89 516,00

Criação de uma zona de estacionamento Olivais Velho

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

50 000,00

40 000,00

50 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 000,00

Integração de estacionamento na Rua
Cidade da Beira e Praça Chinde

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

65 000,00

5 000,00

65 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-60 000,00

Acessibilidade e estacionamento nos Olivais

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

75 000,00

70 000,00

75 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5 000,00

0701080000 01.03.01
010300

010200

2015

0701090000 01.03.03
010500

010200

2015

0701030100 01.05.01
010500

010200

2015

0701030700 01.05.02
010500

010200

2015

0701040400 01.05.03
010500

010200

2015

0701060200 01.05.04
010500

010200

2015

0701070000 01.05.05
010500

010200

2015

0701100200 01.05.06
010500

010200

2015

0701150000 01.05.07
010500

010200

2015

0703020700 01.05.08
010500

010200

2015

0703030100 01.05.09
010500

010200

2015

0703030100 01.05.10
010500

010200

2015

0703030100 01.05.11
010500

010200

2015

0703030100 01.05.12
010500

010200

2015

0703030100 01.05.13

Freguesia de Olivais
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MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
10/03/2016

Objectivo

010500

Código. N.º do
Class. Projecto
Econ. e Acção
010200

2015

2015

Alteração nº

5

Revisão nº

1

Despesas

Datas
Designação

Ano

2015

Responsável
Início

Fim

Financ.
não
Dot. Actual Dot.Corrigida Dot. Actual Dot.Corrigida definido
Total

Financ.definido

2016

2017

2018

Outros

Modificação
(+/-)

Requalificação do Espaço Público na Quinta
do Morgado

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

35 000,00

30 500,00

35 000,00

30 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 500,00

Melhoramento na iluminação Pública

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 000,00

Requalificação das instalações operacionais

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

20 000,00

8 000,00

20 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 000,00

Obras de requalificação dos postos de
limpeza

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

10 000,00

500,00

10 000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9 500,00

Aquisição de novas viaturas e equipamentos
de limpeza

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

68 000,00

0,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-68 000,00

Apetrechamento dos serviços - Aquisição de
máquina de lavagem de ruas e pulverização

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

25 000,00

7 000,00

25 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18 000,00

Requalificação e construção de novos
arruamentos

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

20 000,00

85 700,00

20 000,00

85 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 700,00

Construção de parque infantil e requalificação Presidente
dos existentes (CML)

01/01/2015

31/12/2015

80 000,00

124 500,00

80 000,00

124 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 500,00

Construção de novas passadeiras

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

35 000,00

30 000,00

35 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5 000,00

Obras diversas

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

25 000,00

2 500,00

25 000,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-22 500,00

Apetrechamento dos serviços - aquisição de Presidente
ferramentas diversas para apoio a trabalhos a
realizar pela própria Junta de Freguesia

01/01/2015

31/12/2015

30 000,00

13 500,00

30 000,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16 500,00

Sinalização horizontal e vertical

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

5 000,00

3 000,00

5 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 000,00

Escolas - obras de melhoramento

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

15 000,00

5 000,00

15 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 000,00

Requalificação/melhoramento em escolas

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

25 000,00

35 000,00

25 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Biblioteca - melhoramentos

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

45 000,00

1 200,00

45 000,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-43 800,00

Pavilhão desportivo - obras de adaptação

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

7 500,00

5 000,00

7 500,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 500,00

0703030100 01.05.14
010500

010200

2015

0703030400 01.05.15
020200

030000

2015

0701030100 02.02.01
020200

030000

2015

0701041100 02.02.02
020200

030000

2015

0701060100 02.02.03
020200

030000

2015

0701100100 07011001
040300

030000

2015

0701040100 04.03.01
040300

030000

2015

0701040500 04.03.02
040300

030000

2015

0701040900 04.03.03
040300

030000

2015

0701041300 04.03.04
040300

030000

2015

0701110000 04.03.05
040300

030000

2015

0703030900 04.03.06
060500

040000

2015

0701030500 06.05.01
060500

040000

2015

0703020500 06.05.02
070300

040000

2015

0701030100 07.03.01
080400

040000

2015

0701030200 08.04.01

Freguesia de Olivais
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MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
10/03/2016

Objectivo

080400

Código. N.º do
Class. Projecto
Econ. e Acção
040000

2015

2015

Alteração nº

5

Revisão nº

1

Despesas

Datas
Designação

Ano

2015

Responsável
Início

Fim

Financ.
não
Dot. Actual Dot.Corrigida Dot. Actual Dot.Corrigida definido
Total

Financ.definido

2016

2017

2018

Outros

Modificação
(+/-)

Requalificação de polidesportivos e
construção de parques de jogos

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

45 000,00

25 000,00

45 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20 000,00

Obras de requalificação em polidesportivos
(CML)

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

10 000,00

20 000,00

10 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Polidesportivo RALIS

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

40 000,00

500,00

40 000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-39 500,00

Requalificação/melhoramento em mercados
(célula B)

Presidente

01/01/2015

31/12/2015

80 000,00

31 023,55

80 000,00

31 023,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-48 976,45

1 430 500,00

1 000 527,55

1 430 500,00

1 000 527,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-429 972,45

0701040600 08.04.02
080400

040000

2015

0703020200 08.04.03
080400

040000

2015

0703030600 08.04.04
090200

050000

2015

0701030300 09.02.01
TOTAL:

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 de dezembro 2015

Em 31 de dezembro 2015
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Data: 07-04-2016

Contratação administrativa
Ano: 2015

Visto do Tribunal de
Contas

Contrato
Entidade
Objecto

Data

Valor

Número do
5)
registo

Data do
primeiro
pagamento

Data

Pagamentos Acumulados

Pagamentos na Gerência

Observações
Trabalhos
normais

Revisão de
preços

Trabalhos
a mais

Total

Trabalhos
normais

Revisão de
preços

Trabalhos
a mais

Total

Alda da Graça Gonçalves Pereira

Auxiliares de Ação Educativa

01-jan-15

8.800,00

o)

17-jan-15

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Alexandra Isabel Rodrigues da Silva Vilar

Ténica de Animação

01-set-15

9.960,00

o)

05-out-15

3.320,00

3.320,00

3.320,00

3.320,00

Avença
Avença

Alfredo Pereira Teixeira

Técnico Intervenção Social

01-ago-15

9.600,00

o)

19-ago-15

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Avença

Alice Mª da Costa Lima Franco Magina

Auxiliar de Ação Educativa

01-jan-15

8.800,00

o)

17-jan-15

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

Avença

Ana Carina Garcia Porto

Psicologia

01-mai-15

12.000,00 o)

20-mai-15

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Avença

Ana Catarina Costa Figueiredo

Apoio técnico na área da terapia da fala

01-jan-15

9.600,00

o)

17-jan-15

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

Avença

Ana Cristina Pereira Borges

Apoio operacional no projeto da loja social

01-jan-15

8.400,00

o)

17-jan-15

7.525,00

7.525,00

7.525,00

7.525,00

Avença

Ana Margarida Canau Pereira

Apoio técnico na área da psicologia

01-jan-15

12.000,00 o)

17-jan-15

8.250,00

8.250,00

8.250,00

8.250,00

Avença

Ana Maria dos Santos Ribeiro Clemente

Apoio técnico na área do Ambiente Urbano

01-jan-15

18.000,00 o)

17-jan-15

12.750,00

12.750,00

12.750,00

12.750,00

Avença

Ana Paula Duarte Carrajola dos Santos

Apoio administrativo para o posto de enfermagem

01-abr-15

8.400,00

o)

20-abr-15

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

Avença

Ana Pinto

Consultadoria

01-jan-15

12.000,00 o)

17-jan-15

11.760,00

11.760,00

11.760,00

11.760,00

Avença

Ana Rita Esteves Fonseca Fidalgo

Auxiliares de Ação Educativa

01-jan-15

8.800,00

o)

17-jan-15

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

Avença

Ana Vanessa Henrique Costa

Apoio técnico na área da terapia da fala

01-jan-15

9.600,00

o)

17-jan-15

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

Avença

Anastasiya Pavelchuc

Técnica de Animação Sócio-Cultural

15-out-15

6.000,00

o)

02-nov-15

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

Avença

António Augusto de Jesus Almeida

Serviços Operacionais na área de Espaço Público

23-fev-15

9.600,00

o)

19-mar-15

8.840,00

8.840,00

8.840,00

8.840,00

Avença
Avença

António José Meno da Silva Maia

Apoio à Coordenação dos Serviços de Manutenção do Espaço Público 01-jan-15

14.400,00 o)

17-jan-15

14.475,00

14.475,00

14.475,00

14.475,00

Barbara Alexandra do Ó Andrade

Auxiliar de Ação Educativa

01-nov-15

9.600,00

o)

19-nov-15

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

Avença

Bruno Miguel Pereira Carvalho

Serviços Operacionais na área de Espaço Público

15-mar-15

9.600,00

o)

22-abr-15

7.600,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

Avença

Catarina Almeida Silva Matos Mateus

Apoio na área da Cultura

01-mar-15

14.400,00 o)

20-abr-15

12.032,94

12.032,94

12.032,94

12.032,94

Avença

Cláudia Renata Paixão Firmino Lopes Fonseca

Auxiliares de Ação Educativa

01-jan-15

8.800,00

o)

17-jan-15

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Avença

Cristina Luísa Chainho Reis

Apoio técnico na área da psicologia

01-jan-15

12.000,00 o)

17-jan-15

9.750,00

9.750,00

9.750,00

9.750,00

Avença

Diogo Mateus Moreira

Enfermeiro

01-out-15

6.000,00

o)

20-out-15

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Avença

Diogo Pereira das Neves

Apoio técnico na área da osteopatia

01-jan-15

7.200,00

o)

17-jan-15

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

Avença

Dulce de Fátima e Cunha Ribeiro D Almeida

Apoio técnico na área da psicologia

02-jan-15

11.200,00 o)

17-jan-15

10.400,00

10.400,00

10.400,00

10.400,00

Avença

Filipa dos Santos Martins Marques

Apoio à Coordenação das Atividades Extra Curriculares

03-jan-15

14.634,12 o)

17-jan-15

10.756,08

10.756,08

10.756,08

10.756,08

Avença

Glória Mª Moreira Rodrigues de Oliveira

Auxiliares de Ação Educativa

04-jan-15

8.800,00

o)

17-jan-15

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Avença

Hugo Miguel Pereira Saraiva

Apoio técnico na área do Ambiente Urbano

05-jan-15

14.634,15 o)

17-jan-15

12.499,97

12.499,97

12.499,97

12.499,97

Avença

Joana Filipa Neves Martins Coutinho

Apoio técnico na área de Gestão de Ativos

06-jan-15

14.400,00 o)

17-jan-15

10.600,00

10.600,00

10.600,00

10.600,00

Avença

Joana Soraia Lampreia Florindo Couto

Osteopata

01-jun-15

7.200,00

o)

18-jun-15

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

Avença

Jorge Manuel Parreira Gonçalves Pinto dos SantosGestão de Frota

16-fev-15

14.400,00 o)

16-jan-15

10.600,00

10.600,00

10.600,00

10.600,00

Avença

Liliana dos Reis Teixeira Pinto

Auxiliar de Ação Educativa

01-set-15

8.800,00

o)

18-set-15

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

Avença

Luis Morais

Apoio Juridico (advogado)

01-jan-15

7.695,72

o)

17-jan-15

7.540,76

7.540,76

7.540,76

7.540,76

Avença

Transporte
5) - Modalidades de adjudicação
a) Concurso Público
b) Concurso limitado com prévia qualificação
c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
e) Por negociação com publicação prévia de anúncio
f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio
g) Ajuste directo
h) Com consulta prévia (art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)
o) Outra Modalidade (especificar no campo Observações)

335.323,99

246.549,75

0,00

0,00 246.549,75 246.549,75

0,00

0,00 246.549,75
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Data: 07-04-2016

Contratação administrativa
Ano: 2015

Visto do Tribunal de
Contas

Contrato
Entidade
Objecto

Data

Valor

Número do
5)
registo

Data do
primeiro
pagamento

Data

Pagamentos na Gerência

Pagamentos Acumulados
Observações

Trabalhos
normais

Revisão de
preços

Trabalhos
a mais

Total

Trabalhos
normais

Revisão de
preços

Trabalhos
a mais

Total

Manuel Domingos Soares Pereira da Rocha

Serviços Operacionais na área de Espaço Público

02-jan-15

9.600,00

o)

17-jan-15

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

Avença

Manuel Maria Pinto Coelho Amaro de Oliveira

Apoio técnico na área do Ambiente Urbano

03-jan-15

14.634,15 o)

17-jan-15

13.076,20

13.076,20

13.076,20

13.076,20

Avença

Manuel Rodrigues Ribeiro

Apoio técnico na área da fisioterapia

04-jan-15

7.200,00

o)

17-jan-15

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

Avença

Manuel Tavares Pinto

Serviços Operacionais na área de Espaço Público

16-mar-15

9.600,00

o)

22-abr-15

7.680,00

7.680,00

7.680,00

7.680,00

Avença

Marco André Leal da Costa

Serviços Operacionais na área de Espaço Público

01-abr-15

9.600,00

o)

20-abr-15

7.200,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

Avença

Marco Filipe Sobreiro Pintassilgo Marques

Motorista

16-mar-15

8.400,00

o)

23-abr-15

6.650,00

6.650,00

6.650,00

6.650,00

Avença

Maria de Lurdes Teixeira da Costa

Apoio operacional no projeto da loja social

01-jan-15

8.400,00

o)

17-jan-15

7.525,00

7.525,00

7.525,00

7.525,00

Avença

Miriam Pereira dos Santos Araújo

Auxiliares de Ação Educativa

01-jan-15

8.800,00

o)

17-jan-15

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Avença

Patrícia Alexandra Tomás Alcântara Almeida

Apoio técnico na área da psicologia

01-jan-15

12.000,00 o)

17-jan-15

10.800,00

10.800,00

10.800,00

10.800,00

Avença

Patricia João Adriano Torres Lima

Apoio administrativo ao orgão executivo

01-jan-15

14.634,12 o)

17-jan-15

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

Avença

Paula Cristina Dias Moleiro Gonçalves

Auxiliares de Ação Educativa

01-jan-15

8.800,00

o)

17-jan-15

7.200,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

Avença

Paulo André Moreira Pires

Serviços Operacionais na área de Espaço Público

16-mar-15

9.600,00

o)

22-abr-15

7.680,00

7.680,00

7.680,00

7.680,00

Avença

Paulo Graça

Apoio Juridico (advogado)

01-jan-15

7.695,72

o)

17-jan-15

7.541,76

7.541,76

7.541,76

7.541,76

Avença

Renato José Cardoso leitão

Técnico

01-ago-15

10.200,00 o)

19-ago-15

4.165,00

4.165,00

4.165,00

4.165,00

Avença

Ricardo Alexandre Nascimento Teixeira

Enfermeiro

01-out-15

6.000,00

o)

20-out-15

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Avença

Ricardo Filipe Oliveira Monteiro

Assistente Técnico

01-mai-15

14.400,00 o)

20-mai-15

6.272,00

6.272,00

6.272,00

6.272,00

Avença

Ricardo Jorge Monteiro Lima

Serviços equiparados à função de consultor na área organizacional

01-jan-15

14.634,12 o)

17-jan-15

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Avença

Ricardo José Mourão Guilherme

Serviços Operacionais na área de Espaço Público

16-mar-15

9.600,00

o)

20-abr-15

5.700,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

Avença

Rita Sofia Capela Marques

Técnica de saúde

01-jun-15

21.600,00 o)

18-jun-15

10.800,00

10.800,00

10.800,00

10.800,00

Avença

Rosa Maria Pereira Fernandes Machado

Auxiliares de Ação Educativa

01-jan-15

8.800,00

o)

17-jan-15

6.400,00

6.400,00

6.400,00

6.400,00

Avença

Sandra Cristina de Sousa Saúde Vieira Brandão

Auxiliares de Ação Educativa

01-jan-15

8.800,00

o)

17-jan-15

7.200,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

Avença

Sara Ferreira da Silva Barreto

Apoio técnico na área do envelhecimento ativo e saudável

01-jan-15

5.100,00

o)

17-jan-15

2.975,00

2.975,00

2.975,00

2.975,00

Avença

Sílvia Maria Caetano André

Assistente Operacional

06-mai-15

9.600,00

o)

20-mai-15

5.600,00

5.600,00

5.600,00

5.600,00

Avença

Susete Fernanda Correia Carvalho

Auxiliares de Ação Educativa

01-jan-15

8.800,00

o)

17-jan-15

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Avença

Tânia Marisa Veiga Antunes

Auxiliares de Ação Educativa

01-jan-15

8.800,00

o)

17-jan-15

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Avença

Tayra Francisco Cardoso

Auxiliar de Ação Educativa

01-set-15

8.800,00

o)

18-set-15

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

Avença

Tiago David Carvalho Cardoso

Serviços Operacionais na área de Higiene Urbana

01-abr-15

9.600,00

o)

20-abr-15

6.400,00

6.400,00

6.400,00

6.400,00

Avença

Vasco Pais Tavares

Apoio técnico na área do trânsito e mobilidade

01-jan-15

9.600,00

o)

17-jan-15

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

Avença

Ana Catarina Dias Folgado

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.568,64

1.568,64

1.568,64

1.568,64

Avença

Ana Margarida Teixeira Oliveira

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

946,00

946,00

946,00

946,00

Avença

Ana Maria Borges Alves

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

717,25

717,25

717,25

717,25

Avença

Ana Paula Gonçalves da Costa Piedade Araújo

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

865,55

865,55

865,55

865,55

Avença

Transporte
5) - Modalidades de adjudicação
a) Concurso Público
b) Concurso limitado com prévia qualificação
c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
e) Por negociação com publicação prévia de anúncio
f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio
g) Ajuste directo
h) Com consulta prévia (art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)
o) Outra Modalidade (especificar no campo Observações)

640.222,09

453.912,15

0,00

0,00 453.912,15 453.912,15

0,00

0,00 453.912,15
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Data: 07-04-2016

Contratação administrativa
Ano: 2015

Visto do Tribunal de
Contas

Contrato
Entidade
Objecto

Data

Valor

Número do
5)
registo

Data do
primeiro
pagamento

Data

Pagamentos na Gerência

Pagamentos Acumulados
Observações

Trabalhos
normais

Revisão de
preços

Trabalhos
a mais

Total

Trabalhos
normais

Revisão de
preços

Trabalhos
a mais

Total

Andreia Catarina Gomes da Silva

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

733,50

733,50

733,50

733,50

Avença

Carina de Jesus César

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.568,64

1.568,64

1.568,64

1.568,64

Avença

Carla Susana da Silva Antunes Santos

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

648,01

648,01

648,01

648,01

Avença

Catarina Alexandra Pontes Farinha

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

965,39

965,39

965,39

965,39

Avença

Claúdia Filipa Oliveira Fernandes

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.419,00

1.419,00

1.419,00

1.419,00

Avença

Cristiana Alexandra Ramalho Vaz

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.480,70

1.480,70

1.480,70

1.480,70

Avença

Daniela Tatiana Gonçalves Gomes Ferreira

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

958,90

958,90

958,90

958,90

Avença

Diana Ferreira Fonseca

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.324,40

1.324,40

1.324,40

1.324,40

Avença

Diana Filipa Correia de Oliveira

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

573,00

573,00

573,00

573,00

Avença

Diogo Miguel Neves Ribeiro Teixeira Dias

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.419,00

1.419,00

1.419,00

1.419,00

Avença

Diogo Vaz Gonçalves Leal Santos

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.419,00

1.419,00

1.419,00

1.419,00

Avença

Écela Rosa Fernandes de Carvalho

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.284,85

1.284,85

1.284,85

1.284,85

Avença

Felisberto André Castanheira Marques

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.355,96

1.355,96

1.355,96

1.355,96

Avença

Fernando Jorge Cardoso Bragança

Componente de Apoio à Família

01-out-15

8.100,00

o)

30-out-15

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

Avença

Francisco José Pascoal da Silva

Componente de Apoio à Família

01-out-15

8.100,00

o)

30-out-15

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

Avença

Isa Milene Leandro Joaquim

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

756,80

756,80

756,80

756,80

Avença

Isabel da Silva Fonseca

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

956,66

956,66

956,66

956,66

Avença

Isabel Maria da Silva Trigueiros

Componente de Apoio à Família

01-out-15

8.100,00

o)

30-out-15

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

Avença

Joana Filipa Conceição Alexandre

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.385,07

1.385,07

1.385,07

1.385,07

Avença

Joana Sofia Meireles Tomaz Marques da Silva

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

563,33

563,33

563,33

563,33

Avença

João Carlos Guedes Ribeiro

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

742,18

742,18

742,18

742,18

Avença

Lúcia Maria Cristino Cabouco

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.259,39

1.259,39

1.259,39

1.259,39

Avença

Luís Carlos Arranhado Carvalho

Componente de Apoio à Família

01-out-15

7.200,00

o)

30-out-15

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

Avença

Mário Rui Caetano André

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.026,11

1.026,11

1.026,11

1.026,11

Avença

Patrícia Alexandra da Silva Carvalho

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

945,74

945,74

945,74

945,74

Avença

Patricia Alexandra Ferreira Santos

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

619,20

619,20

619,20

619,20

Avença

Raquel Alexandra Borges Ferreira

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.301,10

1.301,10

1.301,10

1.301,10

Avença

Ricardo Jorge Cardoso Oliveira da Silva

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

946,00

946,00

946,00

946,00

Avença

Rui André Garcia Gomes

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.419,00

1.419,00

1.419,00

1.419,00

Avença

Sandra Isabel Saltão Antunes

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

473,00

473,00

473,00

473,00

Avença

Sara Maria Martins dos Santos

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.714,37

1.714,37

1.714,37

1.714,37

Avença

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.053,50

1.053,50

1.053,50

Avença

Sofia Pimenta Queiroz Valério
Transporte

5) - Modalidades de adjudicação
a) Concurso Público
b) Concurso limitado com prévia qualificação
c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
e) Por negociação com publicação prévia de anúncio
f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio
g) Ajuste directo
h) Com consulta prévia (art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)
o) Outra Modalidade (especificar no campo Observações)

822.922,09

1.053,50
492.223,95

0,00

0,00 492.223,95 492.223,95

0,00

0,00 492.223,95
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Data: 07-04-2016

Contratação administrativa
Ano: 2015

Visto do Tribunal de
Contas

Contrato
Entidade
Objecto

Data

Valor

Número do
5)
registo

Data do
primeiro
pagamento

Data

Pagamentos Acumulados

Pagamentos na Gerência

Observações
Trabalhos
normais

Revisão de
preços

Trabalhos
a mais

Total

Trabalhos
normais

Revisão de
preços

Trabalhos
a mais

Total

Sónia Alexandra Ramalho Vaz

Componente de Apoio à Família

01-out-15

8.100,00

o)

30-out-15

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2400,00

Avença

Susana Fernandes de Sousa Pontes

Componente de Apoio à Família

01-out-15

5.400,00

o)

30-out-15

1.284,85

1.284,85

1.284,85

1284,85

Avença

Virginia Maria Alves Montrond

Componente de Apoio à Família

01-out-15

8.100,00

o)

30-out-15

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2400,00

Avença

Albino Alves Filhos, Lda

Aquisição de pedra de calçada

10-fev-15

17.220,00

g)

05-mar-15

5.100,11

5.100,11

5.100,11

5100,11

Citroen

Aquisição de duas viaturas

11-fev-15

17.084,33

g)

25-fev-15

17.084,33

17.084,36

34.168,69

17.084,33

17.084,36

34.168,69

Personifique/VP2

Aquisição de fardas p/ funcionários da Higiene Urbana

27-mar-15

27.881,64

g)

15-abr-15

27.881,64

14.641,31

42.522,95

27.881,64

14.641,31

42.522,95

Reportmaxi

Diagnóstico e plano de ação aos sistemas de informação e apoio
na definição do manual/processos de contabilidade patrimonial e
de custos

27-mar-15

46.457,10

g)

17-abr-15

46.457,10

46.457,10

46.457,10

46.457,10

Instantes Estratégicos

Trabalhos Especializados de Gestão e Controlo Integrado de
todos os Projetos da Junta Freguesia dos Olivais

23-abr-15

67.490,10

g)

03-jun-15

60.741,09

60.741,09

60.741,09

60.741,09

Tesel

Contrato de Prestações de Serviço de Segurança no Mercado da
Encarnação Norte, Mercado da Encarnação Sul e Mercado de
Olivais Sul ( Célula E ), para o Ano 2015

07-abr-15

1.002,05

g)

22-out-15

814,68

814,68

814,68

814,68

Motivo - Comércio e Motivação de Mercados, SA

Aquisição de miniretroescadora - marca JCB modelo ICX

16-jul-15

35.986,81

g)

13-ago-15

35.986,81

8.276,72

44.263,53

35.986,81

Uniself

Aquisição de refeições p/ o mês de Julho - Olivais em Férias

31-jul-15

86.966,43

g)

16-dez-15

86.966,43

86.966,43

86.966,43

Euromex

Prestação de Serviços - limpeza dos Mercados da Freguesia

30-jan-15

47.799,03

g)

06-ago-15

47.799,03

20.732,70

68.531,73

47.799,03

THYSSENKRUPP

Renovação de contrato elevadore Biblioteca

26-out-15

760,88

g)

29-out-15

760,88

760,88

760,88

Total
5) - Modalidades de adjudicação
a) Concurso Público
b) Concurso limitado com prévia qualificação
c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
e) Por negociação com publicação prévia de anúncio
f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio
g) Ajuste directo
h) Com consulta prévia (art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)
o) Outra Modalidade (especificar no campo Observações)

1.193.170,46

827.900,90

0,00

60.735,09 888.635,99 827.900,90

8.276,72

44.263,53
86.966,43

20.732,70

68.531,73
760,88

0,00

60.735,09 888.635,99
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Ano: 2015

Transferências Correntes de Despesa
Disposições Legais

Transferências
Efectuadas

Entidade Beneficiária

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

2010 ODISSEIA BASKET CLUBE

1.500,00

Protocolo de Colaboração

A.D.C.E.O.

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

AD. CONDOMINIO Lote 452 - R. Almada Negreiros

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

Adm Condominio Rua Candido Oliveira Lote 5

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

ADM CONDOMINIO RUA CIRCULAR SUL, 11 A

2.096,00

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

ADM. COMDOMINIO RUA MANHIÇA, LOTE 443

211,61

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

Adm. Condominio Rua de Majacaze nº 1

240,00

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

ADM. RUA ALFERES CARVALHO PEREIRA, 16

60,00

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

ADM.CONDOMÍNIO RUA GENERAL SILVA FREIRE, 33 A/B

67,50

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

ADM.RUA ALFERES SANTOS SASSO, LT 15

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

ADMIN.COND.RUA DO DONDO, LOTE 403

1.000,00

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

Administração condominio lote 376 - Rua Mamadú Sissé

1.500,00

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

Administração Condominio Lote 523 - Av. Cidade Lourenço Marques

1.500,00

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

Administração Condominio Lote B Circular Sul

1.000,00

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

Administração do Condominio Av Cidade Luanda lote 477

Regulamento do Fundo de Emergência Social

AIDA VELOSO MARQUES DOS SANTOS

750,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

ALEGRIA E CHAVEIRO, LDA.

100,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Ana Cândida Calapez Oliveira

45,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

ANA CRISTINA PEREIRA BORGES

22,50

Regulamento do Fundo de Emergência Social

ANDREIA FILIPA OLIVEIRA SANTOS ESTRADAS ATALHO

50,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

António J. M. Gomes

650,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

APPACDM - Asoc.Port.Pais Amidos Cidadão Deficiente Mental Lisboa

133,80

Regulamento do Fundo de Emergência Social

ARMINDO FERNANDES DE OLIVEIRA

460,00

695.268,01
1.600,00
120,00

120,00

87,44

Transporte

708.581,86

Observações
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Ano: 2015

Transferências Correntes de Despesa
Disposições Legais

Transferências
Efectuadas

Entidade Beneficiária

Regulamento do Fundo de Emergência Social

ARTE D'ENCANTAR

5.500,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

ASSOCIAÇÄO CULTURAL LUIS DE CAMÖES

1.700,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

ASSOCIAÇÃO CULTURAL O FADO A.C.O.F.

1.387,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

ASSOCIAÇÃO DAS COLECTIVIDADES CONC. LX

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA (AFL)

4.590,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA GERAÇÃO BENFICA OLIVAIS

6.500,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

Associação jorge pina

2.000,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

Associação Nacional de Afásicos e vitimas de AVC

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

Aula de Comércio - Estudos Técnicos Profissionais, Lda

Regulamento do Fundo de Emergência Social

BANCO BPI, SA

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CABO RUIVO

Regulamento do Fundo de Emergência Social

BRILHAGÁS

169,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

CAIXINIVEL - Comércio e Indústria de Alumínio, Lda.

300,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

122,38

Regulamento do Fundo de Emergência Social

CARLA SOFIA GONÇALVES DA CUNHA TEIXEIRA

473,75

Regulamento do Fundo de Emergência Social

CARLOS E LEONOR, ÓPTICA LDA

742,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

CARLOS MANUEL MOREIRA DE JESUS TORRES

250,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

CASTELA & CASTELA, SA

122,50

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Catia Sofia Lacerda Morais Boaventura

Regulamento do Fundo de Emergência Social

CENTRO COMERCIAL LOIÇAS E FERRAGENS

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

CENTRO CULTURA E DESPORTO DOS OLIVAIS SUL

500,00

500,00
3.000,00
500,00
2.500,00
400,00
60.000,00

40,00
334,10
17.900,00
Transporte

818.112,59

Observações
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Ano: 2015

Transferências Correntes de Despesa
Disposições Legais

Transferências
Efectuadas

Entidade Beneficiária

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

CENTRO CULTURAL EÇA DE QUEIRÓS

1.500,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

CENTRO DE SAÚDE DOS OLIVAIS

6,50

Regulamento do Fundo de Emergência Social

CENTRO HOSPITALAR LISBOA MORTE, E.P.E.

7,75

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO EUGÊNIO

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Regulamento do Fundo de Emergência Social

CLÍNICA DE SANTO ANTÓNIO

Regulamento do Fundo de Emergência Social

CLÍNICA FISIOFALANTES

160,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

CLÍNICA MÉDICA CENTRAL, LDA.

705,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

CLINICA MÉDICA SÃO JOÃO, LDA

540,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

Clube de Praticantes Lisboa Devils Futebol Americano

1.500,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

CLUBE MARCIAL ZEN KWON

3.500,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Corina Albuquerque Guimarães

880,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

CRISPEDRAS-ESCOLA DE FUTEBOL E ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDA

Regulamento do Fundo de Emergência Social

DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

133,32

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Dina da Costa Silva Marques de Lemos

112,10

Regulamento do Fundo de Emergência Social

EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A.

170,11

Regulamento do Fundo de Emergência Social

EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.

5.520,52

Regulamento do Fundo de Emergência Social

EDP Serviço Universal, S.A.

1.582,74

Regulamento do Fundo de Emergência Social

ENDESA

1.266,67

Regulamento do Fundo de Emergência Social

EPAL- EMPRESA PORTUGUESA AGUAS LIVRES, S.A.

8.701,05

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Fábrica Optica , Lda

310,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

FARMÁCIA BARROS GOUVEIA

330,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

FARMÁCIA CENTRAL DOS OLIVAIS

102,36

500,00
2.000,00
68,83

Transporte

1.107,00

848.816,54

Observações
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Ano: 2015

Transferências Correntes de Despesa
Disposições Legais

Transferências
Efectuadas

Entidade Beneficiária

Regulamento do Fundo de Emergência Social

FARMÁCIA DOS OLIVAIS

209,07

Regulamento do Fundo de Emergência Social

FARMÁCIA FERNANDES BORGES, LDA

175,60

Regulamento do Fundo de Emergência Social

FARMACIA NOVA DOS OLIVAIS

429,13

Regulamento do Fundo de Emergência Social

FARMÁCIA REIS OLIVEIRA

108,48

Regulamento do Fundo de Emergência Social

FARMÁCIA TAGUS UNIPESSOAL, LDA.

Regulamento do Fundo de Emergência Social

FARMACIA ZIRA

1.316,46

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Farmodisseia Lda

297,63

Regulamento do Fundo de Emergência Social

FERNANDO C. P. PERFEITO

546,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL

156,46

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

Fundação Obra de Nossa Senhora da Purificação

140,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Galp Energia

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Galp Power

439,27

Regulamento do Fundo de Emergência Social

GASÓFRUTIS, LDA.

100,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

GasUtil

1.788,85

Regulamento do Fundo de Emergência Social

GEBALIS

4.434,81

Regulamento do Fundo de Emergência Social

GETSMILE, LDA.

Regulamento do Fundo de Emergência Social

GoldEnergy

2.501,62

Regulamento do Fundo de Emergência Social

GRANDVISIONE PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.

1.165,80

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

GRUPO DE AMIGOS OS FOREVER DOS OLIVAIS

8.000,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

GRUPO DE PESCA E DESPORTO DE SANTA Mª OLIVAIS

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

GRUPO MUSICAL O POBREZINHO

1.500,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

I.G.C.P - EPE

1.992,62

Regulamento do Fundo de Emergência Social

IKEA

69,77

1.213,49

337,50

11.500,00

746,95
Transporte

887.986,05

Observações
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Ano: 2015

Transferências Correntes de Despesa
Disposições Legais

Transferências
Efectuadas

Entidade Beneficiária

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

INGLESES FUTEBOL CLUBE

20.000,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

INST GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana

225,47

Regulamento do Fundo de Emergência Social

IPPS-IUL-Instituto para as Politicas Publicas e Sociais

360,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

JOÃO MANUEL DA SILVA MONTEIRO

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Joaquina Luisa dos Santos Caldas

Regulamento do Fundo de Emergência Social

José Alberto Simões de Carvalho Alves

350,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

JOSÉ FERNANDES ANTUNES

300,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

JOSÉ PIRES ANTÓNIO

420,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Julieta Paula Moitinho da Silva

200,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

LABORATÓRIO DENTÁRIO DO CALDAS, LDA.

750,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Lígia Nunes Laires de Amaral Pereira Azevedo

950,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

LISBOAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A.

Regulamento do Fundo de Emergência Social

LISETE MARIA SEVERINO LOPES

Regulamento do Fundo de Emergência Social

LIVRARIA BERTRAND

87,13

Regulamento do Fundo de Emergência Social

LUMIGÁS, LDA.

92,40

Regulamento do Fundo de Emergência Social

MAIS OPTICA

994,10

Regulamento do Fundo de Emergência Social

MANUEL FOLGADO BRAZ

700,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Manuel José Caldas Rodrigues

104,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

MARIA CÂNDIDA GANHA BRUNO DIAS

400,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Maria de Jesus Almeida

500,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Maria de Lurdes Silva dos Santos Lages

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Maria Jerónima Moreira Alves

2.603,77

1.200,00
7,00

1.681,47
550,00

1.050,00
250,00
Transporte

921.761,39

Observações
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Ano: 2015

Transferências Correntes de Despesa
Disposições Legais

Transferências
Efectuadas

Entidade Beneficiária

Regulamento do Fundo de Emergência Social

MARIA MANUELA GONÇALVES

525,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Maria Teresa Carvalho Esteves

525,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

MARIA VIRGINIA DUARTE PIRES

554,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

MÁRIO VITOR MORAIS DE BARROS

600,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Maxdente Clinica Medicina Dentária

405,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

MED-EL Elektromedizinische Gerate Gesellshaft m.b.H.

143,39

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Mónica Sofia Folhadela dos Santos Raminhos Oliveira

Regulamento do Fundo de Emergência Social

MULTIOPTICAS

585,50

Regulamento do Fundo de Emergência Social

NÁDIA CATARINA SANTOS COELHO

550,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

OCTÁVIO JOSÉ DA SILVA MARTINS

300,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

OCULISTA DAS AVENIDAS

165,44

Regulamento do Fundo de Emergência Social

OCULISTA IDEAL DA MOITA

380,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

ODISSEIA BASKET CLUBE

Regulamento do Fundo de Emergência Social

ÓPTICA MACHADO, LDA.

148,53

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Ordem dos Enfermeiros

178,30

Regulamento do Fundo de Emergência Social

PAPEIS TEIXEIRA DIAS, LDA

990,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

Paróquia de Santa Maria dos Olivais

2.000,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

PARÓQUIA DE SANTO EUGÉNIO

2.000,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

PAULO JORGE DOS SANTOS TAVARES

1.100,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

PEDRO JOSÉ OSÓRIO DE CASTRO GARCIA DOS SANTOS

550,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Pires e Peralbo Lda

570,06

Regulamento do Fundo de Emergência Social

PLANETA APRENDER UNIPESSOAL, LDA.

394,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

RÁDIO POPULAR - Eletrodomésticos, S.A.

119,98

1.200,00

3.500,00

Transporte

939.245,59

Observações
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Ano: 2015

Transferências Correntes de Despesa
Disposições Legais

Transferências
Efectuadas

Entidade Beneficiária

Regulamento do Fundo de Emergência Social

RECHEIO - CASH & CARRY SA

493,12

Regulamento do Fundo de Emergência Social

REZEAR OPTICA LDA.

531,00

Regulamento do Fundo de Emergência Social

RICARDO JORGE ENES RODRIGUES

Regulamento do Fundo de Emergência Social

RITMODALUA UNIPESSOAL, LDA.

Regulamento do Fundo de Emergência Social

RONILDO DE ALMEIDA ALVES

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

SOC FILARMONICA UNIÃO CAPRICHO OLIVALENSE

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Supervisão, Unip. Lda

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Susana Maria Amaral Mendes

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Vasco Biscaia Rei Unipessoal, Lda.

313,68

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Vitor & Rute Comércio de Artigos de Óptica, Lda.

497,00

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

VITÓRIA RECREATIVO CLUBE DOS OLIVAIS

Regulamento do Fundo de Emergência Social

Zona Óptica - Centro Óptico Moscavide

2.915,10
466,31
50,00
12.500,00
130,00
1.100,00

42.220,00
556,00

Total

1.001.017,80

Observações
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Ano: 2015

Transferências Capital de Despesa
Disposições Legais

Transferências
Efectuadas

Entidade Beneficiária

Protocolo de Colaboração

A.D.C.E.O.

10.000,00

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

ADM CONDOMINIO AV DR FRANCISCO LUIS GOMES,22

1.500,00

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

ADM CONDOMINIO R DR JOSÉ SARAIVA, Nº 16

1.500,00

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

ADM.CONDOMÍNIO RUA CHIBUTO, LT 438

Lei 75/2013, art. 16º, al. o)

ADM.CONDOMÍNIO RUA CIDADE CARMONA, LT 4

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

CONFERÊNCIA VICENTINA DA PARÓQUIA DE SANTO EUGÉNIO DE LISBOA

Lei 75/2013, art.º 16º, al. v)

GRUPO DE AMIGOS OS FOREVER DOS OLIVAIS

800,00
1.200,00
500,00
7.000,00

Total

22.500,00

Observações
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Subsidios Concedidos
Disposições Legais

Finalidade

1

Entidade Beneficiária

Subsídios
Pagos

Observações
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Ano: 2015

Transferências Correntes Receita
Disposições Legais

Transferências
Orçadas

Entidade Financiadora

Transferências
Obtidas

Protocolo Santa Casa

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

10.152,10

10.152,00

Protocolo IEFP

Instituto de Emprego e Formação Profissional

21.580,00

25.224,84

Lei do Orçamento de Estado

DGAL

259.714,00

259.714,00

Lei 56/2012 - Reforma Administrativa de Lisboa

DGAL

4.983.070,00

4.382.075,11

Lei 56/2012 - Reforma Administrativa de Lisboa

Protocolo CML - no âmbito do CAF

177.368,00

219.380,95

Lei do Orçamento de Estado

Regime de Permanência

42.600,00

35.586,45

Protocolo Clube TAP

Privadas

5.500,00

7.468,84

Lei 56/2012 - Reforma Administrativa de Lisboa

Atividades Extra Curriculares (AEC)

146.850,00

207.962,08

Lei 56/2012 - Reforma Administrativa de Lisboa

Outras

2.028,11

94.515,09

Lei 56/2012 - Reforma Administrativa de Lisboa

Fundo de Emergência Social

15.000,00

15.000,00

Total

5.257.079,36

Observações
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Ano: 2015

Transferências Capital de Receita
Disposições Legais

Transferências
Orçadas

Entidade Financiadora

Total

1

Transferências
Obtidas

Observações

Pag.
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Ano: 2015

Subsidios Obtidos
Disposições Legais

Entidade Financiadora

1

Subsídios
Previstos

Finalidade

Total

Subsídios
Recebidos

Observações

Data: 18-04-2016

FREGUESIA DE OLIVAIS

Ano:

Activos de rendimento fixo

Descrição do Activo

Entidade Devedora

Valor em 1 de
Janeiro
Valor
Nominal

Valor em 31 de Dezembro
Valor de
Mercado

Valor
Nominal

Rendimentos
Valor de
Mercado

Valor de
Mercado

Vencido por
Cobrar

Observações

Total

1

Data: 18/04/2016

FREGUESIA DE OLIVAIS

Empréstimos
Caracterização do
empréstimo

Data de
aprovação
pela A.F.

Data de
contratação
do
empréstimo

Prazo do
contrato

Anos
decorridos

Vistos do
Tribunal de
Contas
Número
do registo

Data

Capital
Finalidade
do
Empréstimo

Contratado Utilizado

Ano: 2015
Taxa de Juro

Inicial

Actual

Encargos do ano

Amortização

Juros

Total

Juros de
mora

Encargos
do ano
vencidos
e não
pagos

(unidades EUR)

Dívida
em 01 de
Janeiro
de 2015

Dívida em
31 de
Dezembro
de 2015

Total

Limite de individamento

1

FREGUESIA DE OLIVAIS
Data: 18/04/2016
Ano: 2015
(unidades EUR)

Outras Dívidas a Terceiros

Dívida em 1 de
Janeiro

Caracterização da dívida

ATAM - ASS TEC ADM MINICIPAIS
CAUÇÃO DE EMPREITADAS
CAUÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CLS
COFRE PREVIDENCIA
Contracto a termo certo
DEVEDORES E CREDORES
Novadis - Unipessoal, Lda
OBRIVALOR
PENHORAS
Pessoal dos Quadros
Sintap
Sobretaxa Extraordinaria
SSCML
STAL
STML
Trabalho dependente
Trabalho independente

Total

Dívida em 31 de
Dezembro

0,00€
21.062,73€
44.739,37€
28,50€
229,24€
3.679,22€
709,53€
0,00€
1.150,80€
867,70€
9.263,37€
29,88€
850,00€
791,58€
128,04€
281,81€
14.816,00€
795,66€

6,01€
21.062,73€
45.239,12€
25,50€
375,04€
3.620,07€
616,30€
1.088,35€
0,00€
646,63€
9.337,53€
45,67€
918,00€
797,17€
108,99€
309,27€
14.136,00€
5.848,09€

99.423,43€

104.180,47€
1

Pag. 1

GUIA DE REMESSA
Designação da
entidade
Gerência

FREGUESIA DE OLIVAIS

01/01/2015 a 31/12/2015
DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou
superior a 5000 vezes o indíce 100
da escala indiciaria das carreiras
do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior
a 5000 vezes o indíce 100 da
escala indiciaria das carreiras do
regime geral da função pública

Montante anual de receita ou
despesa igual ou inferior ao limite
definido pelo Tribunal de Contas
para efeitos de dispensa da
remessa de contas

- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo Orçamental de despesa
- Controlo Orçamental de receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida
e votada a conta pelo orgão
executivo
- Norma de controlo interno e suas
alterações
- Sintese das reconciliações
bancárias
- Relação nominal de responsáveis,
relativa ao período a que se reporta
a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e
respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação
exaustiva de todos os bens móveis
e imóveis, direitos e obrigações,
bem como das responsabilidades
legais, judiciais e contratuais
transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal
do quadro, contratado ou em
qualquer outra situação, existente
na entidade, que transitou para a
nova freguesia

- Controlo Orçamental da despesa
- Controlo Orçamental da receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida
e votada a conta pelo orgão
executivo
- Norma de controlo interno e suas
alterações
- Sintese das reconciliações
bancárias
- Relação nominal dos
responsáveis, relativa ao período a
que se reporta a prestação de
contas
- Resumo diário de tesouraria e
respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação
exaustiva de todos os bens móveis
e imóveis, direitos e obrigações,
bem como das responsabilidades
legais, judiciais e contratuais
transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal
do quadro, contratado ou em
qualquer outra situação, existente
na entidade, que transitou para a
nova freguesia

- Mapa de Fluxos de Caixa
- Conta de Operações de Tesouraria
- Ata da reunião em que foi discutida
e votada a conta pelo orgão
executivo
- Relação nominal dos
responsáveis, relativa ao período a
que se reporta a prestação de
contas
- Controlo orçamental de despesa
- Controlo orçamental de receita
- Caracterização da entidade
- Resumo diário de tesouraria e
respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação
exaustiva de todos os bens móveis
e imóveis, direitos e obrigações,
bem como das responsabilidades
legais, judiciais e contratuais
transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal
do quadro, contratado ou em
qualquer outra situação, existente
na entidade, que transitou para a
nova freguesia

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
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1. O Controlo Interno
1.1. Introdução
Definição

1.1.1.

O Controlo Interno é definido como um processo efetivado pelo executivo, direção e outro
pessoal de uma organização, concebido para proporcionar confiança a um nível razoável na
concretização de objetivos nas seguintes categorias:


Eficácia e eficiência das operações;



Confiança na Informação Financeira (contas);



Conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis.

Esta definição reflete alguns conceitos fundamentais a referir:

a) Primeiro, visto ser a forma como muitos executivos veem o controlo interno ao
gerirem os seus serviços. De facto, muitas vezes, estes falam em termos de "controlo"
ou estando "em controlo".

b) Segundo, inclui diversos subconjuntos de controlo interno pelo que se podem focar
separadamente, por exemplo, controlos sobre Informação Financeira ou controlos de
conformidade com legislação e regulamentos. Da mesma forma, podem-se focar
diretamente controlos sobre unidades ou atividades específicas de uma entidade.
1.1.1.1.

Um Processo

O controlo interno, embora referido como um processo, pode ser visto como um conjunto de
processos, não sendo um evento ou circunstância mas uma série de ações que permeiam as
atividades de uma entidade. Estas ações deverão estar difundidas pela organização e são
inerentes à forma como o executivo gere a JFO.

Os processos do serviço, os quais são conduzidos por várias áreas ou funções da organização, são
geridos através dos seguintes processos de gestão:


planeamento



execução

Mod. 2014.01.01
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controlo ("monitoring")

O controlo interno é uma parte desses processos, está integrado neles permitindo que estes
funcionem e controla a sua execução e relevância de forma contínua. É pois uma ferramenta
utilizada pela gestão e não uma substituição desta.

Esta conceptualização do controlo interno é muito diferente da perspetiva de alguns
observadores que o veem como algo adicionado às atividades de uma entidade ou como um
mal/peso necessário imposto por legisladores ou burocratas demasiado zelosos.

O sistema de controlo interno está interligado com as atividades de uma entidade e existe por
razões fundamentais dos serviços.

O controlo interno é mais efetivo quando incorporado na infraestrutura da entidade e como parte
da essência de uma Organização.

O controlo interno deverá ser incorporado ("built in") em vez de adicionado ("built on") pois os
"built in" podem afetar diretamente a capacidade de uma entidade atingir os seus objetivos e
suportam iniciativas de qualidade de uma Organização. A procura da qualidade está diretamente
ligada com a forma como o serviço é gerido e controlado.

As iniciativas ou atividades relacionadas com a qualidade tornam-se parte da definição operativa
de uma Organização como evidenciado abaixo:


a gestão de topo assegurando que são incorporados valores qualitativos na forma
como uma Organização efetua o serviço.



o estabelecimento de objetivos de qualidade ligados à obtenção e análise da
informação e outros processos da entidade.



utilização do conhecimento de práticas competitivas e de expectativas dos clientes de
forma a desenvolver melhoramentos contínuos da qualidade.

Estes fatores de qualidade são paralelos aos dos sistemas efetivos de controlo interno. Na
verdade, o controlo interno não está apenas integrado nos programas de qualidade como,
normalmente, é um fator crítico para o seu sucesso.

Mod. 2014.01.01

Página 6 de 84

Manual Regulamentar
CONTROLO INTERNO

Ref.: JFO.01
Data: Dezembro 2014

Os controlos "built in" também têm implicações importantes na contenção de custos e tempo de
resposta nomeadamente:


Muitas Organizações deparam-se com mercados altamente competitivos e com a
necessidade de contenção de custos. Adicionar novos procedimentos aos existentes
aumenta os custos. Para evitar procedimentos e custos desnecessários, a Organização
deverá:


concentrar-se nas operações existentes e na sua contribuição para um controlo
interno efetivo;




1.1.1.2.

incorporar controlos nas atividades operacionais básicas.

A prática de incorporar controlos na estrutura das operações auxilia o despoletar do
desenvolvimento de novos controlos necessários para novas atividades do serviço.
Estas reações automáticas tornam as entidades mais ágeis e competitivas.
As Pessoas

O controlo interno é efetuado pelo executivo, direção e outro pessoal de uma entidade, sendo
realizado por meio dos seus atos e palavras. São as pessoas que estabelecem os objetivos da
entidade e os mecanismos de controlo.
Da mesma forma, o controlo interno afeta as ações das pessoas. Reconhece que as pessoas nem
sempre compreendem, comunicam ou executam de forma consistente. Cada indivíduo tem
conhecimentos e capacidades técnicas únicas e tem necessidades e prioridades diferentes.
Estas realidades afetam e são afetadas pelo controlo interno. As pessoas deverão conhecer as
suas responsabilidades e limites de autoridade pelo que deverá existir uma ligação clara e estreita
entre as responsabilidades das pessoas e a forma como estas são efetuadas, bem como com os
objetivos da entidade.
O pessoal de uma organização é composto pela administração, direção e outro pessoal. Embora a
administração possa ser vista principalmente como chefia, esta também estabelece
direcionamento e aprova certas transações e políticas. Desta forma, a administração é um
elemento importante do controlo interno.
1.1.1.3.

Confiança Razoável

O controlo interno, por melhor desenvolvido e executado, não poderá fornecer ao Executivo e
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direção mais que uma confiança razoável em relação à realização dos objetivos de uma entidade.

A probabilidade de realização é afetada pelas limitações inerentes a todos os sistemas de controlo
interno. Estas limitações incluem:


a realidade que o julgamento humano, na tomada de decisões, pode ser deficiente;



os responsáveis pela definição de controlos terão de ponderar os seus custos e benefícios;



poderão ocorrer erros em virtude de falha humana.

Adicionalmente, os controlos poderão ser rodeados por conluio de duas ou mais pessoas.

A direção tem a capacidade de ultrapassar ou rodear o sistema de controlo interno.
1.1.1.4.

Objetivos

Todas as entidades, definida uma missão, estabelecem os objetivos que pretendem atingir e as
respetivas estratégias.

Os objetivos podem ser definidos para uma entidade no seu todo ou para atividades específicas
desta. Embora muitos objetivos sejam específicos de uma determinada entidade, outros são
genéricos para todas as entidades. Como exemplo de objetivos comuns a quase todas as
entidades tem-se:


a obtenção e a manutenção de uma boa reputação nas comunidades Organizacionais e
dos cidadãos;



a preparação de Informação Financeira (contas) fiáveis para os acionistas, investidores e
público em geral;



o funcionamento da entidade em conformidade com legislação e regulamentos aplicáveis.

Geralmente os objetivos subdividem-se por três categorias a referir:


Das Operações - relacionados com a utilização efetiva e eficiente dos recursos da
entidade.



Da Informação Financeira - relacionados com a preparação de contas fiáveis.
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De Conformidade - relacionados com o cumprimento pela entidade de legislação e
regulamentos aplicáveis.

Esta categorização permite o destaque de aspetos diferentes de controlo interno bem como
distinguir o que pode ser esperado de cada categoria.
Estas categorias, distintas mas simultaneamente sobrepondo-se (um determinado objetivo pode
recair em mais que uma categoria), consideram necessidades diferentes e podem ser da
responsabilidade direta de diferentes executivos.
Poderá esperar-se que um sistema de controlo interno forneça uma confiança razoável quanto à
realização dos objetivos relacionados com a preparação de contas fiáveis e com o cumprimento
de legislação e regulamentos aplicáveis.
A realização destes objetivos, os quais são largamente baseados em padrões estabelecidos por
entidades externas, depende da forma como as atividades, sob o controlo da entidade, são
executadas.
Contudo, a realização de objetivos de operações (lucros de investimento, cotação de ações, novos
produtos) nem sempre está sob o controlo da entidade.
O controlo interno não pode evitar julgamentos ou decisões incorretas ou eventos externos que
possam motivar que um serviço não atinja os objetivos de operações estabelecidos.
Para estes objetivos, o sistema de controlo interno só pode proporcionar uma confiança razoável
que a direção (e o Executivo no seu papel de chefia) é alertada, periodicamente, da forma como a
entidade está a atingir esses objetivos.

1.1.2.

Componentes

O controlo interno é composto de cinco componentes interrelacionados que derivam da forma
como a gestão gere o serviço e de como são integrados no processo de gestão. Estes são:


Ambiente de Controlo
O núcleo de qualquer serviço é o seu pessoal (os atributos e particularidades dos
indivíduos incluindo a integridade pessoal, ética e competência) e o ambiente em que
estes trabalham. Estes são o motor que impulsiona a entidade e a fundação sobre a qual
tudo assenta.



Avaliação de Risco
A entidade deverá conhecer e antecipar os riscos que enfrenta. Deverá estabelecer:
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contabilidade e outras atividades de forma a que a organização opere de forma
concertada.


mecanismos para identificar, analisar e gerir os riscos relacionados com as suas
operações.



Atividade de Controlo
Deverão ser estabelecidas e executadas políticas e procedimentos de controlo de forma a
assegurar que as ações identificadas pela gestão como necessárias para tratar o riscos de
não realização dos objetivos da entidade são efetuadas de forma eficiente.



Informação e Comunicação
Ao redor destas atividades existem sistemas de informação e comunicação. Estes
permitem que as pessoas da entidade recolham ("capture") e permutem a informação
necessária para conduzir, gerir e controlar as operações.



Controlo ("Monitoring")
O processo, na sua globalidade, deverá ser controlado devendo ser efetuadas
modificações sempre que necessário. Desta forma, o sistema pode reagir dinamicamente
modificando-se sempre que as condições o requeiram.

Por exemplo, a avaliação de risco não influencia apenas as atividades de controlo como poderá
também realçar a necessidade de reconsiderar os requisitos de informação e comunicação ou as
atividades de controlo ("monitoring") da entidade. Assim, o controlo interno não é um processo
em série, pelo qual um componente afeta o seguinte mas um processo multi-direcional iterativo
pelo qual quase todos os componentes podem influenciar e influenciaram outro.
Um sistema de controlo interno não será idêntico em duas entidades. As Organizações e os seus
requisitos de controlo interno diferem dramaticamente em face do tipo de Setor de Atividade e
dimensão bem como pela cultura e filosofia de gestão. Assim, enquanto todas as entidades terão
necessidade de cada um dos componentes para exercer e manter controlo sobre as suas
atividades, o sistema de controlo interno de uma Organização diferirá frequentemente de outra.

1.1.3.

Relação entre Objetivos e Componentes

Existe uma relação direta entre objetivos, que correspondem ao que uma entidade luta por
atingir, e os componentes, que representam o que é necessário para atingir os objetivos. Esta
relação pode ser representada por uma matriz tridimensional incluindo:


As três categorias de objetivos:
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De Operações - relacionados com a utilização efetiva e eficiente dos recursos
da entidade.



De Informação Financeira - relacionados com a preparação de contas fiáveis.



De Conformidade - relacionados com o cumprimento pela entidade de
legislação e regulamentos aplicáveis.





Os cinco componentes:


Ambiente de Controlo



Avaliação de Risco



Atividades de Controlo



Informação e Comunicação



Controlo ("Monitoring")

As unidades ou atividades de uma entidade, com as quais se relaciona o controlo interno.

Para gerir eficazmente as operações do serviço, preparar contas fiáveis e determinar se a
entidade está a cumprir com a legislação aplicável, é necessária informação financeira e não
financeira gerada de fontes internas e externas a qual é parte do componente de informação e
comunicação.
Outro exemplo, é o estabelecimento e execução de políticas e procedimentos de controlo para
assegurar que os planos, programas e outras diretivas de gestão estão a ser executados
(representando o componente de atividades de controlo) o qual é também relevante para as três
categorias de objetivos.
Da mesma forma, olhando para as categorias de objetivos, todos os cinco componentes são
relevantes para cada uma. Tomando uma categoria, por exemplo eficácia e eficiência de
operações, todos os componentes são aplicáveis e importantes para a sua.
O controlo interno é relevante para uma Organização na sua globalidade ou para uma das suas
partes individuais. Esta relação é representada pela terceira dimensão que corresponde a
subsidiárias, divisões ou outras unidades do serviço, funções ou outras atividades como compras,
produção ou marketing.
Assim, poderá dar-se ênfase a uma determinada célula da matriz. Por exemplo, poderá
considerar-se a célula representando o ambiente de controlo que se relaciona com os objetivos
de operações de uma determinada divisão da Organização.
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Eficácia

Os sistemas de controlo interno de entidades diferentes operam a níveis diferentes de eficácia.
Do mesmo modo, um sistema em particular poderá operar de forma diferente em momentos
diferentes.
Para que um sistema de controlo interno possa ser julgado "eficaz" é necessário que, em cada
uma das três categorias, a administração e a direção tenham confiança razoável de que:


se compreende até que ponto os objetivos de operações da entidade estão a ser
atingidos.



a forma de preparação das contas da entidade seja de confiança.



a legislação e regulamentos aplicáveis estejam a ser cumpridos.

Enquanto o controlo interno é um processo, a sua eficácia é um estado ou condição do processo
num determinado momento temporal.
A determinação de que um determinado sistema de controlo interno é eficaz ou efetivo é um
julgamento subjetivo resultando da avaliação de que os cinco componentes existem e estão a
funcionar de forma efetiva.
O funcionamento efetivo dos componentes fornece a confiança razoável em relação à realização
de uma ou mais das categorias de objetivos referidas. Assim, estes componentes são também um
critério para um controlo interno efetivo.
Embora os cinco critérios tenham de ser atingidos, tal não significa que cada componente deva
funcionar de forma idêntica ou ao mesmo nível em entidades diferentes.
Alguns compromissos poderão existir entre os componentes pois, como os controlos poderão
servir para uma variedade de requisitos, os controlos num componente poderão servir os
requisitos de controlo que poderiam existir noutro componente.
Adicionalmente, os controlos poderão diferir na medida em que envolvem um risco em particular
pelo que os controlos complementares, cada um com efeitos limitados, em conjunto podem ser
satisfatórios.
Estes componentes e critérios aplicam-se a um sistema de controlo interno global ou a uma ou
mais categorias de objetivos. Ao considerar qualquer categoria, os cinco critérios deverão ser
satisfeitos de forma a concluir que o controlo interno sobre cada categoria é efetivo.
Para determinar se um sistema de controlo interno é efetivo deverá ser reconhecido que:


Uma vez que o controlo interno é parte do processo de gestão, os diversos componentes
são abordados no contexto das ações da administração e direção na gestão do serviço.
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Contudo, nem todas as ações da gestão são um elemento do controlo interno. Algumas
destas ações são referidas abaixo:
Atividades da Gestão

Controlo Interno

Definição de objetivos a nível de entidade
Planeamento Estratégico
Definição de fatores de ambiente de controlo
Definição de objetivos a nível de atividade
Identificação e análise de riscos
Gestão de risco
Condução de atividades de controlo
Identificação e recolha ("capture") de informação e
comunicação
Controlo
Ações corretivas



N
N
S
N
S
N
S
S
S
N

Os princípios abordados aplicam-se a todas as entidades qualquer que seja a sua
dimensão. Enquanto algumas entidades de pequena ou média dimensão poderão
implementar fatores de componentes de forma diferente das de grande dimensão,
mesmo assim, poderão ter um controlo interno efetivo.

1.2. Ambiente de Controlo
1.2.1.

Introdução

O ambiente de controlo tem uma influência intrínseca na forma como:


as atividades do serviço são estruturadas,



os objetivos definidos, e



os riscos avaliados.

Este ambiente também influencia, não só para a sua conceção como para o funcionamento do
dia-a-dia:


as atividades de controlo,



sistemas de informação e comunicação, e
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atividades de controlo (“monitoring”).

O ambiente de controlo é influenciado pela história e cultura da entidade e influencia a
consciência das pessoas quanto a controlo.

As entidades controladas eficazmente esforçam-se por:



ter pessoas competentes,



instigar uma atitude a nível Organizacional de integridade e consciência quanto a
controlo, e



estabelecer um espírito elevado.

Para o efeito, são desenvolvidas políticas e procedimentos apropriados, muitas vezes incluindo
um código de conduta, que promove a partilha de valores e o trabalho de equipa para atingir os
objetivos da entidade.

Fatores

1.2.2.

O ambiente de controlo abarca fatores que são referidos abaixo. Embora todos sejam
importantes, o grau em que cada um é tratado variará com a entidade.
Por exemplo, o executivo principal de uma entidade com uma força de trabalho pequena e
operações centralizadas não poderá estabelecer linhas de responsabilidade formais e políticas
operacionais detalhadas o que não impede que tenha um ambiente de controlo apropriado.

1.2.2.1.

Integridade Pessoal e Ética

Introdução

Os objetivos de uma entidade e a forma como são atingidos são baseados em:


preferências ou opções,



julgamentos de valor, e



estilos de gestão,

Estas preferências e julgamentos de valor, normalmente traduzidos em standards
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comportamentais, refletem a integridade da gestão e o seu compromisso com valores éticos.
Como a reputação de uma entidade é tão importante, os standards comportamentais deverão
estar para além de um mero cumprimento da legislação. A sociedade espera mais do que isto ao
reconhecer a reputação das melhores Organizações.
A eficiência do controlo interno não poderá ser superior aos valores de integridade e ética das
pessoas que o criaram, administram e controlam. Os valores de integridade e ética são elementos
essenciais do ambiente de controlo afetando a conceção, administração e controlo ("monitoring")
de outros componentes do controlo interno.
A integridade é um pré-requisito para um comportamento ético em todos os aspetos das
atividades de uma Organização. Um clima ético forte a todos os níveis da organização é vital para
o bem-estar desta, de toda a sua clientela e do público em geral.
Um clima deste tipo contribui de forma importante para a eficácia dos sistemas de controlo e
políticas da Organização e influencia o comportamento que não seja sujeito ao mais elaborado
sistema de controlo.
A definição de valores éticos é, muitas vezes, difícil devido à necessidade de considerar os
requisitos e preocupações de diversos grupos. Os valores da gestão de topo deverão ter em conta
as preocupações da Organização, os seus funcionários, fornecedores, clientes, concorrentes e
público. Balancear estas preocupações pode ser um esforço complexo e frustrante pois os
interesses de uns não correspondem aos de outros. Por exemplo, o fornecimento de um produto
essencial (petróleo, madeira, ou alimentares) poderá causar problemas ambientais.
Os gestores de Organizações bem organizadas têm vindo a aceitar, cada vez mais, que a
implementação de um bom comportamento ético é bom para os "Serviços”.
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Incentivos e Tentações
Um estudo efetuado há alguns anos, sugeriu que alguns fatores organizacionais poderão
influenciar a ocorrência de práticas de preparação de contas fraudulentas ou questionáveis. Estes
mesmos fatores poderão também influenciar o comportamento ético.
Os indivíduos podem iniciar atos desonestos, ilegais ou não éticos pelo simples facto de a
organização em que estão inseridos lhes dar incentivos ou proporcionar tentações fortes para o
fazerem.
A ênfase nos "resultados", particularmente a curto prazo, fomenta um ambiente no qual o preço
do fracasso é bastante alto.
Os incentivos para iniciar práticas fraudulentas ou questionáveis e, por extensão, outras formas
de comportamento não ético são:


Pressão para atingir objetivos de desempenho não realísticos mais especificamente para
resultados a curto prazo.



Prémios inerentes a desempenho elevado.



Cortes superiores e inferiores em planos de bónus.

Algumas das "tentações" para iniciar atos ilegais são:


Inexistência ou ineficiência de controlos tal como a segregação de funções inadequada
em áreas sensitivas que criam a tentação de roubo ou de ocultação de desempenho
pobre ou irregular.



Descentralização elevada que deixa a gestão de topo sem conhecimento das ações
tomadas a níveis mais baixos da organização e assim reduzindo as hipóteses de se ser
apanhado.



Uma função auditoria interna fraca que não tem a capacidade de detetar e reportar
comportamentos incorretos.



Uma Administração ineficiente que não efetua supervisão objetiva sobre a gestão de
topo.



Penalidades para comportamento incorreto insignificantes ou não divulgadas e que assim
perdem o seu valor como meio de intimidação.

A remoção ou redução destes incentivos ou tentações poderá diminuir drasticamente os
comportamentos indesejáveis. Tal como sugerido, isto pode ser atingido pela definição e
implementação de práticas adequadas e proveitosas.
Por exemplo, os incentivos de desempenho, acompanhados por controlos apropriados, podem
ser uma técnica de gestão útil caso os objetivos de desempenho sejam realísticos. A definição de
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objetivos de desempenho realísticos é uma prática motivadora apropriada pois reduz o "stress"
bem como o incentivo para contas fraudulentas que os alvos não realísticos originam. Da mesma
forma, um sistema de comunicação ("reporting") pode servir como salvaguarda contra tentações
para um desempenho incorreto.

Criação e Divulgação de Guias de Conduta

Para além dos incentivos e tentações referidas anteriormente, pelo estudo mencionado foi
detetada uma terceira causa de práticas de preparação de contas fraudulentas ou questionáveis a ignorância.
Por este estudo, em muitas das Organizações que sofreram situações de preparação de contas
ilusórias, foi verificado que as pessoas envolvidas ou não sabiam que os seus atos eram incorretos
ou erradamente pensavam estar a atuar em defesa dos interesses da organização. Esta ignorância
é muitas vezes causada por moral ou informação inadequada em vez de intenções de enganar ou
cometer fraude. Assim, deverá proceder-se à divulgação de valores éticos e de guias explícitos do
que é correto e errado.
A forma mais efetiva de transmitir a mensagem de comportamento ético pela organização é pelo
exemplo, "As pessoas imitam os seus chefes".
Os funcionários desenvolverão, muito possivelmente, as mesmas atitudes quanto ao que está
certo e errado - e acerca do controlo interno - tal como mostradas pela gestão de topo. O
conhecimento de que o Administrador Principal teve a atitude ética correta quando teve de
tomar uma decisão transmite uma boa mensagem a todos os níveis da organização.
Mas os bons exemplos não são suficientes. A gestão deverá comunicar verbalmente os standards
de comportamento e os valores da entidade aos funcionários.
A existência de um código de conduta ou outra documentação recebida e compreendida pelos
funcionários, não assegura que este esteja a ser seguido. O cumprimento de standards éticos,
incorporados ou não num código de conduta, é melhor assegurado pelas ações e exemplos da
gestão.
De importância particular são:


As penalidades para os funcionários que violam tais códigos;



Os mecanismos criados para encorajar os funcionários a denunciar suspeitas de violação;



As ações disciplinares contra funcionários que não denunciem violações.

As mensagens comunicadas pelas ações da gestão nestas situações rapidamente se tornam parte

Mod. 2014.01.01

Página 17 de 84

Manual Regulamentar
CONTROLO INTERNO

Ref.: JFO.01
Data: Dezembro 2014

da cultura da Organização.
1.2.2.2.

Compromisso de Competência

A competência deverá refletir o conhecimento e capacidades necessárias para realizar as tarefas
que definem a função de um indivíduo.
Cabe geralmente à gestão decidir quão bem essas tarefas deverão ser efetuadas, o que deverá ser
feito considerando as necessidades da entidade bem como as estratégias e planos da gestão para
atingir os objetivos. Muitas vezes, há um compromisso entre competência e custo - não é
necessário, por exemplo, contratar um engenheiro eletrotécnico para mudar uma lâmpada.
A gestão necessita de especificar os níveis de competência para funções ou cargos específicos e
traduzi-los em requisitos de conhecimento e capacidades. O conhecimento e capacidades
necessários poderão, por sua vez, depender da inteligência, treino e experiência de cada
indivíduo. Entre os diversos fatores considerados no desenvolvimento de níveis de conhecimento
e capacidades estão a natureza e o grau de julgamento a ser aplicado em cada função ou cargo.
Muitas vezes, poderá haver um compromisso entre o nível de supervisão e o nível de
competência requerida do indivíduo.
1.2.2.3.

Executivo ou Auditoria

O ambiente de controlo é influenciado significativamente pelo Executivo e Direção da entidade.
Fatores relevantes são a independência dos seus membros bem como a sua experiência e a
extensão do seu envolvimento nas atividades e a correção das suas atitudes. Dada a sua
importância, a existência de um Executivo ativo e envolvido - possuindo um adequado nível de
conhecimentos técnicos e de gestão conjugados com a atitude e mentalidade necessárias ao
desempenho de uma adequada direção e chefia - é crítica para um controlo interno efetivo.
1.2.2.4.

Filosofia de Gestão e Estilo Operacional

A filosofia de gestão e o estilo operacional afetam a forma como a Organização é gerida bem
como os tipos de riscos de serviço aceites. Uma entidade que tem tido sucesso assumindo riscos
significativos pode ter uma perspetival em relação ao controlo interno diferente de outra que
sofreu consequências severas no plano económico ou legislativo como resultado de se aventurar
em territórios perigosos.
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Uma Organização informalmente gerida poderá controlar as suas operações muitas vezes por
contactos diretos com os diretores chave. Outra Organização mais formalmente gerida poderá
depositar mais confiança em políticas e procedimentos escritos, indicadores de atividade e
relatórios de exceção.

Outros elementos de filosofia de gestão e estilo operacional incluem atitudes em relação a
Informação Financeira, seleção conservadora ou agressiva de princípios contabilísticos
alternativos, consciência e conservadorismo com que as estimativas contabilísticas são
desenvolvidas e as atitudes em relação a processamento de dados, funções contabilísticas e
pessoal.
1.2.2.5.

Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional de uma entidade providencia um aparelho dentro da qual as atividades
para atingir os objetivos definidos são planeadas, executadas e controladas.
As atividades podem relacionar-se com o que muitas vezes é referido como cadeia de valores
(atividades de receção, operação ou produção, despacho, comercialização, vendas e serviços).
Poderão existir funções de suporte relacionadas com administração, recursos humanos, ou
desenvolvimento de tecnologias.
Como aspetos significativos da definição de uma estrutura organizacional relevante incluem-se a
definição de:


áreas-chave de autoridade e responsabilidade;



linhas hierárquicas (de "reporting") apropriadas.

Por exemplo, os Serviços de Auditoria Interna, deverá ter acesso total a um executivo que não
seja diretamente responsável pela preparação das contas da Organização mas que tenha
autoridade suficiente para assegurar uma adequada cobertura pela auditoria e a resolução dos
problemas levantados pela mesma.

As entidades definem estruturas organizacionais adequadas às suas necessidades que poderão
ser centralizadas ou descentralizadas. Alguns exemplos dos tipos de organização serão:


Relações diretas de "reporting"
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Organização matricial



Organização por competência funcional



Organização por natureza do serviço



Organização por zona geográfica



Organização por Rede de Marketing



Etc.
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Outras entidades, incluindo ministérios, câmaras e instituições com fins não lucrativos, estão
organizadas numa base funcional.

A adequação da estrutura organizacional de uma entidade depende, em certa parte, da sua
dimensão e da natureza das suas atividades. Uma organização altamente estruturada com
responsabilidades e linhas de comunicação formais, poderá ser adequada para uma entidade de
grande dimensão com várias divisões operacionais nacionais e estrangeiras. Contudo, esta mesma
organização, numa entidade de pequena dimensão, poderá impedir o fluxo necessário de
informação.

Qualquer que seja a estrutura definida, as atividades de uma entidade serão organizadas de
forma a assegurar a realização das estratégias concebidas para atingir objetivos específicos.
1.2.2.6.

Atribuição de Autoridade e Responsabilidades

Esta rubrica inclui:


a atribuição de autoridade e responsabilidade para as atividades operacionais;



a definição de relações de hierarquia e protocolos de autorização;



e envolve o grau pelo qual os indivíduos e equipas são encorajadas a usar a sua iniciativa
na resolução de questões e problemas bem como os poderes de autorização.

Nesta área também são tratadas as políticas descrevendo as práticas apropriadas do serviço,
conhecimento e experiência do pessoal chave e os recursos fornecidos para a execução das
funções.
Existe uma tendência crescente para atribuir a autoridade a níveis mais baixos e permitir a
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tomada de decisão ao pessoal da primeira linha. Uma entidade poderá tomar esta decisão para
ficar mais direcionada para o mercado em que está inserida ou para aumentar a qualidade (talvez
para eliminar defeitos ou reduzir o ciclo temporal ou aumentar a satisfação dos clientes).
Para tal, a Organização deverá reconhecer e responder a prioridades do mercado, oportunidades,
relações de serviços e expectativas evolutivas do público.
O alinhamento de autoridade e controlo é, muitas vezes, concebido para encorajar as iniciativas
individuais, dentro de certos limites.
Por delegação de autoridade entende-se a atribuição, a escalões mais baixos (os indivíduos
responsáveis pelas transações do dia a dia), do controlo sobre decisões de alguns serviços. Esta
atribuição pode envolver a venda de produtos com descontos especiais, negociar contratos a
longo prazo de fornecimento de materiais, patentes, etc.
Um desafio crítico é o de delegação de autoridade até ao ponto requerido para atingir os
objetivos. Tal requer que se assegure que a aceitação do risco é baseada em práticas sólidas de
identificação e minimização do risco incluindo o dimensionamento destes e a ponderação de
prejuízos versus proveitos na tomada de decisões adequadas ao serviço.
Outro desafio é assegurar que todo o pessoal compreende os objetivos da entidade. É essencial
que cada indivíduo conheça a forma pela qual as suas ações se inter-relacionam e contribuem
para a realização dos objetivos.
Por vezes, a delegação é acompanhada ou resultante de "nivelamento" da estrutura
organizacional da entidade e é intencional. A mudança de estruturas com fins bens definidos, para
encorajar a criatividade, iniciativa e a capacidade de reagir rapidamente poderá enaltecer a
competitividade e a satisfação dos clientes e requer procedimentos efetivos que possibilitem à
gestão controlar os resultados.
Em conjunto com decisões apontadas para o mercado, a atribuição de autoridade pode aumentar
o número de decisões não desejáveis ou não antecipadas. Se um diretor regional de vendas
decide que a autorização para vender com 35% sobre o preço de tabela justifica um desconto de
45% para aumentar a quota de mercado, a gestão poderá necessitar de ter conhecimento do
facto por forma a cancelar ou aceitar estas decisões.
O ambiente de controlo será fortemente influenciado pelo grau em que os indivíduos
reconhecem que lhes poderão ser atribuídas culpas e responsabilidades. Tal pressuposto é
verdadeiro desde o nível mais baixo até ao presidente que é o responsável máximo por todas as
atividades dentro de uma entidade incluindo o sistema de controlo interno.
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Normas e Práticas de Gestão de Recursos Humanos

As práticas de recursos humanos comunicam mensagens aos funcionários relativas a níveis de
integridade, comportamento ético e competência. Estas práticas relacionam-se com:


Contratação



Os standards para contratação dos indivíduos mais qualificados, com ênfase na formação
académica, experiência anterior e evidência de integridade e comportamento ético
demonstram o compromisso da entidade em admitir pessoas competentes e de
confiança.



Orientação
As práticas de recrutamento, que incluem entrevistas formais do pessoal e apresentações
da história, cultura e estilo operacional da entidade divulgam a mensagem do seu
compromisso às pessoas.



Formação
As políticas de formação que comunicam as funções e responsabilidades esperadas e
incluem práticas tais como ações de formação e seminários, casos práticos e exercícios de
"role-play" simulados ilustram os níveis esperados de desempenho e comportamento.



Avaliação, acompanhamento, promoção
A rotação de pessoal e as promoções baseadas em avaliações periódicas de desempenho
demonstram o compromisso da entidade de passagem do pessoal qualificado a níveis
mais altos de responsabilidade.



Compensação
Os programas de compensação competitiva que incluem bónus relativos a incentivos
servem para motivar e reforçar desempenhos fora do vulgar.



Ações curativas
As ações disciplinares comunicam a mensagem que as violações de comportamento não
serão toleradas.

À medida que os problemas com que as Organizações se deparam vão mudando e tornando-se
mais complexos (em parte devidos à evolução tecnológica e concorrência crescente), é essencial
que o pessoal esteja preparado para novos desafios.
O pessoal de uma entidade deverá ser educado e formado (por ações de formação ou
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autoestudo), para poder acompanhar e tratar de forma efetiva um ambiente evolucionário e
fortalecer a capacidade da entidade para desenvolver atividades de qualidade.
A contratação de pessoal competente e formação esporádica não é suficiente, devendo o
processo de educação ser contínuo.

1.2.3.

Diferenças e Implicações

O ambiente de controlo de divisões operacionais autónomas e de subsidiárias domésticas e
estrangeiras de uma entidade poderá variar de forma significativa de acordo com as preferências,
julgamentos de valor e estilos da gestão operacional.
Estes ambientes de controlo poderão variar por diversas razões. Uma vez que as divisões
operacionais autónomas e as subsidiárias domésticas e estrangeiras de uma entidade não serão
geridas da mesma forma, os ambientes de controlo não poderão ser os mesmos. Assim, é
importante reconhecer o efeito que ambientes de controlo diferentes poderão ter nos outros
componentes do sistema de controlo interno.
O impacto de um sistema ineficiente de controlo interno pode ser bastante extenso, podendo
resultar em prejuízos financeiros, perda de imagem pública ou quebra de atividade.
A atitude e empenho da gestão de topo em relação a um controlo interno efetivo deverá ser
difundida pela organização. Uma atitude de "Faz o que digo não o que faço" não originará um
ambiente adequado.

1.3. Avaliação de Risco
1.3.1.

Introdução

Todas as entidades, independentemente da dimensão, estrutura, natureza ou indústria, deparamse com riscos a todos os níveis das suas organizações. Os riscos afetam as capacidades de:


sobrevivência das entidades



concorrência competitiva dentro da indústria



manutenção de posição financeira e imagem pública positiva



manutenção da qualidade global dos seus produtos, serviços e pessoal.

Não existe qualquer forma prática de reduzir o risco a zero e, na verdade, a decisão de iniciar um
serviço já é um risco. Assim, a gestão deverá determinar qual o risco aceitável e esforçar-se por
manter o risco nesse nível.
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A definição de objetivos é uma pré-condição para a avaliação de risco. Estes objetivos deverão
existir antes que a gestão possa identificar riscos para a sua realização/obtenção e tome ações
para gerir os riscos. A definição de objetivos tem assim um papel chave no processo de gestão.
Embora não seja um componente de controlo interno é um pré-requisito e um "facilitador" do
controlo interno.

1.3.2.

Objetivos

A definição de objetivos pode ser um processo altamente estruturado ou informal. Os objetivos
poderão ser explicitamente estabelecidos ou ser implícitos de forma a dar continuidade a níveis
anteriores de desempenho. Ao nível da entidade, os objetivos são muitas vezes representados
pela missão da entidade e declarações de valor.

Em conjunto com avaliações (SWOT) dos pontos fortes, deficiências, oportunidades e ameaças,
conduzem a uma estratégia global. Geralmente, o plano estratégico é estabelecido de uma forma
mais ampla, contemplando a atribuição de recursos e prioridades a alto nível.

Outros objetivos mais específicos fluem da estratégia global da entidade. Os objetivos a nível de
entidade estão ligados e integram-se com outros mais específicos estabelecidos para as várias
"atividades" tais como vendas, produção e engenharia devendo assegurar-se que estes são
consistentes. Estes sub-objetivos ou objetivos a nível de atividade incluem o estabelecimento de
metas e podem relacionar-se com objetivos de linha de produtos, mercado, financiamento e
resultados.

Pela definição de objetivos aos níveis de entidade e atividade, uma entidade pode identificar
fatores críticos para atingir o sucesso. Estes deverão ser corretos caso se pretenda atingir os
objetivos.

Os fatores críticos para atingir o sucesso existem para uma entidade, um serviço, uma função, um
departamento ou um indivíduo. A definição de objetivos permite à gestão identificar critérios de
medição para o desempenho com destaque para os fatores críticos para atingir o sucesso.
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Categorias de Objetivos

Apesar da diversidade de objetivos, podem ser definidas algumas categorias a referir:


Objetivos de Operações
Estes estão relacionados com a eficácia e eficiência das operações da entidade incluindo o
desempenho, realização de resultados positivos e salvaguarda dos recursos e variarão
conforme a escolha da gestão em relação à estrutura e desempenho.



Objetivos de Informação Financeira
Estes relacionam-se com a preparação de contas de confiança incluindo a prevenção
contra a preparação e publicação de contas fraudulentas. Estes são dirigidos
primariamente por requisitos externos.



Objetivos de Conformidade com a Legislação e Regulamentos Aplicáveis
Estes relacionam-se com a aderência à legislação e regulamentos aos quais uma entidade
está sujeita. Estão dependentes de fatores externos, como por exemplo regulamentação
ambiental, e tendem a ser idênticos, nalguns casos, para todas as entidades e noutros,
para um ramo de atividade.

Alguns objetivos proveem do serviço em que a entidade está inserida.
Reciprocamente, os objetivos de operações são baseados principalmente em preferências,
julgamentos e estilo de gestão e variam substancialmente de uma para outra entidade pois
objetivos diferentes poderão ser selecionados por pessoas informadas, competentes e honestas.
Por exemplo, em relação ao desenvolvimento de produtos, uma entidade poderá escolher ser um
novo adaptador, um seguidor rápido ou um retardatário lento.

Estas escolhas afetarão a estrutura, capacidades, pessoal, e controlos da função pesquisa e
desenvolvimento. Consequentemente, a formulação de objetivos de uma entidade não pode ser
adequada para todas as entidades.

Objetivos de Operações

Os objetivos de operações relacionam-se com a realização da missão básica de uma entidade - a
razão fundamental para a sua existência. Estes incluem sub-objetivos para operações,
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direcionados para melhorar a eficácia e eficiência de forma a permitir à Organização atingir o seu
objetivo.

Os objetivos de operações necessitam refletir os ambientes de serviço, indústria e económico nos
quais a entidade opera. Estes objetivos necessitam de, por exemplo, ser relevantes em relação a
pressões competitivas quanto a qualidade, ciclos de produção reduzidos ou mudanças em
tecnologia.

A Gestão deverá assegurar que os objetivos são baseados na realidade e requisitos do mercado e
que estão expressos em termos que permitam a medição adequada da execução
("performance").

Uma definição clara de objetivos e estratégias de operações, ligada a sub-objetivos, é
fundamental para atingir o sucesso. Estes providenciam um ponto fulcral para o qual a entidade
dirigirá recursos substanciais. Caso os objetivos de uma entidade não sejam claros ou não estejam
devidamente concebidos os recursos poderão ser mal direcionados.

Objetivos de Informação Financeira

Os objetivos de Informação Financeira estão relacionados com a preparação e publicação de
contas de confiança sendo também incluídas as contas condensadas ou periódicas.

As entidades têm necessidade de assegurar os objetivos de Informação Financeira para
satisfazerem obrigações externas.

Os Informação Financeira são um pré-requisito para a obtenção de investimentos ou empréstimos
e poderão ser críticos para a obtenção de certos contratos ou para a negociação com alguns
fornecedores.

Muitos investidores, clientes e fornecedores confiam na Informação Financeira para avaliarem o
desempenho da gestão e para fazer comparações com Organizações similares e investimentos
alternativos.
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O termo grau de confiança ("reliability") tal como utilizado nos objetivos de Informação Financeira
inclui a preparação de contas adequadamente ("fair") apresentadas em conformidade com
princípios contabilísticos e requisitos legais para efeitos externos geralmente aceites ou
relevantes e apropriados. A apresentação adequada ("fair") é definida como:


Os princípios contabilísticos selecionados e utilizados são geralmente aceites.



Os princípios contabilísticos são apropriados às circunstâncias.



As contas (Balanço, Demonstração de Resultados e Anexo) são suficientemente
informativas quanto a assuntos que poderão afetar a sua utilização, compreensão e
interpretação.



A informação apresentada é classificada e sumarizada de uma forma razoável, ou seja,
nunca é demasiadamente detalhada ou condensada.



As contas (Balanço, Demonstração de Resultados e Anexo) refletem as transações
subjacentes ou eventos de forma a apresentar a posição financeira, resultados
operacionais e "cash-flows" dentro de limites aceitáveis, ou seja, limites que são razoáveis
e praticáveis para emitir as contas.

Também inerente à apresentação adequada é o conceito de materialidade.

Suportando estes objetivos existe um conjunto de afirmações que suportam as contas a referir:


Existência ou Ocorrência - os ativos, passivos e títulos representativos do capital existem
numa determinada data e as transações registadas representam eventos que ocorreram
durante um determinado período.



Totalidade - Todas as transações, bem como outros eventos e circunstâncias que
ocorreram durante um determinado período e que deveriam ter sido reconhecidas nesse
período, foram de facto registadas.



Direitos e Obrigações - os ativos são direitos enquanto os passivos são obrigações da
entidade numa determinada data.



Valorização ou Atribuição - Os componentes de ativo, passivo, proveitos e custos são
registados por valores apropriados em conformidade com princípios contabilísticos
relevantes e apropriados. As transações estão matematicamente corretas e
apropriadamente sumarizadas e registadas nos livros e registos da entidade.
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Apresentação e Divulgação - Os itens nas contas estão devidamente descritos, ordenados
e classificados.

Tal como com as outras categorias de objetivos, existe um conjunto de objetivos e de subobjetivos relacionados. Os fatores representando a apresentação adequada podem ser vistos
como objetivos de Informação Financeira básicos.

Estes serão suportados por sub-objetivos representados pelas conjeturas da Informação
Financeira que por sua vez serão suportados por objetivos identificados com respeito às várias
atividades da entidade.

Enquanto estas definições de apresentação e conjeturas adequadas foram estabelecidas para a
Informação Financeira, também, pelo menos conceptualmente, suportam o desenvolvimento de
outras contas derivadas da Informação Financeira. Alguns destes fatores, contudo, não serão
aplicáveis às outras contas.

Objetivos de Conformidade com a Legislação e Regulamentos Aplicáveis

As entidades deverão conduzir as suas atividades e, muitas vezes, tomar medidas específicas, de
acordo com legislação e regulamentos aplicáveis.
Estes requisitos poderão relacionar-se, por exemplo, com mercados, preços, impostos, ambiente,
segurança social e mercados externos. Esta legislação e regulamentos estabelecem standards
mínimos de comportamento que a entidade deverá integrar nos seus objetivos de cumprimento
ou conformidade.

A conformidade (ou inconformidade) com a legislação e regulamentos pela entidade pode afetar
significativamente (positiva ou negativamente) a reputação da entidade na comunidade.
1.3.2.2.

Sobreposição de Objetivos

Um objetivo numa categoria poderá sobrepor-se ou suportar um objetivo noutra categoria. Por
exemplo, "o encerramento trimestral num prazo de 10 dias úteis", poderá ser uma meta
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suportando:


um objetivo de Operações (possibilitar a revisão do desempenho do serviço pela gestão)



um objetivo de Informação Financeira também (a preparação de contas atempada)



um objetivo de Conformidade com a Legislação e Regulamentos Aplicáveis (a submissão
de contas a organismos estatais).

Um outro conjunto de objetivos relaciona-se com a "salvaguarda de recursos" e, embora estes
sejam principalmente objetivos de operações, alguns aspetos da salvaguarda podem recair nas
outras categorias. Assim:


Categoria de Operações
Utilização eficiente dos ativos e outros recursos contabilizados de uma entidade,
prevenção contra a sua perda por roubo, desperdício ou ineficiência ou simplesmente má
decisão (venda de produtos a baixo preço, aumento de limites de crédito, permitir a saída
de pessoal chave, não evitar violação de patentes, ou incorrer em passivos inesperados).



Categoria de Informação Financeira
Utilização eficiente dos ativos e outros recursos contabilizados de uma entidade,
prevenção contra a sua perda por roubo, desperdício ou ineficiência ou simplesmente má
decisão (venda de produtos a baixo preço, aumento de limites de crédito, permitir a saída
de pessoal chave, não evitar violação de patentes, ou incorrer em passivos inesperados).



Categoria de Informação Financeira
Assegurar que as perdas de ativos ou outros recursos são devidamente refletidas nas
contas da Organização.



Categoria de Conformidade com a Legislação e Regulamentos Aplicáveis
Assegurar os requisitos de conformidade por forma a evitar penalidades como multas,
coimas, etc.

A categoria em que cada objetivo normalmente recai pode depender, algumas vezes, das
circunstâncias. Ainda em relação à salvaguarda de bens, os controlos para evitar o roubo de bens
(manutenção de armazéns fechados e a verificação de pedidos adequados e autorizados de
movimentação de produtos pelo fiel de armazém) insere-se na categoria operacional.

Normalmente, estes controlos não serão relevantes para assegurar a confiança da preparação das
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contas pois, quaisquer perdas de inventário serão identificadas em face de contagens físicas
periódicas e registadas nas contas. Contudo, se a gestão, para efeitos de preparação de contas,
deposita confiança nos registos históricos de existências (como é vulgar na preparação de contas
trimestrais) os controlos sobre a segurança física recairão na categoria de Informação Financeira.
Tal deve-se ao facto de os controlos sobre a segurança física em conjunto com os controlos sobre
os registos de existências serem necessários para assegurar contas de confiança.
1.3.2.3.

Ligação

Os objetivos deverão ser complementares e interligados. Não só os objetivos a nível de entidade
deverão ser consistentes com as capacidades e conjeturas da entidade como deverão ser também
consistentes com os objetivos das suas unidades e funções.

Os objetivos a nível global da entidade deverão ser partidos em sub-objetivos, consistentes com a
estratégia global, e interligados com as atividades existentes em toda a organização.

Quando os objetivos a nível de entidade são consistentes com práticas e desempenho anterior, a
ligação entre atividades é conhecida. Contudo, quando os objetivos não são consistentes com as
práticas e desempenho anterior a gestão deverá considerar as ligações ou incorrer em riscos mais
significativos. Em virtude da inconsistência com práticas anteriores a necessidade de subobjetivos a nível de unidade ou função de serviço consistentes com as novas direções é ainda
mais importante.

Um objetivo como "Preencher mais funções de gestão através de promoções" dependerá
fortemente de sub-objetivos interligados com processos de recursos humanos relacionados com o
plano, avaliação, formação e desenvolvimento de sucessões. Os sub-objetivos poderão ter de ser
substancialmente alterados se a prática anterior se baseava em recrutamento externo.

Os objetivos de atividade também deverão ser claros ou seja, facilmente compreendidos pelas
pessoas que efetuarão as ações que originarão a sua realização e mensuráveis. Tanto o pessoal
como a gestão deverão ter uma compreensão mútua do que deverá ser atingido bem como uma
forma de determinar o grau de realização.

O nível e esforço envolvido nos objetivos de uma atividade também são relevantes. Muitas
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entidades estabelecem vários objetivos para cada atividade provenientes dos objetivos globais da
entidade e de standards relacionados com o cumprimento de objetivos de Informação Financeira.

Por exemplo, para as compras, os objetivos de operações poderão ser estabelecidos para:


aquisição de materiais que satisfazem as especificações estabelecidas



negociação de preços e outras condições aceitáveis



revisão e recertificação anual de todos os fornecedores chave.

A realização de todos os objetivos que poderão ser estabelecidos para uma atividade poderá
impor os recursos que lhes foram atribuídos. Assim, é útil relacionar o conjunto total de objetivos
de uma atividade com os recursos disponíveis.

Uma forma de aliviar futuros constrangimentos de recursos é questionar os objetivos da atividade
que não suportam os objetivos globais da entidade bem como os processos dos serviços da
entidade. Muitas vezes, uma função terá um objetivo irrelevante baseado em práticas anteriores
(por exemplo, a produção de relatórios mensais de rotina que não são utilizados).

Outro meio de equilibrar objetivos e recursos é pela identificação dos objetivos de atividade
importantes ou críticos para realizar o objetivos globais da entidade. Nem todos os objetivos são
iguais pelo que as entidades deverão atribuir-lhes prioridades.

As entidades deverão identificar como críticos alguns objetivos de atividade e controlar
detalhadamente as atividades relacionadas com esses objetivos. Esta noção reflete o conceito de
"fatores críticos de sucesso" referido anteriormente pelo qual "tudo deverá correr bem" para
atingir os objetivos da entidade.
1.3.2.4.

Realização de Objetivos

Tal como já referido, a definição de objetivos é um pré-requisito para um controlo interno efetivo.
Estes objetivos providenciam as metas mensuráveis para as quais as entidades se dirigem ao
conduzir as atividades. Contudo, embora uma entidade deva ter uma confiança razoável que
certos objetivos serão atingidos, tal poderá não ser o caso para todos.
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Tal como já referido, um sistema de controlo interno efetivo deverá proporcionar uma confiança
razoável que os objetivos de Informação Financeira e de conformidade de uma entidade são
atingidos. Estas categorias são baseadas primordialmente em standards externos definidos
independentemente dos requisitos da entidade e a sua realização está inserida no sistema de
controlo da entidade.

Em relação aos objetivos de operações existem diferenças:


Primeiro, não são baseados em objetivos externos; e



Segundo, uma entidade pode operar conforme planeado e, mesmo assim, ser
ultrapassada por um concorrente.

Estes podem ainda ser sujeitos a acontecimentos externos como mudança de governo, mau
tempo, etc, que não podem ser controlados. Alguns destes acontecimentos poderão até ter sido
previstos e tratados como de probabilidade baixa tendo sido desenvolvido um plano de
contingência para a eventualidade de acontecerem. Contudo, tais planos apenas reduzem o
impacto de acontecimentos externos e não asseguram que os objetivos são atingidos.

As operações adequadas consistentes com os pressupostos dos objetivos não asseguram o
sucesso.

A meta do controlo interno nesta área centra-se primordialmente em:


desenvolvimento da consistência dos objetivos e metas em toda a organização;



identificação de fatores de sucesso;



comunicação à gestão, de forma periódica, sobre o desempenho e expectativas.

Embora o sucesso não possa ser assegurado, a gestão deverá estar razoavelmente confiante que
será alertada quando os objetivos estão em perigo de não ser atingidos.

1.3.3.

Riscos
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O processo de identificação e análise de risco é um processo contínuo e iterativo e um
componente crítico de um sistema de controlo interno efetivo. A gestão deverá cuidadosamente
avaliar os riscos a todos os níveis da entidade e tomar as ações necessárias para os gerir.
1.3.3.1.

Identificação de Riscos

O desempenho de uma entidade pode estar em risco em face de fatores externos e internos que,
por sua vez, podem afetar os objetivos definidos ou implícitos. Como os objetivos vão, cada vez
mais, diferindo do desempenho anterior, os riscos vão aumentando também.

Em várias áreas de desempenho, muitas vezes, as entidades não definem objetivos explícitos para
a organização num todo pois considera que o desempenho é aceitável. Embora, nestas
circunstâncias, possa não existir um objetivo escrito ou implícito, existe um objetivo implícito de
"não mudar".
Tal não significa que um objetivo implícito não envolva um risco interno ou externo. Por exemplo,
uma entidade poderá considerar aceitável o seu serviço a clientes enquanto, sob um ponto de
vista dos clientes, e em face das práticas da concorrência, esse serviço esteja a deteriorar-se.

Sem ter em conta que um objetivo está definido ou implícito, o processo de avaliação de risco de
uma entidade deverá considerar todos os riscos que poderão ocorrer pelo que é bastante
importante que a identificação dos riscos seja ampla e considere todas as interações significativas
(materiais, serviços e informação) entre uma entidade e entidades externas relevantes.

Entre estas entidades externas incluem-se fornecedores, investidores, acionistas, funcionários,
clientes, compradores, intermediários e concorrentes atuais e potenciais bem como organismos
públicos e imprensa.

A identificação do risco é um processo iterativo muitas vezes integrado com o processo de
planeamento sendo também útil considerar o risco "como se pela primeira vez" e não pela mera
revisão do exercício anterior.

A Nível de Entidade
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Como exemplos dos fatores externos e internos referem-se:
Fatores Externos


Desenvolvimentos tecnológicos podem afetar a natureza e oportunidade ("timing") da
pesquisa e desenvolvimento ou originar alterações na procura.



Alterações nos requisitos ou expectativas dos clientes poderão afetar o desenvolvimento
do produto, processos produtivos, serviço a clientes ou garantias.



A concorrência poderá alterar a comercialização ("marketing") ou atividades ligadas aos
clientes.



Nova legislação ou regulamentos poderá originar alterações nas políticas e estratégias
operacionais.



Catástrofes naturais poderão originar alterações nas operações ou no sistema de
informação e realçar a necessidade dum plano de contingência.



Mudanças económicas poderão ter um impacto nas decisões relacionadas com
financiamentos, investimentos e expansão.

Fatores Internos


Uma paragem no processamento do sistema de informação pode afetar de forma adversa
as operações da entidade.



A qualidade do pessoal contratado e métodos de formação e motivação podem
influenciar o nível de consciencialização quanto a controlo dentro da entidade.



Uma alteração nas responsabilidades da gestão poderá afetar a forma como certos
controlos são efetuados.



A natureza das atividades da entidade bem como o acesso por funcionários aos bens pode
contribuir para a perda de recursos.



Uma gestão não assertiva ou ineficiente pode criar oportunidades para indiscrições.

Foram desenvolvidas diversas técnicas para identificação de riscos em que a maioria delas, em
especial as desenvolvidas por auditores internos e externos de forma a determinar o âmbito das
suas atividades, incluem métodos qualitativos e quantitativos de estabelecer prioridades e
identificar atividades de alto risco.

Outras práticas incluem a revisão periódica de fatores económicos e industriais afetando o serviço
e reuniões e conferências de planeamento estratégico do serviço entre a gestão e analistas da
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indústria.

Os riscos podem ser identificados em ligação com a orçamentação e planeamento estratégico a
curto e longo prazo.

O método escolhido pela entidade para identificar riscos não é particularmente importante sendo
todavia importante que a gestão considere cuidadosamente os fatores que poderão contribuir ou
aumentar o risco.

Alguns fatores a considerar são:


experiência anterior quando à não realização de objetivos;



qualidade do pessoal;



alterações afetando a entidade tais como:


concorrência



regulamentos



pessoal



etc.



existência de atividades distribuídas



existência de atividades no estrangeiro



significado de uma atividade para uma entidade



complexidade de uma atividade.

A identificação dos fatores externos e internos que contribuem para um risco a nível da entidade
é crítico para uma avaliação de risco efetiva. Uma vez identificados os fatores principais, a gestão
poderá então considerar o seu significado e, quando possível, referenciar os fatores de risco para
as atividades do serviço.

A Nível de Atividade
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Em adição à identificação do risco a nível da entidade, deverão identificar-se também os riscos a
nível da atividade. O tratamento dos riscos a este nível auxilia na focagem da avaliação de risco
em atividades de serviço ou funções principais tal como vendas, produção, comercialização,
desenvolvimento tecnológico e pesquisa e desenvolvimento. A avaliação correta do risco a nível
de atividade também contribui para a manutenção de níveis aceitáveis a nível de entidade.

Em muitos casos, para quaisquer objetivos estabelecidos ou implícitos poderão ser identificados
vários riscos diferentes. Por exemplo, num processo de compras, uma entidade poderá ter um
objetivo relacionado com a manutenção de existências adequadas de matérias primas. Os riscos
para não obtenção deste objetivo de atividade poderão ser:


os materiais não corresponderem às especificações;



os materiais não serem entregues a tempo ou pelas quantidades necessárias ou pelos
preços aceites.

Estes riscos poderão afetar:


a forma como as especificações são comunicadas aos fornecedores,



a utilização e adequação dos orçamentos de produção,



a identificação de fontes alternativas de fornecimento, e



as práticas de negociação.

As causas potenciais para não se realizar um objetivo recaem entre o óbvio e o obscuro e do
efeito potencial significativo para o insignificante.

Os riscos aparentes que afetam de forma significativa a entidade deverão ser identificados. Para
evitar não dar a importância necessária a riscos relevantes a identificação será melhor efetuada
em separado da avaliação da probabilidade de ocorrência de um risco. Contudo, existem
limitações práticas no processo de identificação e muitas vezes é difícil determinar onde se
deverão definir os limites.

Não faz muito sentido considerar o risco de um meteoro cair sobre a fábrica de uma Organização
enquanto será razoável considerar o risco da queda de um avião numa fábrica situada junto a um
aeroporto.
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Análise de Risco

Após a entidade ter identificado os riscos a nível de entidade e de atividade deverá ser efetuada
uma análise de risco. A metodologia para análise de riscos pode variar, em grande parte, em
virtude de muitos riscos serem de difícil quantificação. De qualquer forma, o processo, que
poderá ser mais ou menos formal, inclui normalmente:


Estimativa do significado do risco;



Avaliação da probabilidade (ou frequência) de ocorrência do risco;



Consideração de como o risco deverá ser gerido ou seja uma identificação das ações que
deverão ser tomadas.

Um risco que não tem um efeito significativo e que tem uma probabilidade baixa de ocorrência
não apresenta um problema grave.
Um risco com um efeito significativo e com uma probabilidade alta de ocorrência requer atenção
considerável.
As circunstâncias entre estes dois extremos requerem normalmente julgamentos difíceis pelo que
é importante que a análise seja racional e cuidadosa.
Existem diversos métodos para estimar o custo relacionado com o prejuízo originado por um risco
pelo que a gestão deverá ter conhecimento destes e aplicá-los quando apropriado. Contudo, a
dimensão de muitos riscos e indeterminável pelo que poderão ser descritos como "grandes",
"moderados" e "pequenos".
Uma vez identificados e avaliados o significado e a probabilidade do risco, a gestão deverá
considerar a forma como gerir o risco. Tal envolve o julgamento baseado em pressupostos acerca
do risco e a análise de custos associados com a redução do nível de risco.
As ações que poderão ser efetuadas para reduzir o significado ou a probabilidade da ocorrência
do risco incluem diversas decisões que a gestão poderá tomar diariamente e distribuem-se entre:


identificação de fontes alternativas de fornecimento, ou



expansão da linha de produtos, e



obtenção de relatórios operacionais relevantes ou



melhoramento dos programas de formação.

Algumas vezes, as ações tomadas podem virtualmente eliminar o risco ou reduzir o efeito caso
este ocorra. Como exemplo, pode-se referir a "integração vertical" como forma de reduzir o risco
inerente a fornecedores, limitar as exposições financeiras e facilitar a obtenção de uma adequada
cobertura de seguros.

Mod. 2014.01.01

Página 37 de 84

Manual Regulamentar
CONTROLO INTERNO

Ref.: JFO.01
Data: Dezembro 2014

Deverá ser notado que existe uma distinção entre avaliação de risco, que é parte integrante do
controlo interno, e os planos, programas ou ações resultantes consideradas como necessárias
pela gestão para tratar dos riscos.
As ações levadas a cabo, como referido em parágrafos anteriores, são uma parte chave do
processo global de gestão mas não um elemento do sistema de controlo interno.
Em conjunto com as ações de gestão de risco, está o estabelecimento de procedimentos que irão
permitir que a gestão identifique a implementação e eficácia das ações. Por exemplo, uma ação
que uma organização pode efetuar para gerir o risco de perda de serviços informáticos críticos é o
de desenvolver um plano de contingência. Os procedimentos que serão efetuados para assegurar
que o plano foi adequadamente desenvolvido e implementado representam "Atividades de
Controlo".
A gestão deverá considerar cuidadosamente, antes de implementar procedimentos adicionais, se
os existentes serão adequados para tratar os riscos identificados. Uma vez que os procedimentos
podem satisfazer objetivos múltiplos, a gestão poderá descobrir que não se justificam ações
adicionais e que os procedimentos existentes poderão ser suficientes ou poderão ter de ser
melhor desempenhados.
A gestão deverá reconhecer igualmente que é possível existir algum nível de risco residual não
apenas por limitação de recursos humanos mas também por outras limitações inerentes em todos
os sistemas de controlo interno.
A avaliação de risco não é um exercício teórico e é muitas vezes crítico para o sucesso da
Organização. Esta avaliação torna-se mais efetiva quando inclui a identificação de todos os
processos de serviço chave nos quais existe uma exposição potencial de alguma consequência. Tal
poderá envolver a análise do processo, (como a identificação de dependências chave e nós de
controlo significativos) e o estabelecimento de responsabilidades e controlos claros.
Uma análise de processo efetiva direciona para dependências organizacionais cruzadas
identificando, por exemplo:


onde os dados são originados



onde os dados são armazenados



como os dados são convertidos em informação útil



quem utiliza a informação.

As grandes organizações, geralmente, necessitam de tomar atenção ao considerarem transações
e dependências intra-Organizações e inter-Organizações. Estes processos podem ser afetados
positivamente por programas de qualidade os quais, com a aceitação dos funcionários, poderão
ser um elemento importante na contenção de risco.
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Contudo, a importância da análise de risco é, muitas vezes, reconhecida tarde de mais, como, por
exemplo, no caso de uma firma de serviços financeiros em que um administrador referiu o que se
revelou um epitáfio: "Nunca pensámos que nos deparávamos com tanto risco".

1.3.4.

Gestão da Mudança

Os ambientes económicos, industriais e regulamentares mudam com os tempos e as atividades
vão evoluindo. O controlo interno, efetivo para um determinado conjunto de condições, poderá
não o ser noutro conjunto.
Para efeitos de avaliação de risco é fundamental um processo para identificar condições alteradas
e tomar as ações consideradas necessárias. Assim, cada entidade necessita de ter um processo,
formal ou informal, para identificar as condições que poderão afetar de forma significativa a
capacidade de atingir os objetivos definidos.
Uma parte chave do processo, tal como discutida mais à frente, envolve os sistemas de
informação que recolhem ("capture"), processam e reportam informação sobre acontecimentos,
atividades e condições que apontam alterações às quais a entidade deverá reagir. Tal informação
poderá incluir alterações nas preferências dos clientes ou outros fatores afetando a procura dos
produtos ou serviços da Organização ou novas tecnologias afetando os processos de produção ou
outras atividades do serviço bem como desenvolvimentos concorrenciais, legislativos ou
reguladores.
Com a implementação dos sistemas de informação requeridos o processo de identificação e
tratamento das condições de mudança pode ser estabelecido.
Este processo será paralelo a ou parte do processo de avaliação periódica de risco da entidade
que foi descrito acima e inclui a identificação da condição de mudança (que requer a
implementação de mecanismos de identificação e comunicação de acontecimentos ou atividades
que afetam os objetivos da entidade) e análise das oportunidades associadas ou riscos. Tal análise
inclui:


a identificação de causas potenciais que permitiram a realização ou originaram a não
realização de um objetivo,



a avaliação da probabilidade de tais causas ocorrerem,



a avaliação do efeito provável na realização dos objetivos, e



a consideração do grau pelo qual o risco pode ser controlado ou a oportunidade
explorada.

Embora o processo pelo qual uma entidade gere a mudança seja similar, quando não uma parte
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do processo de avaliação periódica de risco é abordado em separado. Tal deve-se à sua
importância crítica para efeitos de controlo interno efetivo e por poder ser facilmente
sobrestimada ou receber atenção insuficiente ao tratarem-se as questões do dia-a-dia.
1.3.4.1.

Circunstâncias Requerendo Atenção Especial

Este foco na gestão da mudança é fundamentado no pressuposto que, devido ao seu impacto
potencial, algumas condições deverão ser sujeitas a consideração especial. O nível a que estas
condições requerem a atenção da gestão depende do efeito que poderão ter em circunstâncias
particulares. Estas condições são:


Ambiente Operacional Modificado
Um ambiente regulador ou económico alterado pode resultar em pressões competitivas
crescentes e riscos significativamente diferentes. Por exemplo, a privatização na indústria
de telecomunicações e a não regulamentação dos valores de comissões na indústria de
corretagem podem empurrar as entidades para um ambiente competitivo largamente
alterado.



Novo Pessoal
Um novo administrador da entidade poderá não compreender a cultura existente ou
poderá concentrar-se apenas no desempenho excluindo as atividades relacionadas com
controlo. Uma rotação muito alta do pessoal, na ausência de formação e supervisão
efetiva, pode resultar em deficiências.



Sistemas de Informação Novos ou Alterados
Normalmente, quando são desenvolvidos novos sistemas, os controlos efetivos podem
deixar de funcionar, particularmente quando efetuados sob contenções de tempo (por
exemplo, para obter vantagens competitivas ou efetuar manobras táticas).



Crescimento Rápido
Quando as operações têm uma expansão significativa e rápida, os sistemas existentes
poderão ser forçados a tal ponto que os controlos deixam de funcionar (por exemplo,
quando são admitidos funcionários ou introduzidos turnos para processamento, os
supervisores existentes poderão ser incapazes de manter adequados controlos).



Novas Tecnologias
Quando são incorporadas novas tecnologias em processos produtivos ou sistemas de
informação, existe a probabilidade de serem necessárias modificações no controlo
interno. Por exemplo, as tecnologias de produção "Just-in-time" requerem normalmente
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alterações nos sistemas de custeio e controlos relacionados de forma a assegurar a
produção de relatórios de informação adequada.


Novas Linhas, Produtos, Atividades
Quando uma entidade, introduz novas linhas de serviço ou inicia transações com as quais
não está familiarizada, os controlos existentes poderão não ser adequados.



Restruturações Organizacionais
As restruturações (...) poderão ser acompanhadas por reduções de pessoal e inerente
supervisão e segregação de funções inadequada. Uma pessoa efetuando uma função de
controlo importante poderá ser eliminada sem que seja estabelecido um controlo
compensatório. Várias Organizações apreenderam demasiado tarde o risco de efetuarem
grandes reduções de pessoal sem ponderarem adequadamente as implicações no
controlo.



Operações com o Estrangeiro
A expansão ou aquisição de operações estrangeiras envolve novos e, muitas vezes, riscos
únicos que a gestão deverá considerar. Por exemplo, o ambiente de controlo será
provavelmente afetado pela cultura e hábitos da gestão local e os riscos do serviço
poderão resultar de fatores específicos à economia local e ambiente regulador ou os
canais de comunicação e os sistemas de informação poderão não estar corretamente
definidos ou disponíveis para todos os indivíduos.

1.3.4.2.

Mecanismos

Em qualquer pressuposto ou condição significativa, deverão existir mecanismos para identificar
alterações que ocorreram ou que poderão ocorrer a curto prazo. Estes mecanismos não
necessitam de ser complexos e, normalmente, são bastante informais em Organizações de
pequena dimensão.

Por exemplo, o gerente de uma Organização de pequena dimensão reúne-se mensalmente com
os responsáveis de vendas, contabilidade, compras, produção e engenharia e, durante a reunião
com uma duração de várias horas:

a) discutem tecnologias, ações dos concorrentes e novos requisitos dos clientes.
b) analisam riscos e oportunidades e originam imediatamente planos de Ação para cada
atividade.
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c) iniciam imediatamente a implementação e o gerente supervisiona o processo e avalia
se as alterações no mercado estão a ser adequadamente consideradas por cada
atividade, efetuando visitas nas semanas e meses seguintes.
1.3.4.3.

Visão Futura

Tanto quanto praticável, os mecanismos deverão antever o futuro de forma a que uma entidade
possa antecipar e planear quaisquer alterações significativas.
Deverão existir sistemas que avisem o mais cedo possível e identifiquem dados que apontem para
novos riscos.
Naturalmente, quanto mais cedo forem reconhecidas as alterações afetando os riscos e
oportunidades melhores as probabilidades de definir ações para os tratar de forma efetiva.
Contudo, à semelhança de outros mecanismos de controlo, não se poderá ignorar os custos
associados.
Nenhuma entidade tem recursos suficientes para obter e analisar de forma completa a
informação relativa a uma vastidão de condições evolucionárias que a poderão afetar. Para mais,
como ninguém possui uma bola de cristal pela qual se possa prever corretamente o futuro,
mesmo possuindo a informação mais relevante e atual, não se tem garantias que eventos ou
implicações futuras possam ser adequadamente previstos.
Muitas vezes, é difícil determinar se a informação significativa é o início de uma tendência
importante ou uma mera aberração. Desta forma, deverão ser implementados mecanismos
razoáveis, pelos quais seja possível antecipar alterações que possam afetar a entidade e que
permitam evitar problemas iminentes e tirar vantagens de oportunidades vindouras.
Ninguém pode prever com certeza o futuro mas quanto melhor uma entidade for capaz de
antecipar as alterações e os seus efeitos, menores as surpresas desagradáveis.
...
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1.4. Atividades de Controlo
1.4.1.

Introdução

As atividades de controlo são políticas e procedimentos que correspondem às ações das pessoas
para implementarem as políticas, de forma a assegurar que as diretivas da gestão identificadas
como necessárias para tratar os riscos são executadas.
As atividades de controlo podem ser divididas em três categorias baseadas na natureza dos
objetivos da entidade com as quais estes se relacionam:


De Operações



De Informação Financeira



De Conformidade

Embora muitos controlos se relacionem unicamente com uma área, muitas vezes estes
sobrepõem-se cobrindo várias áreas. Dependendo das circunstâncias, uma determinada atividade
de controlo poderá satisfazer objetivos da entidade em mais que uma das três categorias. Assim,
os controlos sobre as operações poderão também assegurar Informação Financeira de confiança,
os controlos de Informação Financeira poderão servir para cumprir os de conformidade, etc.
Embora estas categorias facilitem a discussão do controlo interno, a categoria particular na qual
um controlo é assignado não é tão importante como o papel que este desempenha na realização
de determinados objetivos da atividade.

1.4.2.

Tipos de Atividades de Controlo

Muitas descrições diferentes de tipos de atividades de controlo têm sido utilizadas incluindo:


controlos de prevenção,



controlos de deteção,



controlos manuais,



controlos informáticos e



controlos de gestão.

As atividades de controlo podem ser categorizadas por objetivos de controlo específicos, tais
como, assegurar a totalidade e exatidão do processamento de dados. Referem-se abaixo algumas
atividades de controlo normalmente efetuadas por pessoas em diferentes níveis das
organizações. Estas são apresentadas para ilustrar a variedade de atividades de controlo e não
para sugerir qualquer categorização específica.


Revisões de alto nível
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São efetuadas revisões de comparação entre valores atuais com valores orçamentados,
previstos, de exercícios anteriores ou da concorrência. As principais iniciativas são
identificadas (marketing, processos de produção melhorados, contenção de custos,
programas de redução) de forma a medir como os objetivos estão a ser atingidos. As
ações da gestão tomadas para analisar e acompanhar tais relatórios representam
atividades de controlo.


Gestão Direta da Função ou da Atividade
Os diretores responsáveis por funções ou atividades reveem relatórios de desempenho.



Processamento de Informação
São efetuados diversos controlos para assegurar a exatidão, totalidade, validade ou
autorização das transações e a continuidade (manutenção) dos registos/ficheiros.


Os dados introduzidos são submetidos a "edit checks" ou a comparação
("matching") com dados de ficheiros aprovados.



É verificada a sequência numérica de transações.



Totais de ficheiros são comparados e reconciliados com saldos anteriores ou
com contas de controlo.



As exceções são analisadas por funcionários e reportadas a responsáveis
quando necessário.



O desenvolvimento de novos sistemas ou alterações aos já existentes são
controladas.




O acesso a dados, ficheiros e programas é controlado.

Controlo Físicos
São efetuados diversos controlos para assegurar a exatidão, totalidade, validade ou
autorização das transações e a continuidade (manutenção) dos registos/ficheiros.



Indicadores de Desempenho
O relacionamento de conjuntos diferentes de informação (operacional ou financeira) em
conjunto com análises das relações e a execução de ações de investigação e correção é
uma atividade de controlo. Pela investigação de resultados inesperados ou invulgares a
gestão identifica circunstâncias em que os objetivos subjacentes à atividade poderão não
ser atingidos. Se os gestores utilizarem esta informação apenas para tomarem decisões
operacionais ou se derem seguimento também a quaisquer resultados inesperados
reportados pelo sistema de informação, determina se a análise de indicadores de gestão
apenas serve requisitos operacionais ou também exerce controlo sobre Informação
Financeira.
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Segregação de Funções
As funções estão divididas ou segregadas por diversas pessoas de forma a reduzir o risco
de erro ou ações desapropriadas.
Estes são alguns exemplos entre uma miríade de procedimentos efetuados diariamente
numa Organização com o fim de reforçar a adesão a planos de ação estabelecidos e
manter as entidades direcionadas para a realização dos objetivos.

Políticas e Procedimentos

As atividades de controlo cobrem normalmente dois elementos:


políticas ou normas estabelecendo o que deverá ser efetuado e servindo como base para
o segundo elemento



procedimentos para executar a política.

Muitas vezes, as políticas podem ser comunicadas oralmente o que pode ser efetivo quando esta
for uma prática antiga e bem compreendida, ou em organizações de pequena dimensão em que
os canais de comunicação incluem poucos estratos de gestão e interação e supervisão estreita do
pessoal.
Contudo, seja a política escrita ou não, deverá ser implementada de forma refletida, consciente e
consiste. Um procedimento não será útil se efetuado mecanicamente sem uma ênfase acentuada
e contínua nas condições para as quais a política foi direcionada.
É essencial que as condições identificadas como resultado dos procedimentos sejam investigadas
e tomadas medidas corretivas adequadas.
As ações de supervisão poderão variar em face da dimensão e estrutura organizacional de uma
Organização e podem consistir na preparação de relatórios formais numa Organização de grande
dimensão (em que as unidades do serviço referem as razões por que os alvos não foram atingidos
e que ações estão a ser tomadas para evitar a sua repetição) ou numa reunião entre o gerente e o
responsável pela produção para discutir o que correu mal e o que precisa de ser feito, numa
Organização pequena.

1.4.3.

Integração com a Avaliação de Risco

Em conjunto com a avaliação de risco, a gestão deverá identificar e estabelecer as ações
necessárias para tratar os riscos. Estas ações também servem para concentrar a atenção em
atividades de controlo a serem estabelecidas para assegurar que as ações são efetuadas correta e
periodicamente.
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As atividades de controlo são parte fundamental de um processo pelo qual a Organização tenta
atingir os seus objetivos de serviço. As atividades de controlo não são apenas para o seu bem ou
porque parecem ser a coisa correta ou certa a fazer.

1.4.4.

Controlos sobre Sistemas de Informação

Com a crescente confiança e dependência dos sistemas de informação, são necessários controlos
sobre esses sistemas (operacionais, financeiros e de conformidade), qualquer que seja a sua
dimensão.
Muitas entidades, incluindo Organizações de pequena dimensão ou divisões de Organizações de
grande dimensão, recorrem a computadores para processamento de informação. Assim, os
parágrafos abaixo referem quer elementos manuais quer informáticos.
Para sistemas de informação manuais, serão aplicados controlos diferentes os quais, contudo,
serão baseados nos mesmos conceitos de controlo.
Podem ser utilizados dois grupos de atividades de controlo sobre sistemas de informação a
referir:


Controlos Gerais (ou de Integridade ou de Tecnologias de Informação)
Estes aplicam-se a muitos se não todos os sistemas aplicacionais e visam assegurar a sua
operação correta e contínua.



Controlos Aplicacionais
Estes incluem procedimentos incluídos nos programas informáticos (programados) e
procedimentos manuais para controlo da totalidade, exatidão e validade da informação
financeira ou de outro tipo existente no sistema.

1.4.5.

Controlos sobre Sistemas de Informação

Este controlos aplicam-se a todos os sistemas qualquer que seja a sua dimensão (ambientes
informáticos de "mainframe", "minis" e "micros" ("endures computing")) e subdividem-se em:


Controlos sobre a Operação



Controlos sobre o Software de Sistema



Controlos sobre a Segurança de Acesso a Sistemas



Controlos sobre o Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas Aplicacionais



Controlos Aplicacionais
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Ao considerar-se o impacto das tecnologias põem-se algumas questões em relação ao controlo
interno.
Estas tecnologias incluem:


ferramentas de desenvolvimento CASE ("computer assisted software engineering");



"prototipagem" para criar novos sistemas;



processamento de imagem;



intercâmbio eletrónico de dados (EDI).

Estas tecnologias irão afetar a forma como os controlos são implementados sem contudo
alterarem os requisitos básicos de controlo.
Por exemplo em "End-user computing" (EUC), micro-computadores cada vez mais potentes e
minicomputadores mais baratos permitem a distribuição do processamento e da informática. Os
departamentos efetuam o seu próprio processamento muitas vezes suportado por uma rede
"local area network" (LAN). Estes sistemas são mantidos pelos respetivos utilizadores em vez de
por uma estrutura central.
De forma a providenciar os controlos necessários para sistemas de EUC deverão ser
implementados, a nível de entidade, políticas para desenvolvimento, manutenção e operação de
sistemas e estes ambientes de processamento local deverão ser governados por um grau de
atividades de controlo semelhante ao utilizado num ambiente de "mainframe".
Outra tecnologia emergente é a inteligência artificial. No futuro, à medida que estes sistemas
forem embebidos em muitas aplicações (quer desenvolvidas internamente quer adquiridas) terá
de se decidir sobre:


que aplicações são mais adequadas para terem estas tecnologias



que ferramenta utilizar



como controlar o desenvolvimento.

Estes sistemas, segundo opinião comum, serão controlados, em última instância, da mesma forma
que os sistemas são controlados presentemente.

1.4.6.

Específico a Entidades

Uma vez que cada entidade tem o seu conjunto próprio de objetivos e estratégias de
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implementação existirão diferenças entre a estrutura dos objetivos e as atividades de controlo
relacionadas. Mesmo em duas entidades com objetivos e estruturas idênticas, as suas atividades
de controlo serão diferentes.
Cada entidade será gerida por pessoas diferentes que utilizam julgamentos diferentes ao
definirem ou efetuarem controlo interno. Mais, os controlos refletem o ambiente e indústria nos
quais uma entidade opera bem como a complexidade, história e cultura da sua organização.
O ambiente em que uma entidade opera afeta os riscos aos quais está exposta e poderá
apresentar requisitos de relatórios externos únicos ou de legislação ou regulamentos especiais.
A complexidade de uma entidade e a natureza e âmbito das suas atividades afetam as respetivas
atividades de controlo. Este tipo de organização, com diversas atividades, poderá encarar as
questões de controlo mais difíceis o que não sucederá com organizações mais simples e com
menos tipos de atividade.
Uma entidade com operações descentralizadas e com ênfase na autonomia e inovação local,
apresentará circunstâncias de controlo diferentes de uma entidade altamente centralizada.
Outros fatores que influenciam a complexidade de uma entidade e, por conseguinte, a natureza
dos seus controlos são:


localização



dispersão geográfica



sofisticação das operações



métodos de processamento informático.

Todos estes fatores afetam as atividades de controlo de uma entidade, as quais deverão ser
concebidas de acordo com estes e de forma a poderem contribuir para a realização dos objetivos
da entidade.
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1.5. Informação e Comunicação
1.5.1.

Introdução

As Organizações deverão recolher ("capture") informação pertinente (financeira e não
financeira), relacionada com eventos ou atividades externas e internas.
A gestão deverá identificar a informação relevante à gestão do serviço a qual deverá ser
entregue, num formato e num período de tempo adequado, às pessoas que têm necessidade
dela para que possam executar os respetivos controlos e outras responsabilidades.
1.5.2.

Informação

Para gerir o serviço e direcionar a entidade para a realização dos objetivos em todas as
categorias (operações, Informação Financeira e conformidade com a legislação e
regulamentos) é necessária informação a todos os níveis de organização. É utilizada uma lista
de informação.
Por exemplo, a informação financeira é utilizada não apenas para a preparação de contas para
disseminação pelo exterior como para suportar decisões operacionais tais como controlo do
desempenho e atribuição de recursos.
Da mesma forma, a informação operacional é essencial para a preparação de contas. Esta
informação inclui as transações rotineiras como compras, vendas e outras transações bem
como informação em novos produtos da concorrência ou condições económicas que podem
afetar a valorização de inventários e clientes.
A informação é identificada, recolhida ("capture"), processada e reportada por sistemas de
informação.
O termo "sistemas de informação" é usado frequentemente no contexto do processamento de
informação gerada internamente e relacionada com transações tais como compras, vendas e
atividades operacionais internas como processos de produção.
Os sistemas de informação que podem ser computorizados, manuais ou uma combinação, na
verdade tratam estes assuntos mas, tal como referidos aqui, são um conceito muito mais
extenso.
Os sistemas de informação também tratam de informação relacionada com eventos,
atividades e condições externas tais como:


dados económicos do mercado;



dados económicos da indústria que chamam a atenção para mudanças na procura dos
produtos ou serviços da Organização;



dados sobre materiais e serviços necessários para os processos de produção de uma
entidade;



informações do mercado sobre a evolução da procura e das preferências;
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informações sobre as atividades de desenvolvimento de produtos pela concorrência;



alterações legislativas ou regulamentares.

Os sistemas de informação, algumas vezes, operam num modo de controlo ("monitoring")
recolhendo ("capture") informação específica de forma rotineira.
Por exemplo, o sistema poderá:


recolher informação sobre a satisfação dos clientes em relação aos produtos da
Organização.



identificar e reportar:


vendas por produto e localização



lucros ou prejuízos por cliente



devoluções e pedidos de desconto



reação por reclamações e outros comentários.

Também poderão ser efetuados esforços, regularmente, para obter informação sobre os
requisitos de mercado em relação a especificações técnicas do produto ou requisitos de
clientes.
Esta informação poderá ser obtida através de questionários, entrevistas e estudos de mercado
gerais ou em grupo.
Os sistemas de informação poderão ser formais ou informais. As conversas com clientes,
fornecedores, legisladores e funcionários providenciam, muitas vezes, alguma da informação
crítica para identificar riscos e oportunidades.
Da mesma forma, a participação em seminários profissionais ou relacionados com a indústria
ou a inscrição em associações poderão prestar informação bastante valiosa.
A manutenção da informação consistente com os requisitos torna-se particularmente
importante quando uma entidade opera com base em:


alterações fundamentais na indústria



concorrentes altamente inovativos



mudanças significativas nos requisitos dos clientes.

Assim, os sistemas de informação deverão mudar conforme e quando requerido de modo a
suportar novos objetivos da entidade resultantes das mudanças verificadas e relacionadas, por
exemplo com redução de ciclos temporais para comercializar produtos, subcontratação
("outsourcing") de algumas funções e mudanças na força de trabalho.
Em tais ambientes existe a necessidade especial de diferenciar formas de medida utilizadas
como indicadores de aviso de dados contabilísticos históricos. Ambos são importantes e o
segundo, quando utilizado corretamente poderá providenciar sinais de aviso.
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Contudo, os sistemas de informação, para serem eficazes, não deverão apenas identificar e
recolher ("capture") informação financeira e não financeira necessária mas também processála e reportá-la de forma atempada e adequada que seja útil para controlar as atividades da
entidade.
1.5.2.1.

Sistemas Estratégicos e Integrados

Os sistemas de informação são, muitas vezes, uma parte integral das atividades operacionais.
Estes não se limitam a recolher a informação necessária para decidir sobre a execução do
controlo, tal como referido acima, mas são cada vez mais concebidos para suportar a tomada
de decisões estratégicas.
Decisões Estratégicas
A utilização estratégica de sistemas de informação contribuiu para o sucesso de muitas
organizações.
À medida que a comunidade Organizaçãorial aprendeu como utilizar sistemas mais recentes e
com melhor desempenho, muitas organizações identificaram as formas como os seus produtos
estavam a ser vendidos em áreas-chave e como determinadas linhas estavam a reagir.
A utilização de tecnologias para responder a um mercado melhor conhecido, é uma tendência
crescente, uma vez que os sistemas são utilizados para suportar estratégias proactivas em vez
de reativas.
Integração com as Operações
A utilização estratégica de sistemas de informação demonstra a mudança ocorrida de sistemas
inicialmente financeiros para sistemas integrados nas operações da entidade.
Estes sistemas possibilitam o controlo do processo do serviço, a identificação e registo de
transações em tempo real e muitas vezes incluem muitas das operações da organização num
ambiente integrado e complexo.
Em instalações produtivas, os sistemas de informação suportam todas as fases de produção e
são utilizados para a receção e verificação de matérias-primas, seleção e combinação dos
componentes, controlo de qualidade sobre os produtos acabados, atualização dos registos de
existências e clientes e distribuição de produtos acabados.
Em muitos ambientes, estes passos estão ligados de tal forma através de sistemas de controlo
de processos e robótica que a intervenção humana é praticamente nula.
O efeito de sistemas operacionais integrados é dramático como pode ser visto em sistemas de
inventário "Just-in-time". As Organizações que utilizam o JIT mantêm stocks mínimos e
reduzem os custos significativamente.
Muitos dos novos sistemas de produção estão altamente integrados com outros sistemas
organizacionais e podem incluir os sistemas financeiros da organização. Estes sistemas, à
medida que executam outras aplicações, atualizam automaticamente os registos
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contabilísticos e financeiros.
Tecnologias coexistentes
Apesar do desafio de se manter atualizado com a revolução que se verifica nas tecnologias de
sistemas de informação, é um erro assumir que os novos sistemas proporcionam controlos
mais eficazes. Na verdade, o oposto pode ser verdade pois os sistemas mais antigos foram
testados pela sua utilização rotineira e fornecem o que lhes é requerido.
O processo é tal que os sistemas de uma organização evoluem muitas vezes para uma mera
satisfação de requisitos tornando-se numa amálgama de muitas tecnologias.
1.5.2.2.

Qualidade da Informação

A qualidade da informação gerada afeta a capacidade da gestão tomar decisões apropriadas
na gestão e controlo das atividades da entidade. Muitas vezes, os sistemas modernos
possibilitam a capacidade de leitura interativa pelo que a informação mais atual está
disponível a pedido.
É fundamental que os relatórios contenham informação apropriada e suficiente que permita
um controlo efetivo. A qualidade da informação inclui:


O conteúdo é apropriado

-



Informação atempada -

a informação está disponível quando requerido.



Informação atual

-

a última informação está disponível.



Informação exata

-

a informação está correta.



Informação acessível
direito.

-

a informação pode ser obtida por quem de

a informação necessária é ali referida.

Todas estas questões deverão ser contempladas na fase de conceção de um sistema. Caso tal
não seja feito, é provável que o sistema não produza a informação requerida pela gestão e
outro pessoal.
Visto ser essencial para exercer o controlo ter a informação correta de forma atempada e no
local correto, os sistemas de informação, enquanto parte integrante de um sistema de
controlo interno, também deverão ser controlados.
A qualidade da informação poderá depender do funcionamento das atividades de controlo.
Comunicação
A comunicação é inerente aos sistemas de informação. Como já referido anteriormente, estes
sistemas deverão proporcionar informação ao pessoal apropriado de forma a que estes
possam exercer as suas responsabilidades relativas a operações, Informação Financeira e
conformidade com legislação e regulamentos.
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As comunicações também deverão ocorrer de uma forma mais ampla, contemplando
expectativas, responsabilidades de indivíduos e grupos e outras questões importantes.

Interna

Todo o pessoal, em especial os que têm responsabilidades importantes de gestão relacionadas
com operações e finanças, além de receberem informação relevante para gerirem as suas
atividades precisam de receber uma mensagem clara da gestão de topo de que as
responsabilidades inerentes ao controlo interno deverão ser tomadas a sério.
Quer a clareza da mensagem quer a eficácia da sua comunicação são importantes.
As funções específicas também deverão ser claramente estabelecidas. Cada indivíduo deverá
compreender os aspetos relevantes do sistema de controlo interno, como funcionam e qual o
seu papel e responsabilidade no sistema. Sem esta compreensão, poderão ocorrer problemas.
Por exemplo, numa Organização, os chefes de secção tinham de assinar um relatório mensal
evidenciando que tinham sido efetuadas determinadas reconciliações. Assim, todos os meses,
os relatórios eram assinados e submetidos para conhecimento. Mais tarde, ao serem
detetados problemas graves, foi verificado que pelo menos dois desses chefes não sabiam o
que se esperava deles.
O pessoal deverá saber que, ao executarem as suas funções, sempre que o inesperado ocorre,
deverão ter em atenção não apenas o acontecimento mas também a sua causa. Desta forma,
poderá ser identificada uma deficiência potencial e definidas as ações para evitar a sua
ocorrência.
O pessoal também deverá saber como as suas atividades se relacionam com o trabalho de
outros. Este conhecimento é necessário para reconhecer um problema ou determinar a sua
causa e medidas corretivas.
O pessoal deverá saber qual o comportamento esperado ou aceitável. Já houve casos de
preparação de contas fraudulentas em que os gestores, sobre pressão de cumprirem o
orçamento, falsificaram os resultados operacionais. Nalguns destes casos, ninguém tinha
informado os indivíduos que tal prática era ilegal ou inaceitável. Tal aponta para a natureza
crítica de como as mensagens são comunicadas dentro da organização.
Um gestor que instrui os subordinados para cumprirem o orçamento de qualquer forma
poderá estar a comunicar, inconscientemente, uma mensagem errada.
O pessoal também precisa de dispor de um meio de comunicar à gestão informação
significativa de que tenha conhecimento.
Algum do pessoal que trata de questões operacionais críticas no dia-a-dia está na posição ideal
para identificar ou reconhecer problemas à medida que ocorrem.
Para que tal informação seja comunicada à gestão deverão existir canais abertos de
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comunicação e uma vontade de escutar. As pessoas deverão crer que os seus superiores, na
verdade, querem conhecer os seus problemas e os tratarão eficazmente.
Muitos gestores reconhecem que deverão evitar "matar" os mensageiros mas, quando
pressionados pelo dia a dia, podem não estar recetivos a pessoas que lhes apresentem
problemas legítimos.
Os funcionários são rápidos a captar se um superior tem ou não tempo ou interesse em tratar
os problemas por eles detetados. Ignorando tais problemas, o gestor que não é recetivo a
informação sobre problemas é, muitas vezes, o último a saber que o canal de comunicações
está encerrado.
Em muitos casos, as linhas de comunicação ("reporting") numa organização são os canais
apropriados de comunicação. Em algumas circunstâncias, contudo, são necessárias linhas de
comunicação separadas para servirem como mecanismo contra falhas caso os canais normais
estejam inoperativos.
Algumas Organizações estabelecem um canal direto para um gestor de topo através do diretor
do Departamento de Auditoria Interna ou do Departamento Legal.
Por exemplo:


um gestor de topo de uma Organização põe-se à disposição de qualquer funcionário
uma tarde por semana e faz divulgar que as visitas, qualquer que seja o assunto, são
apreciadas.



outro gestor faz visitas periódicas à fábrica tentando criar uma atmosfera em que os
funcionários comunicarão os seus problemas e questões.

Sem a abertura de canais de comunicação e a vontade de escutar, o fluxo de informação numa
organização poderá ser bloqueado.
Em todos os casos, é importante que o pessoal compreenda que não haverá represálias
quando reportem informação relevante. Como notado anteriormente, uma mensagem clara é
enviada quando existem mecanismos de:


encorajamento aos funcionários para reportarem violações ao código de conduta da
entidade;



tratamento de funcionários que façam tais comunicações.

Muito tem sido escrito sobre a adequação da proteção pela existência de informadores
(denunciantes) mais frequentemente no contexto do sector público.
Alguns comentadores contrariam isto com expressões de preocupação acerca de entidades
que se atolaram ao lidarem com declarações infundadas feitas por funcionários descontentes.
Um balanço pode e deverá ser atingido pois é importante que a gestão comunique as
mensagens corretas e forneça veículos razoáveis para que lhes sejam feitas comunicações
legítimas.
As comunicações entre a direção e a administração ou seus comités são críticas pois a gestão
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deverá manter a administração ao corrente de desempenho, desenvolvimentos, riscos,
iniciativas principais e outros acontecimentos ou ocorrências relevantes.
Quanto melhores as comunicações para a administração mais efetivas poderão ser as suas
responsabilidades de supervisão, a sua atuação como conselho em questões críticas e a sua
prestação de suporte. Pela mesma razão, o conselho deverá comunicar à gestão toda a
informação necessária de forma a providenciar direção e reação.

Externa

Deverá existir comunicação apropriada não apenas dentro da entidade como para fora desta.
Com a abertura de canais de comunicação para o exterior, os clientes e fornecedores poderão
prestar input significativo sobre a conceção e qualidade dos produtos ou serviços, permitindo
que uma Organização considere os requisitos ou preferências evolucionárias dos clientes.
Qualquer pessoa negociando com a entidade deverá reconhecer que ações incorretas tais
como "luvas" não serão toleradas.
As Organizações poderão comunicar diretamente com os clientes em relação, por exemplo, à
forma como a Organização espera que os funcionários do cliente negoceiem com ela.
As comunicações de entidades externas fornecem, assiduamente, informações importantes
sobre o funcionamento do sistema de controlo interno.
A compreensão das operações, serviço e sistema de controlo interno de uma entidade pela
auditoria externa fornece à gestão informação importante sobre o controlo.
Os legisladores ou reguladores relacionados com o governo, instituições de crédito e seguros
reportam os resultados de revisões ou exames de conformidade que poderão fazer realçar
deficiências de controlo. As reclamações ou pedidos de esclarecimento sobre despachos,
recebimentos, faturação ou outras atividades apontarão, muitas vezes, para problemas
operacionais. Estes deverão ser revistos por pessoal independente do tratamento das
transações originais e todo o pessoal deverá estar preparado para reconhecer as implicações
de tais circunstâncias, investigá-las e tomar as ações corretivas necessárias.
As comunicações aos acionistas, investidores, legisladores, analistas financeiros e outras
entidades externas deverão prestar informação relevante às suas necessidades de forma a que
possam compreender as circunstâncias e riscos com que a entidade se depara.
Estas comunicações deverão ser:


adequadas,



fornecer informação atempada e pertinente, e



estar em conformidade com os requisitos legais
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As comunicações da gestão com entidades externas também divulgam mensagens internas
pela organização.
1.5.2.3.

Métodos de Comunicação

A comunicação pode ser divulgada por manuais de políticas, mesmos internos, notícias nos
quadros de informação, etc. Quando tais mensagens são transmitidas oralmente (em grandes
grupos, reuniões, etc) o tom de voz e a postura servem para dar ênfase ao que é dito.
Outra forma de comunicação bastante poderosa são as ações tomadas pela gestão ao
tratarem com os subordinados. Os gestores deverão lembrar-se a si próprios que "As ações
falam mais alto que as palavras". Por sua vez, as ações destes são influenciadas pela história e
cultura da entidade baseando-se em observações anteriores de como os seus superiores
trataram situações similares.
Uma entidade com uma história rica e longa de operação dentro de princípios de integridade e
cuja cultura é compreendida pelas pessoas da organização, não terá muitos problemas em
comunicar a sua mensagem.
Uma entidade que não tenha essa tradição terá de se empenhar mais na forma como as
mensagens são comunicadas.
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1.6. Controlo ("Monitoring")
1.6.1.

Introdução

Os sistemas de controlo interno e a forma como os controlos são aplicados vão evoluindo e os
procedimentos outrora efetivos podem tornar-se menos efetivos ou mesmo deixar de ser
efetuados. Tal pode ser motivado por:


admissão de novo pessoal,



eficácia da formação e supervisão,



constrangimentos de tempo e recursos, ou



pressões adicionais.

Além do acima referido, as circunstâncias que deram origem à conceção do sistema de
controlo interno poderão também mudar causando que este não tenha capacidade de
prevenir os riscos inerentes às novas condições. Assim, a gestão deverá determinar se o
sistema de controlo interno continua relevante e capaz de tratar novos riscos.
O controlo ("monitoring"):


assegura que o controlo interno continua a operar efetivamente. Este processo
envolve a avaliação periódica, por pessoal apropriado, da conceção e operação dos
controlos e a execução das medidas necessárias.



aplica-se a todas as atividades dentro de uma organização e por vezes também a
entidades externas.



pode ser efetuado através de atividades contínuas ou avaliações separadas.

Os sistemas de controlo interno serão normalmente estruturados para se controlarem a eles
próprios, até um certo grau, numa base contínua.
Quanto maior o nível e eficácia do controlo contínuo, menor a necessidade de avaliações
separadas.
A definição da frequência de avaliações separadas, necessárias para que a gestão tenha
confiança razoável sobre a eficácia do sistema de controlo interno, cabe à própria gestão. Ao
determinar tal frequência deverá ser considerado o seguinte:


natureza e grau das alterações em curso e dos riscos associados;



a competência e experiência do pessoal responsável pela implementação dos
controlos;



os resultados do controlo contínuo.

Geralmente, uma combinação de controlo contínuo e avaliações separadas assegurará que o
sistema de controlo interno mantém a sua eficácia ao longo do tempo.
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Deverá ser reconhecido que os procedimentos de controlo ("monitoring") contínuos estão
embebidos nas atividades operacionais recorrentes de uma entidade. Uma vez que estes são
efetuados em tempo real, reagem dinamicamente a condições de mudança, e estão
enraizados na entidade, são mais efetivos que os procedimentos executados como parte das
avaliações separadas.
Visto que as avaliações separadas são efetuadas após a ocorrência do facto os problemas
serão identificados mais rapidamente pelas rotinas de controlo contínuas. Algumas entidades
com boas atividades de controlo contínuo mesmo assim efetuarão avaliações separadas do
sistema de controlo interno ou partes deste de anos em anos.
Uma entidade que compreende a necessidade de avaliações separadas frequentes deverá
concentrar-se em meios para melhorar as suas atividades de controlo contínuo e, desta forma,
dar ênfase a controlos "built in" em vez de "added on".

1.6.2.

Atividades Contínuas de Controlo

As atividades para controlar ("monitoring") a eficácia do sistema de controlo interno são
múltiplas e incluem, entre outras, atividades regulares de gestão e supervisão, comparações,
reconciliações e outras ações rotineiras. Como exemplos podem-se referir:


a gestão operacional, ao executar as suas atividades periódicas de gestão, obtém
evidência que o sistema de controlo interno continua a funcionar. Quando os
relatórios operacionais são integrados ou reconciliados com a Informação Financeira e
utilizados para gerir as operações numa base contínua, quaisquer incorreções ou
exceções quanto aos resultados esperados serão fácil e rapidamente identificadas.



Por exemplo, os diretores de vendas, compras, e produção aos níveis de divisão,
subsidiárias e entidade estão em contacto com as operações e questionam os
relatórios que diferem significativamente do seu conhecimento das operações.



A eficácia do sistema de controlo interno é enaltecida pela preparação de relatórios
atempados e completos e pela resolução de quaisquer exceções.



As comunicações de entidades externas confirmam a informação gerada internamente
ou apontam problemas.



Por exemplo, os clientes ao pagarem as faturas, implicitamente estão a confirmar os
dados em conta corrente. Da mesma forma, as reclamações de clientes quanto a
faturas poderão indicar deficiências do sistema de processamento das transações de
vendas.



Uma estrutura organizacional e atividades de supervisão apropriadas proporcionam
supervisão sobre as funções de controlo e identificação de deficiências.



Por exemplo, as atividades servindo como controlo da exatidão e totalidade do
processamento de transações são periodicamente supervisionadas.
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As funções dos indivíduos estão separadas de forma a que pessoas diferentes
verifiquem o trabalho de outros.



Os dados registados por sistemas de informação são comparados, quando aplicável,
com os bens físicos.



Por exemplo, as existências de produtos acabados são examinadas periodicamente
sendo as contagens comparadas com os registos contabilísticos e quaisquer diferenças
reportadas.



Os auditores externos e internos reportam regularmente recomendações para que o
sistema de controlo interno seja melhorado.



Em muitas entidades, os auditores procedem á avaliação e teste da eficácia do sistema
de controlo interno. As deficiências potenciais são identificadas e ações alternativas
reportadas à gestão muitas vezes acompanhadas de informação útil na determinação
do benefício/custo.



Os auditores internos ou outro pessoal efetuando funções de revisão similares podem
ser particularmente efetivos no controlo ("monitoring") das atividades da entidade.



Ações de formação, sessões de planeamento e outras reuniões providenciam reação e
comunicação à gestão sobre se os controlos são efetivos. Para além de problemas
particulares que poderão indicar questões de controlo, a consciencialização dos
participantes quanto a controlo torna-se evidente.



Periodicamente, é requerido ao pessoal que comente explicitamente se compreendem
e cumprem o código de conduta da entidade. O pessoal operacional e financeiro pode
também ser requerido para comentar se determinados procedimentos de controlo
estão a ser efetuados regularmente. Tais declarações poderão ser verificadas pela
gestão ou pela auditoria interna.

Pode ser verificado que estas atividades de controlo ("monitoring") contínuo abordam aspetos
importantes de cada um dos componentes do controlo interno.
1.6.3.

Avaliações Separadas

Enquanto os procedimentos de controlo ("monitoring") contínuos proporcionarão,
normalmente, comentários e reações quanto à eficácia de outros componentes de controlo,
poderá ser útil proceder à sua revisão periódica focando diretamente na eficácia do sistema.
Tal ainda proporciona uma oportunidade para considerar a eficácia recorrente dos
procedimentos de controlo ("monitoring") contínuos.
Nível e Frequência
As avaliações de controlo interno variam em nível e frequência dependendo de:


significado dos riscos controlados



importância dos controlos na redução dos riscos.
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Os controlos que tratem riscos prioritários bem como os mais críticos para reduzir
determinado risco tenderão a ser avaliados mais frequentemente.
A avaliação de um sistema de controlo interno na sua globalidade, a qual será menos
frequentemente necessária que uma avaliação de controlos específicos, pode ser iniciada por
diversas razões nomeadamente:


alteração importante na gestão ou estratégia;



aquisições ou abates importantes;



alterações significativas nas operações;



alterações nos métodos de processamento de informação financeira.

Quando é tomada a decisão de avaliar o sistema de controlo interno de uma entidade na sua
globalidade deverá prestar-se atenção a cada um dos componentes do controlo interno no
que respeita a todas as atividades significativas.
O nível da avaliação também dependerá de qual das três categorias de objetivos (operações,
Informação Financeira e conformidade com a legislação e regulamentos), se vai tratar.

1.7. Limitações do Controlo Interno
1.7.1.

Introdução

Alguns observadores têm visto o controlo interno como uma forma de evitar falhas numa
entidade ou seja, que esta realizará sempre os seus objetivos de:


Operações



Informação Financeira



Conformidade com a Legislação e Regulamentos Aplicáveis

Neste sentido, o controlo interno é, algumas vezes, visto como a cura para todas as doenças
reais e potenciais de um serviço. Esta visão é errada pois o controlo interno não é uma
panaceia.
Ao considerarem-se as limitações do controlo interno, deverão reconhecer-se dois conceitos
distintos a referir:


primeiro, o controlo interno, mesmo que efetivo, opera em níveis diferentes em
relação a objetivos distintos. Para os objetivos relacionados com a eficiência e eficácia
das operações da entidade (realizar a sua missão básica, obter lucros, etc) o controlo
interno poderá assegurar que a gestão está ou não alertada para o progresso da
entidade. Contudo, não pode assegurar uma confiança razoável de que os objetivos
serão concretizados.
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segundo, o controlo interno não pode assegurar confiança absoluta em relação às três
categorias de objetivos.

O primeiro conjunto de limitações reconhece que alguns acontecimentos ou condições estão
simplesmente fora do controlo da gestão.
O segundo relaciona-se com a realidade que nenhum sistema efetuará sempre o que se espera
dele. O melhor que se pode esperar de um sistema de controlo interno é a obtenção de uma
confiança razoável.
Uma confiança razoável não implica na verdade que um sistema de controlo interno terá
quebras frequentemente. Muitos fatores, individual ou coletivamente, servem para
proporcionar força ao conceito de confiança razoável.
O efeito cumulativo do controlos que satisfazem objetivos múltiplos e a natureza variada dos
controlos reduzem o risco de uma entidade não realizar os seus objetivos. Além disto, as
atividades operacionais e responsabilidades normais e diárias de pessoas atuando em vários
níveis da organização são direcionadas para a realização dos objetivos da entidade.
Na verdade, entre um conjunto de entidades bem controladas, é vulgar que a maioria:


seja regularmente informada quanto a estratégias para realizar os objetivos de
operações,



concretize regularmente objetivos de conformidade, e



produza de forma consistente, período após período e ano após ano, contas
financeiras fiáveis.

Contudo, em virtude das limitações inerentes referidas atrás, não há garantia que, por
exemplo, um evento incontrolável, um erro ou um incidente de comunicação ("reporting")
incorreta não ocorra. Noutras palavras, mesmo um sistema de controlo interno eficaz está
sujeito a falhas.
1.7.2.

Julgamento

A eficácia dos controlos estará limitada pela realidade da fraqueza humana na tomada de
decisões de serviço.
Estas decisões deverão ser tomadas por julgamento humano, no tempo disponível e baseadas
em informação à mão e sob as pressões da gestão do serviço. Para algumas destas decisões
poderá verificar-se mais tarde, com uma compreensão perspicaz, que produziram resultados
abaixo dos desejados pelo que terão de ser alteradas.
A natureza das decisões relacionadas com o controlo interno que terão de ser tomadas com
base em julgamento humano é descrita nos capítulos abaixo.
1.7.3.

Deficiências

Mesmo quando o controlo interno foi bem concebido poderá ter falhas ou apresentar
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deficiências pois o pessoal poderá:


não compreender as instruções dadas;



tomar decisões erradas;



cometer erros devido a falta de cuidado, distração ou fadiga.

Por exemplo, um supervisor da contabilidade responsável pela investigação de exceções
poderá esquecer-se, ou mesmo não investigar, adequadamente, as exceções de forma a
determinar as correções apropriadas. O pessoal eventual contratado para substituir pessoal de
férias ou doente que execute controlos poderá não os desempenhar corretamente. Poderão
ser efetuadas e implementadas alterações aos sistemas sem que o pessoal tenha recebido
formação que lhes permita reagir de forma apropriada a sinais de funcionamento incorretos.
1.7.4.

Anulação pela Gestão

A eficácia de um sistema de controlo interno está diretamente relacionada com a eficácia das
pessoas responsáveis pelo seu funcionamento. Mesmo em entidades controladas eficazmente,
com altos níveis de moral e consciência de controlo, o controlo interno pode ser anulado
("override") por um gestor.
O termo "Anulação pela Gestão" utilizado neste contexto, significa a anulação de políticas e
procedimentos estabelecidos com intenções ilegais ou ilegítimas de lucro pessoal ou a
apresentação enaltecida ou incorreta da situação financeira ou estado de conformidade da
entidade.
Um gestor de uma divisão ou de topo poderá anular o sistema de controlo por várias razões
nomeadamente para:


aumentar os proveitos reportados de forma a cobrir uma diminuição antecipada de
cotação na bolsa;



permitir que os proveitos reportados estejam em conformidade com orçamentos
surrealísticos;



sobreavaliar o valor de mercado de uma entidade antes de uma oferta pública ou
venda;



ir ao encontro de projeções de vendas ou de resultados para amortecer o efeito de
pagamentos de bónus relacionados com o desempenho;



Encobrir a cobertura de violações de contratos de empréstimos;



Esconder a falta de cumprimento de requisitos legais.

As práticas de anulação incluem:


a apresentação errada de forma deliberada a bancos, advogados, contabilistas e
clientes.



a emissão de documentos falsos como ordens de compra e faturas de vendas.
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A anulação pela gestão não deverá ser confundida com "Intervenção da Gestão", que
representa as ações da gestão, por razões legítimas, para não cumprir as políticas e
procedimentos estabelecidos.
A intervenção da gestão é necessária para tratar com transações ou eventos não recorrentes
ou comuns que, de outra forma, poderiam ser tratados pelo sistema de controlo interno de
forma inapropriada.
Em todos os sistemas de controlo interno é necessário prever a intervenção da gestão pois
nenhum sistema pode ser concebido para antecipar todas as condições que possam ocorrer.
As ações de intervenção da gestão são geralmente públicas e documentadas ou comunicadas a
pessoal apropriado enquanto tal não se passa com as ações de anulação de forma a ocultar as
ações efetuadas.
1.7.5.

Conluio

As atividades de dois ou mais indivíduos em conluio poderão resultar em falhas de controlo.
Indivíduos atuando em conjunto para perpetrar e ocultar ações a uma eventual deteção
podem, muitas vezes, alterar dados financeiros ou outra informação de gestão de tal forma
que não seja identificável pelo sistema de controlo interno.
Por exemplo, poderá haver conluio entre um funcionário responsável pela execução de uma
função importante e um cliente, fornecedor, ou outro funcionário. Num nível diferente, vários
estratos de gestão divisional ou de vendas, poderão estar em conluio para rodearem controlos
para que os resultados reportados vão ao encontro de orçamentos ou de incentivos.
1.7.6.

Custos versus Benefícios

Existem sempre constrangimentos associados aos recursos pelo que as entidades deverão
considerar os custos e benefícios relacionados com a definição de controlos.
Ao determinar se um controlo deverá ser estabelecido, o risco de erro e o seu potencial efeito
na entidade são considerados em conjunto com os respetivos custos de definição de um novo
controlo. Por exemplo, poderá não compensar a instalação de um sistema sofisticado de
controlo de inventários para controlar os níveis de matérias primas se:


o custo das matérias primas utilizadas na produção é baixo,



o material não é perecível,



existem fontes de fornecimento rápidas,



existe espaço de armazenagem disponível.

A medição de custo e benefício inerentes à implementação de controlos é feita com diferentes
níveis de precisão. Geralmente, é mais fácil tratar do custo que, em muitos casos, pode ser
quantificado de uma forma adequadamente precisa.
Normalmente, são considerados todos os custos diretos associados com a implementação de
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um controlo e os custos indiretos quando mensuráveis de forma prática. Algumas
Organizações também incluem os custos de oportunidade associados com a utilização dos
recursos.
Noutros casos, contudo, poderá ser mais difícil quantificar os custos por ser difícil quantificar o
tempo e esforços relacionados como, por exemplo, alguns fatores do ambiente de controlo
tais como:


compromisso da gestão com valores éticos ou de competência do pessoal;



avaliações de risco;



obtenção de alguma informação externa como situação de mercado ou preferências
dos clientes.

O benefício requer, muitas vezes, uma avaliação ainda mais subjetiva. Por exemplo, os
benefícios de programas de formação eficazes são normalmente evidentes mas difíceis de
quantificar.
Contudo, alguns fatores podem ser considerados na avaliação dos benefícios potenciais
nomeadamente:


a probabilidade de ocorrência da condição indesejável



a natureza das atividades



o efeito potencial operacional ou financeiro que o evento pode ter na entidade.

A complexidade da determinação de custo/benefício é composta pela inter-relação dos
controlos com as operações do serviço. Quando os controlos são integrados ou "built in" nos
processos de gestão e serviço é difícil isolar quer os custos quer os benefícios.
Da mesma forma, muitas vezes, a variedade de controlos poderá servir, individual ou
conjuntamente, para mitigar um determinado risco.
Como exemplo, vejamos o caso de devoluções:


Quando registadas é suficiente reconciliar a atualização dos ficheiros de clientes e
inventários com os totais das devoluções?



É necessário verificar também os códigos de conta dos clientes e, se verdadeiro, a que
nível?



É suficiente a reconciliação mensal do ficheiro auxiliar de clientes com o mestre?



Ou são necessários procedimentos mais extensivos para assegurar que os registos
auxiliares foram adequadamente atualizados pelas devoluções?



Que mecanismos foram implementados para chamar a atenção se as devoluções são
um sintoma de um problema sistemático na conceção, produção, despacho ou
faturação de um produto ou de serviço a clientes?

As respostas a estas questões dependem dos riscos envolvidos em circunstâncias específicas e
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os custos e benefícios inerentes à implementação de cada procedimento de controlo.
A determinação de custo/benefício também varia consideravelmente em função da natureza
do serviço. Por exemplo, um sistema informático que gera informação sobre a frequência,
valor e número de produtos em cada documento das encomendas de clientes, é muito
importante para uma Organização de encomendas por catálogo.
Para uma Organização produzindo veleiros por encomenda o tipo de informação sobre clientes
referida acima terá muito menos importância pelo que o sistema informático não seria
provavelmente considerado benéfico.
Em virtude da insignificância relativa de uma determinada atividade ou do risco relacionado
poderá não ser necessário efetuar uma análise do custo/benefício pois o esforço de a efetuar
poderá não se justificar.
O desafio está na determinação do balanceamento correto pois o controlo quando excessivo é
contra produtivo.
Normalmente, os clientes que façam encomendas telefónicas não tolerarão procedimentos de
aceitação destas que sejam demasiado detalhados ou morosos. Quando o controlo seja
reduzido existe o risco de serem originados devedores duvidosos.
Um balanceamento apropriado é necessário num ambiente altamente competitivo e, apesar
das dificuldades, continuarão a tomar-se decisões de custo/benefício.
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2. Implementação de um Sistema de Controlo Interno
2.1. Introdução
As seguintes diretrizes centralizam-se nos principais assuntos chave que precisam de ser
considerados por uma organização que tem como objetivo implementar um “Programa de
controlo Interno Baseado na Gestão do Risco” (conforme o COSO).
A implementação de um Sistema Integrado de Controlo Interno não se alcança unicamente,
com a elaboração de manuais, promulgação diretivas ou de simples e isoladas ações de
formação, mas sim com a combinação destes e outros meios e recursos. Com esse objetivo
apresentamos de modo sucinto alguns dos principais aspetos que uma abordagem à
Implementação de um Sistema de Controlo Interno deverá obedecer, nomeadamente:
Parte I - Principais aspetos que precisam ser considerados por uma organização;
Parte II - cobre as ações de auditoria interna que deverão ser consideradas, desde as
orientações de conformidade dos “acionistas” com a gestão de topo.

O Committee of Sponsoring Organisations (COSO) da Treadway Commission emitiu um
relatório em 1992 intitulado “Controlo Interno - Programa Integrado”. Este juntou diferentes
visões sobre controlo interno a nível mundial, pelo que foi reconhecido como a melhor
abordagem de controlo interno por todo o mundo.
Em temos de definição, o controlo interno é reconhecido como um processo, efetuado pelos
quadros de uma entidade, desde os gestores de topo ao outro pessoal mais operacional,
orientados para assegurarem confiança razoável relativa à realização de objetivos , nas
categorias seguintes:


eficácia e eficiência de operações;



confiança nas demonstrações financeiras;



conformidade com as leis aplicáveis e regulamentos.

2.2. Requisitos de Implementação do Controlo Interno
2.2.1.

Os Benefícios de uma Boa Governação em Gestão de Risco e Controlo Interno

Corporate Governance envolve a maneira na qual o serviço e atividades de uma Organização
são governados pelo quadro dos seus diretores e executivos máximos, influenciando como se:


atinge os seus objetivos (incluindo a geração de lucros económicos para seus
acionistas);



executa as operações Organizacionais no dia-a-dia;
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considera os interesses de todos os stakeholders reconhecidos, inclusive empregados,
clientes, financeiros, fornecedores, a comunidade, supervisores, reguladores, governo,
etc.;



alinha as atividades corporativas e behaviours com a expectativa que a Organização
operará de uma maneira sã e segura, e conforme as leis aplicáveis e regulamentos.

Vários estudos demonstram que uma boa Corporate Governance, pode trazer os seguintes
benefícios:


desempenho Organizacional melhorado;



acesso melhorado ao capital;



mais baixo custo do capital;



dividendo por ação;



atraente para os atuais e potenciais empregados.

Para obter estes benefícios, uma organização tem que estar preparada em conformidade para
reconhecer os standards de uma boa governação, sob todos os pontos de vista. A organização
deve estar preparada para abraçar as mudanças que poderão ser requeridas. A Gestão do
Risco e o Controlo Interno são dois componentes importantes de um programa de corporate
governance.

2.2.2.

Liderança

O quadro de diretores têm a responsabilidade de definir as suas expectativas para uma boa
Corporate Governance e assegurar que o sistema de controlo interno é efetivo.
A Gestão, a todos os níveis, é responsável pelo sistema de controlo interno, no entanto, o
chefe executivo máximo é o dono dessa responsabilidade.
A decisão para implementar um sistema de controlo interno em uma organização só pode ser
tomada pelo quadro de diretores e o chefe executivo máximo. A decisão deve ser tomada com
a consciência de que a implementação não pode ser alcançada “durante a noite” ou por
decreto. Deve existir um compromisso entre os responsáveis pela implementação tendo em
consideração os benefícios a atingir.
O lançamento do projeto deve ser comunicado a todos os empregados pelo chefe executivo
máximo de uma organização de modo presencial e/ou formal.
Devem existir relatórios de progresso regulares para o chefe executivo máximo, para assegurar
que a importância do projeto é mantida.
A comunicação do chefe executivo máximo deve evidenciar os benefícios do controlo interno.
O chefe executivo deve estabelecer um Steering Committee que seja responsável pelo projeto
de controlo interno.
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Steering Committee

Um projeto de controlo interno, com este significado e complexidade não pode ser
implementado com sucesso sem uma liderança forte.
O papel do Steering Committee consiste em assegurar que a decisão dos quadros de diretores
e chefe executivo máximo é levada a cabo de modo eficaz e eficiente. O Steering Committee é
uma evidência do seu compromisso para com o projeto.
O Steering Committee deveria incluir as pessoas que têm:


habilidade para tomar decisões inerentes a controlos internos;



bons conhecimento das operações;



um desejo para trabalhar num ambiente de “Boas Práticas”;



um compromisso para o sucesso do projeto;



Conhecimento e Experiência de Corporate Governance, Gestão de Risco e Controlo
Interno.

Um facilitador/assessor independente para o steering Committee pode assegurar
imparcialidade e que são alcançadas as atividades e ações acordadas.
O Steering Committee é responsável por (i) desenvolver um Plano de Ações para o projeto, (ii)
aprovar mudanças de política para o sistema de controlo interno, e (iii) especificamente pela
implementação de um programa de controlo interno integrado.
O Steering Committee não deve ser considerado como um comité "permanente" da
organização, apenas precisando de operar à conclusão do projeto de implementação do
sistema de controlo interno.

2.2.4.

Papel do Executivo

A Administração providenciará o ambiente apropriado para encorajar todos os colaboradores
para este projeto. Sem um acompanhamento e apoio ativo da Administração, o projeto não
atingirá os seus objetivos.
Periodicamente os colaboradores participarão em ações de formação, workshops, e equipas
de avaliação, sem comprometer as atividades normais da Organização.
As Direções serão envolvidas na avaliação dos riscos e identificação de controlos durante o
decorrer do projeto.
Um dos resultados desejados será uma melhor compreensão dos riscos da Organização e a
garantia que os controlos internos apropriados estão definidos por forma a que a
probabilidade dos riscos ocorrerem seja mínima.
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A Administração necessita de aceitar/saber/tomar consciência que o estabelecimento de um
programa integrado de controlo interno envolve alterações na cultura e nas práticas comuns
de trabalho da Organização.
Da mesma forma, projetos desta natureza requererão suporte de especialistas em gestão da
mudança que poderão apoiar a Administração a adaptar-se às novas práticas.

2.2.5.

Avaliação Preliminar

Um importante ponto de partida, é conduzir uma avaliação preliminar da adequabilidade ou
caso contrário das políticas, da gestão do risco e das práticas de controlo existentes.
A sua execução até certo ponto, tem sido efetuada como parte do Programa de Formação de
Controlo Interno conduzido por uma entidade formadora competente. .
Os resultados desse Programa necessitarão de ser considerados pelo Steering Committee para
determinar quando é que a fase de diagnóstico de controlo interno necessita de ser alargada e
aplicada à secção de colaboradores/operações.
Será ainda necessário assegurar que o Steering Committee tenha uma ideia clara das políticas
existentes, das práticas de gestão de risco e dos “gaps” relacionados com as best practices
pertinentes.
Uma das primeiras tarefas do Steering Committee será iniciar um programa de
consciencialização de controlo interno. O papel dos formadores do Programa de Formação de
Controlo Interno deverá ter uma prioridade elevada.
A avaliação preliminar e o programa de consciencialização criarão um “roadmap” das
necessidades de implementação das ferramentas de controlo.

2.2.6.

Casos Piloto

Um caso exemplo representativo das unidades e processos de serviço deverá ser selecionado,
tal como o risco e o controlo de avaliação de programas piloto poderão ser desenvolvidos em
base de teste.
O objetivo primário de um programa piloto, será o de confirmar que a metodologia de gestão
de riscos pode ser aplicada com sucesso na prática.
Será necessária uma combinação de avaliações individuais e workshop’s de grupo.
Deverão existir questionários e documentos standards de trabalho e relato, que permitirá
informação consistente para a linha de gestão e Steering Committee.
Em última instância, a metodologia de gestão de risco necessitará de ser aplicada a cada
unidade de serviço e cada processo de serviço.
Um projeto piloto importante deve incluir os representantes de topo e/ou gestores seniores,
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facilitando não só a identificação dos objetivos alto nível, riscos e controlos, mas também
demonstraria o compromisso para o projeto. O seu envolvimento num projeto piloto de
sucesso assegurará o seu contínuo entusiasmo para o projeto como um todo.
Uma avaliação de um caso piloto deve ser levada a cabo pelo Steering Committee, anterior ao
início do programa de controlo de auto avaliação.
Os resultados primários dos casos piloto são uma boa lição a adicionar à metodologia
acordada.

2.2.7.

O Papel da Auditoria Interna

A Auditoria Interna desempenha um papel importante na gestão de uma Organização.
Apesar da sua responsabilidade primária de monitorar a adequacidade e efetividade do
controlo interno, desempenha um papel fundamental na implementação de um Programa
Integrado de Controlo Interno.
Um representante da equipa de auditoria interna deverá ser alocado a cada caso piloto. Com o
conhecimento integrado dos princípios de gestão de risco e de controlo interno, o seu papel
centra-se em trabalhar com as equipas de projeto, providenciando conhecimento técnico.
O trabalho recorrente realizado por Auditoria Interna deve concentrar-se na avaliação dos
controlos existentes e do risco associado, que deverá permitir a identificação dos riscos mais
relevantes num determinado processo ou unidade de serviço.
A Auditoria Interna necessita de assegurar/confirmar/verificar que as suas avaliações estão a
ser regularmente atualizadas com novos produtos, novos sistemas, introdução de nova
regulamentação, e que os controlos identificados continuam a ser eficazes tal como quando
identificados, desenhados e implementados.
2.2.8.

Papel do Comité de Auditoria

Uma das principais responsabilidades do Comité de Auditoria, é a de assegurar que a
Organização se desenvolve e opera num ambiente de controlo interno eficaz. Ao Comité de
Auditoria cabe a apresentação aos acionistas do Relatório de Contas Anual e emitir o seu
entendimento sobre o papel do sistema de controlo interno na Organização.
Uma declaração no Relatório de Contas Anual - e outros documentos para o público em geral,
para as entidades reguladoras e para outros terceiros com que a Organização trabalha - que
defina ou demonstre a existência de um Programa Integrado de Controlo Interno, demonstra
e transmite ao mercado uma mensagem muito positiva da Administração e da gestão da
Organização.
O Comité de Auditoria deverá rever o trabalho desenvolvido pelo Steering Committee
assegurando que o projeto mantém o seu impulso e a sua orientação. O Comité de Auditoria
deverá ter acesso às atas do Steering Committee e aos relatórios trimestrais desenvolvidos por
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estes que incluirão considerações sobre o progresso da Organização durante esse período.
O Comité de Auditoria deverá também monitorar todo o processo de reengenharia do
departamento de Auditoria Interna, descrito na Parte II destas diretrizes.
Apesar de não ser necessário para o Comité de Auditoria rever em detalhe as avaliações de
risco e controlo preparadas por cada grupo de trabalho, deverá ser preparada para o Comité
de Auditoria e para a Direção uma avaliação de risco consolidada.

2.2.9.

Controlo da auto avaliação

Os princípios do controlo da auto avaliação - por meio de grupos de trabalho, incluindo as
pessoas responsáveis pelas unidades de serviço ou processos de serviço específicos, são
estabelecidos para identificar e avaliar os riscos do serviço e controlos relevantes para as suas
áreas de responsabilidade - são particularmente apropriados como uma técnica para
implementar um Programa de Controlo Interno Integrado.
Controlar a auto avaliação permite um grande alcance de pessoas a participar no
desenvolvimento e implementação das políticas da organização. É uma técnica que facilita
continuamente a melhoria, e pode ser unido a outras iniciativas de qualidade da organização e
o qual pode formar a base para o implementação sustentável de gestão de risco.
Para o controlo de auto avaliação ser efetivo, a administração precisa de apoiar e contribuir
ativamente para o processo. As pessoas que participam no controlo de auto avaliação
precisam estar familiarizados com as operações de revisão. Frequentemente podem ser
obtidas a assistência da auditoria interna e dos “champions” de controlo.
Um benefício direto do controlo de auto avaliação é que os colaboradores começam a ver-se a
si próprios como “os donos” dos riscos e controlos, tal que eles podem mais facilmente
identificar e apoiar melhorias no controlo.

2.2.10. Papel da Formação e dos Formadores
O Programa de Formação de Controlo Interno, inclui formadores com experiência comprovada
e formação técnica adequada, tal como a frequência de um curso de “ Formação de
Formadores”.
O objetivo principal de um curso de Controlo Interno, visa proporcionar aos seus participantes
uma compreensão clara dos princípios de um bom sistema de controlo interno com o auxílio
de técnicas pedagógicas apropriadas e casos de estudo direcionados.
Deverá ser distribuído a todos os participantes um “Kit de Treino” desenhado para permitir aos
participantes uma formação de 2 horas em gestão de risco e controlo interno.
Antes do início dos Casos Piloto e do seu subsequente desenrolar através da organização, os
formadores deverão conduzir o programa de treino com os participantes dos grupos de
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trabalho em ações de sala. Isto assegurará que exista transferência de conhecimentos de
forma relevante e atempada.
Um curso de formação deve gerar motivação, e ser concebido e gerido pelo Departamento de
Recursos Humanos – Formação, por forma a assegurar que todos colaboradores de uma
Organização, a todos os níveis, recebam no mínimo, cerca de duas horas de formação em
Controlo Interno, sobre os seus princípios, objetivos e disciplinas e controlo.

2.2.11. O Papel do Consultor Independente
As organizações que tentam empreender este tipo de projetos sem a assistência de peritos
especializados, normalmente não alcançam os seus objetivos adequadamente, normalmente
demoram muito mais tempo do que o previsto, menosprezam os recursos requeridos, perdem
momentum e a motivação, apresentam falta de conhecimento técnico e experiência, e
transferem o pessoal mais competente do projeto de Implementação do Sistema de Controlo
Interno para outras prioridades internas.
O consultor independente pode assegurar soluções adequadas e equilibradas para os aspetos
anteriormente mencionados, aumentando a probabilidade do sucesso do projeto.
Adicionalmente à experiência de outros projetos, o consultor independente poderá:


Atuar como manager do projeto, reportando e trabalhando com o Steering Comitee;



assegurar que os resultados e os tempos são alcançados;



assegurar que as melhores práticas são aplicadas, e



transferir o seu conhecimento e capacidades para as pessoas que participam
diretamente no projeto.

2.2.12. Plano de ação
Depois da conclusão dos Casos Piloto, deverá ser elaborado um plano de ação global para a
organização, pelo Steering Comitee. O plano de ação deverá descrever quais os processos que
serão revistos (aplicando as técnicas de avaliação de controlo), o timing e as responsabilidades
do grupo de trabalho. Como referido anteriormente, um representante da auditoria interna e
do programa "Train the Trainers" deverá ser assignado a cada grupo de trabalho.
O progresso do grupo de trabalho necessita de ser cuidadosamente supervisionado pelo
Steering Comitee de forma a minimizar os desvios do projecto e assegurar a disponibilidade
dos recursos adequados e apropriados para alcançar os objectivos do projecto.
Os relatórios (p.e.) preparados pelos grupos de trabalho serão inicialmente revistos
discutidos com a Direção antes de ser entregue ao Steering Committee para aprovação.
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2.2.13. Implementação
Ao nível de uma implementação de sucesso, esta requer:


concordância e compreensão dos objetivos da organização;



identificação e avaliação dos riscos que poderão impedir a organização de alcançar
seus objetivos;



um adequado sistema de controlo interno relevante e efetivo para gerir os riscos.

Ao nível departamental, o sucesso de uma implementação requer uma compreensão
semelhante da situação atual “As Is” destes objetivos, riscos e controlos que estão
diretamente assignados às operações, assegurando que estão de acordo com a estratégia e
valores da organização.
Ao nível dos processos de serviço ou dos subprocessos, deverão ser identificados objetivos,
riscos e controlos existentes da situação atual “As Is” e definidos os futuros “To Be” riscos e
controlos que assegurem conforto razoável à organização, após posteriormente confirmados e
comunicados.
2.2.14. Planeamento
A implementação de sucesso de um programa integrado de controlo interno é um desafio que
não deverá ser menosprezado. A emissão de uma nova política ou de um novo manual não é
suficiente, para assegurar a passagem de conhecimento, normalmente requer
acompanhamento, recursos e especialistas com conhecimento do serviço e em controlo
interno e gestão de risco.
Pelo contrário, quando se adota uma abordagem universalmente testada e é apoiada pelas
presentes diretrizes, a Organização pode esperar:
menos controlos, mas mais efetivos;


um processo contínuo de gestão do risco;



a redução do risco;



melhor informação para a tomada de decisão;



melhor distribuição de recursos;



valor acrescentado para o acionista.

Apesar da morosidade necessária para Implementar um Programa de Controlo Interno, este
depende obviamente do tamanho e da complexidade de uma Organização, sendo a obtenção
de benefícios gerada à medida que as pessoas são envolvidas no projeto.
Os primeiros resultados, normalmente, já são evidentes nos resultados do Casos Piloto do
Programa de Testes de Controlo Interno.
O projeto deve especificar de um prazo final, e objeto de uma avaliação trimestral do projeto
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asseguraria que o objetivo é mantido e que os resultados são alcançados.

2.3. Auditoria Interna
O órgão de auditoria interna numa Organização, deve representar um papel importante na sua
gestão. Na maioria das organizações bem geridas, o departamento de auditoria interna
esforça-se para aplicar as melhores práticas de gestão, sendo estas iniciativas suportadas pela
Administração e respetivos gestores.
A Auditoria interna deverá determinar a sua orientação estratégica, ter em consideração os
melhores procedimentos e procurar seguir a estratégia estabelecida pelos acionistas.
Os assuntos que necessitam de ser abordados por auditoria interna na adoção de uma
metodologia relevante para além da Implementação de um Programa Integrado de Controlo
Interno alinhado com o COSO e:


Organização



Liderança



Plano de ação



Aplicações teste e avaliação de controlo



Comunicação



Avaliação independente

2.3.1.

Organização

À priori, deve ser enfatizado que auditoria interna não pode aplicar integralmente o COSO à
sua metodologia, a menos que a Organização adote também os princípios de COSO.

Na prática, significa isto que deve haver um compromisso da Administração e respetivos
gestores para que os conceitos chaves de COSO reflitam os valores que precisam de ser
integrados na cultura e práticas Organização da Organização. Sem este compromisso - que
necessita de ir além de uma substituição de política - a auditoria interna continuará a não
alcançar os seus próprios padrões de desempenho e não conseguirá ocupar-se dos assuntos
significativos. As consequências depressa resultarão em frustração e deceção à medida que
ambas as partes constatam que os seus objetivos não estão a ser alcançados.

Assim, a decisão para estabelecer um Programa de Controlo Interno deve ser tomada pela
Administração, Comité de Auditoria e Gestão, com o correspondente compromisso da
auditoria interna, que estruturará as práticas e técnicas existentes para assegurar o
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cumprimento das suas obrigações.

É igualmente verdade que se uma Organização se compromete com a implementação de um
programa de controlo interno, e este não é apoiado pela auditoria interna, então está posto
em causa um componente chave do programa do controlo interno, ameaçando o sucesso da
sua implementação.

2.3.2.

Liderança

Como em qualquer projeto, o apoio do topo da Organização é um fator de sucesso essencial.
Isto aplica-se igualmente à equipa de liderança do departamento de auditoria interna. O
compromisso absoluto do líder executivo máximo e o apoio dos diretores dos departamentos
é fundamental.

Uma equipa de projeto “Comité de Implementação “ deve ser constituído e integrado dentro
do departamento de auditoria Interno para que se:


desenvolva uma visão estratégica para a auditoria interna ;



providencie o planeamento e liderança para o projeto de implementação, “Plano de
Atividade “curto e médio prazo;



Desenvolva e supervisione o Plano de Ação para a implementação.

O Presidente do Comité de Implementação deve ser nomeado como o representante de
auditoria interno no Steering Committee, como garantia da organização em atingir os
objetivos do programa de controlo interno.

A necessidade de envolver os serviços de um consultor independente - uma organização tem
de obter experiência e recursos humanos providenciem valor acrescentado ao projeto – deve
ser cuidadosamente avaliado. O alcance das tarefas a serem executadas estão frequentemente
para além das capacidades do próprio pessoal e das tarefas correntes do departamento de
auditoria interna. Estes precisam de ser envolvidos continuamente na evolução projeto.
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Plano de ação

Deverá ser desenvolvido pelo Comité de Implementação um “Plano de Atividade/Ação” que
identifique claramente o que necessita ser feito, por quem e quando. Os resultados esperados
do projeto devem incluir:


Declaração de missão;



Relatório de Auditoria interna;



Metodologia;



Ferramentas de avaliação e técnicas;



Estratégia Tecnológica;



Manuais;



Programa Formação;



Comunicação;



Aplicação piloto da metodologia AI;



Controlos de autoavaliação;

Com o objetivo de estruturar um Departamento de Auditoria Interna de sucesso, de modo que
a sua abordagem esteja de acordo com as normas de auditoria interna com capacidade de
avaliação, monitorização e desenvolvimento de uma estrutura integrada de controlo, o Comité
de Implementação deverá reconhecer que o projecto requer um compromisso significativo e
investimento de tempo e recursos.
O Plano de Ação deve ser consistente com os Planos de Ação do Steering Committee e deverá
ser aprovado pelo Comité de Auditoria. A progressão de resultados deve ser comunicada e
monitorizada pelo Comité de Auditoria.
O Programa de Formação de controlo Interno, deve ser revisto “alto nível” pelo departamento
de auditoria interna. Os resultados desta revisão deverão ser considerados pelo Comité de
Implementação aquando o desenvolvimento do Plano de Ação.
2.3.4.

Casos Piloto e Controlo de Autoavaliação

Há três conceitos importantes que precisam de ser entendidos e que se aplicam a uma
Organização, de modo a esta adotar com sucesso uma estrutura integrada de controlo,
nomeadamente:


Gestão de Risco;



Controlo interno;



Controlo de Autoavaliação;

Com a conclusão do Programa de Formação de Controlo Interno, um grande número de
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pessoas passaram a ter consciência destes conceitos. Algumas das pessoas que assistiram aos
cursos de “Formação de Formadores” e “Auditoria Interna” têm conhecimento considerável
destes conceitos.
Deste grupo de pessoas, “os campeões de risco e controlo” devem ser selecionados, de modo
a apoiarem o lançamento dos Casos Piloto, nas filiais, unidades serviço, processos serviço que
devem ser representativos da Organização, selecionados.
Auditoria interna deve participar, inicialmente como um facilitador, e em última instância
como um “perito”, para o desenvolvimento possível, sem impactos adversos na sua
independência, nos seminários de Controlo de autoavaliação.
Subsequentemente, auditoria interna deverá aplicar a sua abordagem - como desenvolveu
pelo Plano de Ação - para os casos piloto. Deste modo, pode-se prever que o auditor
entenderá a abordagem de auditoria interna e será capaz de entender o valor e sequência
entre o processo de Controlo de autoavaliação e abordagem adotada pela auditoria interna.
Os aspetos que surgem dos casos piloto podem ser considerados pelo Comité de
Implementação e, se desejado, efetuadas revisões à documentação de auditoria interna.

2.3.5.

Comunicação

Um componente crítico para o sucesso de um projeto de reestruturação é comunicar com os
“stakeholders” que serão afetados com a mudança. Nesta consideração, um plano futuro
deverá desenvolvido tendo em conta os diferentes tipos de comunicação a aplicar, digamos,
no prazo de 12 meses. Estes poderiam incluir:


Apresentações - formal e informal



Newsletters;



Programas informais;



Discussão on-job;



Ações de entretenimento;



Outros artigos de Marketing.

O modo como a auditoria interna “comunica” os seus resultados do trabalho efetuado, deve
ser adequado, dado que a Administração procura valor acrescentado, ou seja recomendações
proactivas. Através da concentração do esforço de auditoria nas atividades de risco da
Organização, a auditoria interna deverá ser capaz de ter uma contribuição significativa a todos
os patamares de risco, e deverá olhar para a eficiência e eficácia de todas as atividades da
organização com objetivo de trazer melhoria de desempenho para seu trabalho.
As reuniões de planeamento serão o contacto inicial entre auditoria interna e administração.
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Só posteriormente assume um carácter de maior importância, por via reuniões de
encerramento de projetos e de ponto de situação.

2.3.6.

Avaliação independente

Uma revisão independente e imparcial, por entidade reconhecida, de alto nível ao
departamento de auditoria interno deve ser realizada, como parte do Programa de
Implementação de Controlo Interno.
Uma crescente tendência entre organizações bem geridas é recorrer a Comités de Auditoria
regularmente (por exemplo todo os 2 anos) para avaliações independentes de desempenho ao
departamento de auditoria interno deles/delas.
Revisões desta natureza não deverão ser baseadas em práticas passadas, mas sim mais
estratégicas, dado que maiores benefícios podem ser retirados de uma avaliação esperada
pela administração da auditoria interna se comparando essas expectativas para práticas atuais,
recursos e resultados.
Salienta-se que de acordo com os Padrões da Prática Profissional de Auditoria Interna, o
desenho e implementação de um modelo orgânico, metodologias, técnicas, etc., deverão ser
objeto de revisão independente, pelo menos uma vez todos os 3 anos. Revisões mais
frequentes são justificadas para organizações que sofrem transformações por objeto de fusões
ou aquisições, onde a cultura de risco e controlo é diferente.
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3. Requisitos de Controlo Interno do POCAL
3.1. Âmbito
O sistema de controlo interno a adotar pelas autarquias locais engloba, designadamente, o
plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os
outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam
para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a
salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a
exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação
financeira fiável.

3.2. Objetivos
Os métodos e procedimentos de controlo devem visar os seguintes objetivos:


A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e
modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações
financeiras e ao sistema contabilístico;



O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares;



A salvaguarda do património;



A aprovação e controlo de documentos;



A exatidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da
fiabilidade da informação produzida;



O incremento da eficiência das operações;



A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de
encargos;



O controlo das aplicações e do ambiente informático;



A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;



O registo oportuno das operações pela quantia correta, nos documentos e livros
apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de
gestão e no respeito das normas legais.

3.3. Aprovação e Acompanhamento
O órgão executivo aprova e mantém em funcionamento o sistema de controlo interno
adequado às atividades da autarquia local, assegurando o seu acompanhamento e avaliação
permanente.
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1. Na definição das funções de controlo e na nomeação dos respetivos responsáveis
deve atender-se:
a) À identificação das responsabilidades funcionais;
b) Aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas;
c) Ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com
as normas legais e os sãos princípios de gestão, nomeadamente para
salvaguardar a separação entro o controlo físico e o processamento dos
correspondentes registos.
2. Os documentos escritos que integram os processos administrativos internos, todos os
despachos e informações que sobre eles forem exarados, bem como os documentos
do sistema contabilístico, devem sempre identificar os eleitos, dirigentes, funcionários
e agentes seus subscritores e a qualidade em que o fazem, de forma bem legível.
3. O órgão deliberativo pode estabelecer dispositivos, pontuais ou permanentes, de
fiscalização que permitam o exercício adequado da sua competência.
4. Para efeitos do previsto no número anterior, o órgão executivo deve facultar os meios
e informações necessários aos objetivos a atingir, de acordo com o que for definido
pelo órgão deliberativo.
5. Os órgãos executivos das autarquias locais cujas contas são enviadas a julgamento do
Tribunal de Contas remetem à Inspeção-geral de Finanças e à Inspeção-geral da
Administração do Território cópia da norma de controlo interno, bem como de todas
as suas alterações, no prazo de 30 dias após a sua aprovação.

3.4. Métodos e Procedimentos
O atual Manual Regulamentar, inclui procedimentos de controlo interno obrigatórios, que se
encontram devidamente embutidos em cada capítulo do Manual Regulamentar, que a título
de exemplo, apresentamos de seguida:

3.4.1.

Disponibilidades

Os métodos e procedimentos de controlo das disponibilidades permitem, designadamente,
assegurar que:


A importância em numerário existente em caixa não ultrapasse o montante adequado
às necessidades diárias da autarquia, sendo este montante definido pelo órgão
executivo;
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A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão executivo,
devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e movimentadas simultaneamente
pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão executivo ou por outro membro deste
órgão em quem ele delegue;



Os cheques não preenchidos estão à guarda do responsável designado para o efeito,
bem como os que já emitidos tenham sido anulados, inutilizando-se neste caso as
assinaturas, quando as houver, e arquivando-se sequencialmente;



A entrega dos montantes das receitas cobradas por entidades diversas do tesoureiro
seja feita diariamente, utilizando para o efeito os meios definidos pelo órgão
executivo;



As reconciliações bancárias se fazem mensalmente e são confrontadas com os registos
da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto
à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes;



As reconciliações bancárias se fazem mensalmente e são confrontadas com os registos
da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto
à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes;



Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e
prontamente regularizadas, se tal se justificar;



Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e
prontamente regularizadas, se tal se justificar;



Findo o período de validade dos cheques em trânsito, se procede ao respetivo
cancelamento junto da instituição bancária, efetuando-se os necessários registos
contabilísticos de regularização;



A virtualização da receita é evidenciada aquando da emissão do recibo para cobrança,
sua cobrança e ou anulação;



O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos
entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de
contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar
pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem prévio aviso;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que
o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;
d) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que
o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;
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e) Quando for substituído o tesoureiro;


São lavrados termos da contagem dos montantes sob a responsabilidade do
tesoureiro, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente
do órgão executivo, pelo dirigente para o efeito designado e pelo tesoureiro, nos casos
referidos na alínea c) do número anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante, nos casos
referidos na alínea d) do mesmo número;



Para efeitos de controlo dos fundos de maneio o órgão executivo deve aprovar um
regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização, devendo definir a
natureza da despesa a pagar pelo fundo, bem como o seu limite máximo, e ainda:
a) A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da
classificação económica;
b) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos
justificativos das despesas;
c) A sua reposição até 31 de Dezembro;



Para efeitos de controlo de tesouraria e do endividamento são obtidos junto das
instituições de crédito extratos de todas as contas de que a autarquia local é titular;



O tesoureiro responde diretamente perante o órgão executivo pelo conjunto das
importâncias que lhe são confiadas e os outros funcionários e agentes em serviço na
tesouraria respondem perante o respetivo tesoureiro pelos seus atos e omissões que
se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza, para o que o
tesoureiro deve estabelecer um sistema de apuramento diário de contas relativo a
cada caixa, segundo o que se encontre em vigor nas tesourarias da Fazenda Pública,
com as necessárias adaptações;



A responsabilidade por situações de alcance não são imputáveis ao tesoureiro
estranho aos factos que as originaram ou mantêm, exceto se, no desempenho das
suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, houver procedido
com culpa;



A fiscalização das tesourarias municipais que funcionam nas tesourarias da Fazenda
Pública obedecem aos princípios constantes dos diplomas legais aplicáveis a estas, sem
prejuízo do disposto nos n.ºs 2.9.1 a 2.9.16;



Sempre que, no âmbito das ações inspetivas, se realize a contagem dos montantes sob
responsabilidade do tesoureiro, o presidente do órgão executivo, mediante requisição
do inspetor ou do inquiridor, deve dar instruções às instituições de crédito para que
forneçam diretamente àquele todos os elementos de que necessite para o exercício
das suas funções.
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Contas de Terceiros

Os métodos e procedimentos de controlo das contas de terceiros, permitem, designadamente,
assegurar que:


As compras são feitas pelos responsáveis do sector designado para a realização de
compras, com base em requisição externa ou contrato, após verificação do
cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de assunção
de compromissos, de concurso e de contratos;



A entrega de bens é feita no sector designado para o efeito, obrigatoriamente distinto
do sector referido na alínea anterior, onde se procede à conferência física, qualitativa
e quantitativa, e se confronta com a respetiva guia de remessa, onde é aposto um
carimbo de «Conferido» e «Recebido», se for o caso;



Periodicamente, o funcionário para tal designado faz a reconciliação entre os extratos
de conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respetivas contas da
autarquia local;



De igual modo, o presente capítulo deverá ser publicado em edital, a afixar nos lugares
de estilo da freguesia, sob pena de ineficácia



Na contabilidade são conferidas as faturas com a guia de remessa e a requisição
externa, após o que são emitidas as ordens de pagamento e enviadas cópias dos
documentos ao sector responsável pelo aprovisionamento;



Caso existam faturas recebidas com mais de uma via, é aposto nas cópias, de forma
clara e evidente, um carimbo de «Duplicado»;



Se efetuem reconciliações na conta de devedores e credores;



Se efetuem reconciliações nas contas de empréstimos bancários com instituições de
crédito e se controlem os cálculos dos juros;



Se efetuem reconciliações nas contas «Estado e outros entes públicos».

3.4.3.

Existências

Os métodos e procedimentos de controlo das existências permitem, designadamente,
assegurar que:


A cada local de armazenagem de existências corresponde um responsável nomeado
para o efeito;
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O armazém apenas faz entregas mediante a apresentação de requisições internas
devidamente autorizadas;



As fichas de existências do armazém são movimentadas por forma que o seu saldo
corresponda permanentemente aos bens existentes no mesmo armazém;



Os registos nas fichas de existências são feitos por pessoas que, sempre que possível,
não procedam ao manuseamento físico das existências em armazém;



As existências são periodicamente sujeitas a inventariação física, podendo utilizar-se
testes de amostragem, procedendo-se prontamente às regularizações necessárias e ao
apuramento de responsabilidades, quando for o caso.

3.4.4.

Imobilizado

Os métodos e procedimentos de controlo de imobilizado permitem, designadamente,
assegurar que:


As fichas do imobilizado são mantidas permanentemente atualizadas;



As aquisições de imobilizado se efetuam de acordo com o plano plurianual de
investimentos e com base em deliberações do órgão executivo, através de requisições
externas ou documento equivalente, designadamente contrato, emitido pelos
responsáveis designados para o efeito, após verificação do cumprimento das normas
legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de empreitadas e fornecimentos;



A realização de reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos
quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas;



Se efetue a verificação física periódica dos bens do ativo imobilizado, se confira com os
registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao
apuramento de responsabilidades, quando for o caso.
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FREGUESIA DE OLIVAIS
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL
Número:_______ Ano:

2015(EUR)

Data: 31/12
Saldo do dia anterior

Entrada do dia

Soma

Saída do dia

Saldo para o dia
seguinte

18.028,37

6.007,51

24.035,88

24.035,88

0,00

CAIXA2

860,06

0,00

860,06

860,06

0,00

CAIXA3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.888,43

6.007,51

24.895,94

24.895,94

0,00

1.000.949,82

2.779,70

1.003.729,52

2,00

1.003.727,52

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

542.506,43

41.676,33

584.182,76

550.904,89

33.277,87

NOVO BANCO - A.F.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NOVO BANCO - FSE - PEPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.954,31

1.804,23

65.758,54

224,74

65.533,80

TOTAL DE BANCOS

1.607.610,56

46.260,26

1.653.870,82

551.131,63

1.102.739,19

TOTAL DE DISPONIBILIDADES

1.626.498,99

52.267,77

1.678.766,76

576.027,57

1.102.739,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.626.498,99

27.926,76

1.654.425,75

551.686,56

1.102.739,19

1.520.043,07

19.928,04

1.539.971,11

540.324,04

999.647,07

106.455,92

7.998,72

114.454,64

11.362,52

103.092,12

CAIXA

TOTAL DE CAIXAS
CAIXA GERAL DEPOSITOS - 44709/530
CAIXA GERAL DEPOSITOS - 10099730094
NOVO BANCO - 139585814.23

NOVO BANCO - 000281097853

DOCUMENTOS
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA
OPERAÇÕES ORCAMENTAIS
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro

Visto:____/___/________

em cheques

O Tesoureiro - Hugo Gaspar

A Presidente - Rute Lima

Ass.:

@FreSoft

Ass.:

09-04-2016

CONFERI
Ass.:
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FREGUESIA DE OLIVAIS
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)
Número:_______ Ano:

2015(EUR)

Saldo do dia anterior

Data: 31/12

Entrada do dia

Soma

Saída do dia

Saldo para o dia
seguinte

18.028,37

6.007,51

24.035,88

24.035,88

0,00

860,06

0,00

860,06

860,06

0,00

18.888,43

6.007,51

24.895,94

24.895,94

0,00

1.000.949,82

2.779,70

1.003.729,52

2,00

1.003.727,52

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

555.381,00

38.100,92

593.481,92

560.204,05

33.277,87

NOVO BANCO - A.F.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NOVO BANCO - FSE - PEPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.954,30

1.801,46

65.755,76

221,96

65.533,80

TOTAL DE BANCOS

1.620.485,12

42.682,08

1.663.167,20

560.428,01

1.102.739,19

TOTAL DE DISPONIBILIDADES

1.639.373,55

48.689,59

1.688.063,14

585.323,95

1.102.739,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA

1.639.373,55

24.251,82

1.663.625,37

560.886,18

1.102.739,19

OPERAÇÕES ORCAMENTAIS

1.536.281,43

16.568,62

1.552.850,05

553.202,98

999.647,07

103.092,12

7.683,20

110.775,32

7.683,20

103.092,12

CAIXA
CAIXA2
TOTAL DE CAIXAS
CAIXA GERAL DEPOSITOS - 44709/530
CAIXA GERAL DEPOSITOS - 10099730094
NOVO BANCO - 139585814.23

NOVO BANCO - 000281097853

DOCUMENTOS

OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro

Visto:____/___/________

em cheques
Ass.:

@FreSoft

O Tesoureiro - Hugo Gaspar

A Presidente - Rute Lima

Ass.:

09-04-2016 Utilizador: Rute Lima

CONFERI
Ass.:
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Pag.

FREGUESIA DE OLIVAIS

Designação da
entidade

01/01/2015 a 31/12/2015

Gerência

Instituição Bancária
Banco

Saldo a 31/12/2015
N.º de Conta

CAIXA GERAL DEPOSITOS - C 10099730094

00000000000000000000

NOVO BANCO - O.T.

Saldo
Contabilístico

200,00

200,00

000281097853

6.258,80

65.533,80

NOVO BANCO - FSE

000207977507

0,00

0,00

NOVO BANCO - A.F.

100165407694

0,00

0,00

NOVO BANCO - 139585714.23

00139585814

537.770,03

33.277,87

CAIXA GERAL DEPOSITOS

003505570004470953019

1.041.634,50

1.003.727,52

Observações

1.102.739,19

Total
Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

Assinatura

1

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO
Designação da
entidade
Gerência

FREGUESIA DE OLIVAIS
01/01/2015

a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio

Maria José Ferreira Ramalho Vaz

Dotação orçamental

1.500,00

Valor do Fundo

1.500,00

Data de Constituição

01-01-2015 0:00:00

Ordem de Pagamento
N.º
SC-5/CTB/13
SC-5/CTB/14
SC-5/CTB/15
SC-5/CTB/39
SC-5/CTB/72
SC-5/CTB/73
SC-5/CTB/74
SC-5/CTB/82
SC-5/CTB/83
SC-5/CTB/84
SC-5/CTB/85
SC-5/CTB/86
SC-5/CTB/139
SC-5/CTB/140
SC-5/CTB/168
SC-5/CTB/210
SC-5/CTB/486
SC-5/CTB/500
SC-5/CTB/501
SC-5/CTB/504
SC-5/CTB/533
SC-5/CTB/551
SC-5/CTB/633
SC-5/CTB/640
SC-5/CTB/644
SC-5/CTB/653
SC-5/CTB/747
SC-5/CTB/799
SC-5/CTB/925
SC-5/CTB/936
SC-5/CTB/947
SC-5/CTB/948
SC-5/CTB/963
SC-5/CTB/965
SC-5/CTB/1034
SC-5/CTB/1665

Data

Valor

13-01-2015
13-01-2015
13-01-2015
21-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
03-02-2015
03-02-2015
09-02-2015
10-02-2015
21-02-2015
24-02-2015
24-02-2015
24-02-2015
27-02-2015
02-03-2015
09-03-2015
10-03-2015
10-03-2015
11-03-2015
18-03-2015
23-03-2015
02-04-2015
08-04-2015
08-04-2015
08-04-2015
10-04-2015
13-04-2015
14-04-2015
28-04-2015

12,28
18,45
41,10
30,54
14,02
41,50
16,46
6,55
163,55
20,00
7,25
8,35
12,86
8,10
3,80
4,70
2,88
73,50
70,90
25,90
25,00
1,55
7,66
39,70
1,00
12,00
61,50
17,38
12,32
26,00
6,15
7,65
25,50
22,60
59,40
20,00
Total

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

928,10

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO
Designação da
entidade
Gerência

FREGUESIA DE OLIVAIS
01/01/2015

a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio

Maria José Ferreira Ramalho Vaz

Dotação orçamental

1.500,00

Valor do Fundo

1.500,00

Data de Constituição

01-01-2015 0:00:00

Ordem de Pagamento
N.º
SC-5/CTB/1666
SC-5/CTB/1668
SC-5/CTB/1669
SC-5/CTB/1670
SC-5/CTB/1671
SC-5/CTB/1672
SC-5/CTB/1698
SC-5/CTB/1780
SC-5/CTB/1781
SC-5/CTB/1782
SC-5/CTB/1813
SC-5/CTB/1814
SC-5/CTB/1825
SC-5/CTB/1891
SC-5/CTB/1892
SC-5/CTB/1893
SC-5/CTB/1894
SC-5/CTB/1895
SC-5/CTB/1897
SC-5/CTB/1966
SC-5/CTB/2092
SC-5/CTB/2163
SC-5/CTB/2166
SC-5/CTB/2351
SC-5/CTB/2352
SC-5/CTB/2353
SC-5/CTB/2354
SC-5/CTB/2400
SC-5/CTB/2450
SC-5/CTB/2476
SC-5/CTB/2642
SC-5/CTB/2683
SC-5/CTB/2708
SC-5/CTB/2709
SC-5/CTB/2711
SC-5/CTB/2712

Data

Valor

28-04-2015
28-04-2015
28-04-2015
28-04-2015
28-04-2015
28-04-2015
30-04-2015
06-05-2015
06-05-2015
06-05-2015
08-05-2015
08-05-2015
08-05-2015
14-05-2015
14-05-2015
14-05-2015
14-05-2015
14-05-2015
14-05-2015
20-05-2015
29-05-2015
04-06-2015
04-06-2015
18-06-2015
18-06-2015
18-06-2015
18-06-2015
24-06-2015
27-06-2015
29-06-2015
14-07-2015
17-07-2015
20-07-2015
20-07-2015
20-07-2015
20-07-2015

5,20
18,25
18,35
20,00
16,20
9,00
11,10
90,00
7,20
25,00
20,00
7,80
7,80
7,99
4,50
127,50
8,65
80,40
96,50
30,54
3,60
40,00
33,40
48,33
17,83
6,15
94,00
43,84
2,32
73,80
43,25
30,75
3,90
11,40
48,50
18,45
Total

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

2.059,60

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO
Designação da
entidade
Gerência

FREGUESIA DE OLIVAIS
01/01/2015

a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio

Maria José Ferreira Ramalho Vaz

Dotação orçamental

1.500,00

Valor do Fundo

1.500,00

Data de Constituição

01-01-2015 0:00:00

Ordem de Pagamento
N.º
SC-5/CTB/2713
SC-5/CTB/2714
SC-5/CTB/2715
SC-5/CTB/2716
SC-5/CTB/2866
SC-5/CTB/2939
SC-5/CTB/2946
SC-5/CTB/3002
SC-5/CTB/3009
SC-5/CTB/3043
SC-5/CTB/3247
SC-5/CTB/3260
SC-5/CTB/3261
SC-5/CTB/3293
SC-5/CTB/3411
SC-5/CTB/3526
SC-5/CTB/3542
SC-5/CTB/3639
SC-5/CTB/3642
SC-5/CTB/3643
SC-5/CTB/3644
SC-5/CTB/3645
SC-5/CTB/3646
SC-5/CTB/3647
SC-5/CTB/3648
SC-5/CTB/3652
SC-5/CTB/3665
SC-5/CTB/3678
SC-5/CTB/3867
SC-5/CTB/3908
SC-5/CTB/3914
SC-5/CTB/3915
SC-5/CTB/3919
SC-5/CTB/3929
SC-5/CTB/3930
SC-5/CTB/3932

Data

Valor

20-07-2015
20-07-2015
20-07-2015
20-07-2015
31-07-2015
05-08-2015
05-08-2015
07-08-2015
07-08-2015
13-08-2015
01-09-2015
04-09-2015
04-09-2015
10-09-2015
22-09-2015
29-09-2015
30-09-2015
08-10-2015
08-10-2015
08-10-2015
08-10-2015
08-10-2015
08-10-2015
08-10-2015
08-10-2015
08-10-2015
09-10-2015
12-10-2015
20-10-2015
21-10-2015
21-10-2015
21-10-2015
22-10-2015
22-10-2015
22-10-2015
22-10-2015

72,57
10,00
4,92
22,40
37,20
16,53
100,00
24,60
7,50
59,70
22,50
11,71
3,20
80,00
24,83
43,05
0,20
12,30
6,78
29,98
6,48
0,90
1,65
1,15
34,40
71,03
1,05
24,60
7,74
32,52
45,72
7,66
15,32
30,76
24,02
19,52
Total

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

2.974,09

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO
Designação da
entidade
Gerência

FREGUESIA DE OLIVAIS
01/01/2015

a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio

Maria José Ferreira Ramalho Vaz

Dotação orçamental

1.500,00

Valor do Fundo

1.500,00

Data de Constituição

01-01-2015 0:00:00

Ordem de Pagamento
N.º
SC-5/CTB/3933
SC-5/CTB/3934
SC-5/CTB/3935
SC-5/CTB/3936
SC-5/CTB/3937
SC-5/CTB/3938
SC-5/CTB/4099
SC-5/CTB/4117
SC-5/CTB/4120
SC-5/CTB/4124
SC-5/CTB/4126
SC-5/CTB/4129
SC-5/CTB/4130
SC-5/CTB/4131
SC-5/CTB/4132
SC-5/CTB/4133
SC-5/CTB/4134
SC-5/CTB/4135
SC-5/CTB/4136
SC-5/CTB/4248
SC-5/CTB/4250
SC-5/CTB/4341
SC-5/CTB/4357
SC-5/CTB/4478
SC-5/CTB/4502
SC-5/CTB/4562
SC-5/CTB/4563
SC-5/CTB/4564
SC-5/CTB/4565
SC-5/CTB/4566
SC-5/CTB/4567
SC-5/CTB/4568
SC-5/CTB/4577
SC-5/CTB/4590
SC-5/CTB/4592
SC-5/CTB/4691

Data

Valor

22-10-2015
22-10-2015
22-10-2015
22-10-2015
22-10-2015
22-10-2015
04-11-2015
05-11-2015
05-11-2015
05-11-2015
05-11-2015
05-11-2015
05-11-2015
05-11-2015
05-11-2015
05-11-2015
05-11-2015
05-11-2015
06-11-2015
11-11-2015
11-11-2015
18-11-2015
24-11-2015
01-12-2015
04-12-2015
10-12-2015
10-12-2015
10-12-2015
10-12-2015
10-12-2015
10-12-2015
10-12-2015
14-12-2015
15-12-2015
15-12-2015
17-12-2015

23,80
41,40
8,50
29,98
12,16
56,65
55,35
19,31
8,65
27,35
9,00
11,45
6,00
76,20
33,63
11,24
2,25
19,98
14,99
2,11
12,69
65,00
49,99
20,01
17,50
33,35
5,50
24,98
7,50
12,70
5,10
146,80
60,00
19,00
62,61
4,80
Total

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

3.991,62

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO
Designação da
entidade
Gerência

FREGUESIA DE OLIVAIS
01/01/2015

a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio

Maria José Ferreira Ramalho Vaz

Dotação orçamental

1.500,00

Valor do Fundo

1.500,00

Data de Constituição

01-01-2015 0:00:00

Ordem de Pagamento
N.º
SC-5/CTB/4704
SC-5/CTB/4801
SC-5/CTB/4825
SC-5/CTB/4843
SC-5/CTB/4844
SC-5/CTB/4845
SC-5/CTB/4846
SC-5/CTB/4847
SC-5/CTB/4848
SC-5/CTB/4849
SC-5/CTB/4863
SC-5/CTB/5021
SC-5/CTB/5022
SC-5/CTB/5024
SC-5/CTB/5025
SC-5/CTB/5026
SC-5/CTB/5027
SC-5/CTB/5028
SC-5/CTB/5029
SC-5/CTB/5030
SC-5/CTB/5031
SC-5/CTB/5032

Data

Valor

17-12-2015
22-12-2015
22-12-2015
28-12-2015
28-12-2015
28-12-2015
28-12-2015
28-12-2015
28-12-2015
28-12-2015
29-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015

6,75
27,50
168,50
24,00
15,90
12,65
12,10
20,60
43,30
3,50
20,09
26,00
6,15
19,98
10,49
35,00
11,00
15,90
1,25
43,16
33,35
45,90

Total
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

4.594,69

Pag.

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
Designação da
entidade

FREGUESIA DE OLIVAIS

01/01/2015 a 31/12/2015

Gerência

Situação na Entidade a que Respeita a Conta
Nome

MARIA TERESA P ANTUNES ELIAS

Cargo ou
Função
ASSIST TECNICO

Data do
Provimento
07/01/1994 00:00:00

Cargos Acumulados Funções Publicas e/ou Privadas
Forma do Provimento

DEFINITIVO

Cargo ou
Função
PREST SERVIÇOS

Regime de
Acumulação
PRIVADO

Data do despacho
autorização
09/06/2004 00:00:00

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura___________________________________________

Assinatura___________________________________________
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RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
Designação da
entidade

FREGUESIA DE OLIVAIS

01/01/2015 a 31/12/2015

Gerência

Nome

Situação na Entidade

Remuneração Líquida
Auferida

Período de Responsabilidade

Morada

RUTE SOFIA F LIMA de JESUS

PRESIDENTE

19 298,19

01/01/2015 A 31/12/2015

Rua JOÃO CASTRO OSÓRIO,
TORRE 7 - 2º B-1

HUGO MIGUEL MATEUS GASPAR

TESOUREIRO

3 517,08

01/01/2015 a 31/12/2015

PRCTA REPUBLICA POPULAR
deANGOLA, 1 - 2º 2730 LX

ANABELA PEREIRA MARTINS DA
SILVA

VOGAL (secretária)

3 517,08

01/01/2015 a 31/12/2015

Rua SARGENTO ARMANDO M
FERREIRA, 134 - 1º 1800 LX

CÁTIA PATRÍCIA P FERREIRA
ROSAS SANTOS

VOGAL

615,60

01/01/2015 a 31/12/2015

AVª CIDADE LUANDA, LT 483,
10A, 1 800 LX

JOSÉ RICARDO OLIVEIRA DA
SILVA

VOGAL

692,55

01/01/2015 a 31/12/2015

Rua CIDADE PORTO
ALEXANDRE LT 202 - 1º DTº

ANA CATARINA JESUS O
RODRIGUES CRISTA

VOGAL

615,60

01/01/2015 a 31/12/2015

RUA DAS ESCOLAS N.º 47, Bº
DA ENCARNAÇÃO 1 800 LX

LUÍS DUARTE ALBUQUERQUE
CARREIRA

VOGAL

743,85

01/01/2015 a 31/12/2015

RUA 19, N.º 21, Bº
daENCARNAÇÃO, 1 800

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura___________________________________________

Assinatura___________________________________________

A1 CERTIDÃO DE RECEITA
Cód. Freg. 7833 Olivais

ANO de 2015

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 201 5, transferiu para a Freguesia de
Olivais por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS
Total Ilíquido

CLASSIFICAÇÃO

MONTANTE

ECONÓMICA

(euros)

04.05.01.C0.A1

259.714,00

Freguesia

253.770,02

Fundo de Financiamento

Penhoras

0,00

das Freguesias

Servi ço Nacional de Saúde (a)

5.943,98

ADSE (b)

0,00

Outros (c)

0,00

Novo Estatuto Remuneratório

04.05.01.C0.A2

35.586,45

Cooperação Técnica e Financeira

08.05.01.C0.A1

0,00

TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)

295.300,45

Operações Extra-Orçamentais
Transferências das competências das juntas de freguesia do concelho de Lisboa

(d)

TOTAL

4.382.075,11
4.677.375,56

(a) Art.º 154.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015.
(b) Regularização de dívidas à ADSE (n. os 1 e 3 do art.º 21.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015).
(c) Montante de cativações, designadamente, para efeitos de regularização de pagamentos efetuados no âmbito de protocolos
de modernização administrativa assinados com a DGAL.
(d) Verbas previstas no art.º 17.º da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro , alterado pela Lei n.º85/2015, de 7 de agosto.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 12/02/2016

A Diretora-Geral

Lucília Ferra

Rua Tenente Espanca, n.º 22 a 24, 1050 –223 Lisboa Tel.: 213 133 000
Fax: 213 528 177 www.portalautarquico.pt E-mail: geral@dgal.pt

2016-04-20

Data:

2015-12-31

NIPC: 507001460

Nome: FREGUESIA SANTA MARIA OLIVAIS

1. Saldos de Contas:
Ordem
Nº Conta

Produto

Data Início

PT 0035055700447095030 CONTA EXTRACTO

2014-10-28

Taxa Juro

Saldo Contabilístico ( Euro )

0

Moeda

Saldo (Moeda n/ Euro)

1.041.634,50 EURO RESIDENTE

0,00

Autorizados
Nº Conta

Autorizado

Tipo Interveniente

PT 0035055700447095030 ANABELA PEREIRA MARTINS SILVA

AUTORIZADO

PT 0035055700447095030 HUGO MIGUEL MATEUS GASPAR

AUTORIZADO

PT 0035055700447095030 RUTE SOFIA FLORENCIO LIMA JESUS

AUTORIZADO

Depósitos Obrigatórios/Necessários
(Nada consta)

Prazo
(Nada consta)
(Nada consta)

2. Contas Sem Saldo
Ordem
(Nada consta)

Prazo
(Nada consta)
(Nada consta)

Acções, obrigações ou outros valores mobiliários
(Nada consta)

3. Acções, obrigações ou outros valores mobiliários depositados à nossa guarda
1 de 3

2016-04-20

(Nada consta)

4. Quantia de impostos retidos na fonte
Nº Conta
PT 0035055700447095030

Imposto selo

IRC
0,00

IRS
0,00

0,00

5. Letras
a) Letras e quaisquer outros valores à cobrança
(Nada consta)

b) Efeitos descontados e não vencidos
(Nada consta)

c) Efeitos descontados, vencidos e não pagos, pendentes de devolução ou reembolso
(Nada consta)

6. Relação discriminada, por rubrica de:
a) Contas movimentadas a descoberto e tipo e valor da garantia
(Nada consta)

b) Contas correntes, com indicação da natureza, vencimentos, taxa e data de pagamentos dos juros e tipo e valor da caução
(Nada consta)

c) Empréstimos de qualquer natureza, titulados ou não, com indicação dos vencimentos, taxa e data de pagamento dos juros e tipo e valor da garantia
(Nada consta)

Responsabilidades sem garantia
(Nada consta)

Informação relativa a crédito à habitação e crédito ao consumo
(Nada consta)

7. Responsabilidades por cartas de crédito, créditos abertos não utilizados, garantias, fianças, avales, cartas de conforto, hipotecas, penhores, etc.
(Nada consta)
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8. Responsabilidades por cartões de crédito
Cartões activos (com movimentos nos últimos três meses)
(Nada consta)

9. Mercados financeiros
(Nada consta)

10. Quaisquer acordos de saneamento financeiro, contratos de viabilização ou consolidação de passivos
(Nada consta)

11. Informações respeitantes a operações contratadas, realizadas ou previstas em nome e/ou a favor de terceiras entidades em que a entidade em epígrafe tenha
intervido a qualquer título, indicando também qual o tipo de tal intervenção
(Nada consta)
(A existir consta em folha anexa.)

12. Detalhes de qualquer acordo de compensação entre duas ou mais contas ou posições (...)
13. Informações sobre quaisquer outras situações ou operações activas ou passivas, efectuadas ou em curso, que representem para a empresa responsabilidades
efectivas ou contingentes ou limitações ou ónus aos seus serviços
(Nada consta)

Outra Informação:
(Nada consta)
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