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PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO – 2014 CIMAL 

PLANO DE AÇÃO 

2014 

  

INTRODUÇÃO 

A C.I.M.A.L. – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, pessoa coletiva de 

direito público, constituída em 21 de Maio de 2009, é composta pelos Municípios de 

Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines, conforme estatutos 

publicados no Diário da República n.º 98, 2.ª Série, da mesma data, tendo herdado o 

pessoal, o património, os direitos e obrigações da AMLA – Associação de Municípios 

do Litoral Alentejano, extinta em Outubro de AMLA de 2009, por forma a poder 

responder a novos desafios, designadamente de participar na gestão dos fundos 

comunitários dirigidos às Autarquias Locais, constantes do Programa Operacional 

Regional do Alentejo - INALENTEJO. 

A CIMAL tem por objeto a prossecução dos seguintes fins públicos: 

a) Promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento 

económico, social e ambiental do território abrangido; 

b) Articulação dos investimentos municipais de interesse intermunicipal; 

c) Participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional, 

designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional; 

d) Planeamento das atuações de entidade públicas, de carácter supramunicipal. 
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Cabe ainda à CIMAL: 

a) Assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os serviços da 

Administração Central, nas áreas previstas pela Lei; 

b) Prestar apoio técnico e serviços de assessoria, de coordenação ou de 

planeamento aos municípios associados, a seu pedido e para a prossecução 

das suas atribuições e competências, em quaisquer domínios que relevem do 

interesse público comum; 

c) Exercer as atribuições e competências delegadas pelos municípios associados, 

para realização de fins específicos comuns nos seguintes domínios: 

i. Licenciamento e fiscalização de elevadores; 

ii. Licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento e 

abastecimento de combustíveis; 

iii. Gestão regional da rede viária intermunicipal; 

iv. Participar na gestão/modernização das Cartas Educativas; 

v. Apoio e coordenação de atividades culturais de interesse intermunicipal; 

vi. Apoio e coordenação de atividades desportivas e recreativas de 

interesse intermunicipal; 

vii. Proteção civil e segurança de instalações; 

viii. Segurança, higiene e saúde no trabalho; 
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ix. Abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais 

urbanas, 

x. Limpeza e manutenção das praias e das zonas balneares; 

xi. Fiscalização do cumprimento do Regulamento Geral sobre o Ruído; 

xii. Informação e defesa dos direitos dos consumidores e mediação de 

litígios de consumo; 

xiii. Serviços de metrologia; 

xiv. Sistema de informação geográfica, cartografia digital e promoção da 

sociedade de informação; 

xv. Modernização administrativa e programas de formação de recursos 

humanos. 

 

 

PROJETOS RELEVANTES 

CONTRATUALIZAÇÃO 

Na sequência do verificado desde 2009, a CIMAL vai dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido no que ao processo de Contratualização com o INALENTEJO diz 

respeito.  

A contratualização com a Comunidade Intermunicipal, firmada a 22 de Dezembro de 

2008 entre a AMLA e a Autoridade de Gestão do INALENTEJO, tendo por fim a 
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delegação de competências com subvenção global, de acordo como Decreto-Lei n.º 

312/2007, de 17 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 74/2008, de 

22 de Abril, através do seu artigo 64.º, vem consagrar a prioridade que o Governo 

atribuiu à participação ativa e com escala dos municípios na concretização dos 

objetivos estratégicos e programáticos estabelecidos no Quadro de Referência 

Estratégica Nacional (QREN). 

Tendo em conta a unidade geográfica NUT III do Alentejo Litoral, este instrumento 

assume-se como uma ferramenta importante para um quadro financeiro estável de 

investimento municipal plurianual, pretendendo fomentar a coesão e equilíbrio do 

litoral alentejano e a integração das intervenções de desenvolvimento regional, 

invocando a cooperação entre municípios enquanto fatores-chave do 

desenvolvimento. 

Esta delegação implicou uma capacitação institucional, técnica e administrativa, por 

parte da Comunidade Intermunicipal, de forma a se exercerem as responsabilidades 

de gestão de subvenções globais de forma eficiente e profissional, e contribuiu 

também para a reafirmação de uma rede institucional de nível sub-regional. Foram 

recrutados funcionários, que constituem a equipa técnica de apoio à Unidade Diretiva 

para análise e decisão sobre as candidaturas dos Municípios, e adquiridos os meios 

materiais indispensáveis ao correto desempenho das tarefas. Como forma de 

remunerar o exercício das competências da autoridade de gestão que lhe foram 

delegadas, a CIMAL, na sequência das candidaturas anuais anteriormente 

submetidas, apresentou ao Eixo 4 - Assistência Técnica do INALENTEJO uma 

candidatura para o período 2014-2015, para financiamento das despesas com o 

pessoal afeto, dos encargos gerais de funcionamento e dos custos inerentes aos 
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equipamentos adquiridos, com um montante estimado de cerca de 136.326,00€, para 

a qual se prevê uma comparticipação de 85%. 

No que respeita ao trabalho a realizar no decorrer de 2014, o mesmo consistirá na 

análise de reprogramações e pedidos de pagamento apresentados e na realização de 

verificações físicas e encerramento de operações candidatadas. 

 

PROVERE 

ENQUADRAMENTO 

O PROVERE é um instrumento para estimular iniciativas dos agentes económicos 

orientadas para a melhoria da competitividade territorial de áreas de baixa densidade, 

que visem dar valor económico a recursos endógenos e tendencialmente inimitáveis 

do território: recursos naturais, património histórico, saberes tradicionais, entre outros. 

Com este instrumento, especificamente destinado aos territórios com menores 

oportunidades de desenvolvimento por causa de uma baixa densidade – populacional, 

institucional, de atividade económica, etc. – pretende-se concretizar programas de 

ação construídos em parceria e enquadrados em estratégias de desenvolvimento de 

médio e longo prazo, que contribuam de forma decisiva para o reforço da base 

económica e para o aumento da atratividade dos territórios-alvo. 

O PROVERE do Alentejo Litoral “Reinventar e Descobrir – da Natureza à Cultura” 

baseia-se numa visão, não apenas de gestão e valorização do património natural e 

protegido, mas também da descoberta da região, da natureza, da cultura, de forma 
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criativa e dinâmica, dando ênfase ao empreendedorismo. A CIMAL é a entidade líder 

do Consórcio, constituído por 50 parceiros públicos e privados na sua maioria. 

Em Janeiro de 2009, no âmbito do concurso aberto, em Outubro de 2008, para 

reconhecimento formal das ideias apresentadas nas Ações Preparatórias PROVERE, 

foi entregue o programa de ação, relativo ao PROVERE do Alentejo Litoral, assim 

como o respetivo contrato de consórcio entre todos os parceiros com projetos 

incluídos nos programas de ação, onde ficaram estabelecidas as responsabilidades 

de todas as partes intervenientes.  

Em Junho de 2009, tendo presente o programa de ação entregue, foi emitido 

despacho de reconhecimento formal da candidatura “Reinventar e Descobrir – Da 

Natureza à Cultura” como Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE, que tem como 

recurso endógeno o património natural, ambiental, cultural, histórico e arqueológico do 

litoral alentejano e costa vicentina.  

 

GESTÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA COLETIVA 

O desenvolvimento das ações necessárias para a concretização das orientações 

PROVERE, assegurando a coordenação e dinamizando as iniciativas previstas, levou 

à apresentação de candidatura de financiamento à dinamização, coordenação e 

gestão da parceria conducente à implementação e execução da Estratégia de 

Eficiência Coletiva “PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina“, com uma 

comparticipação FEDER de 70%.  

Com esta candidatura pretende-se acompanhar e monitorizar a implementação do 

Programa de Ação, através de: 
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• Monitorização quantitativa – apreciação da execução financeira e física de 

cada um dos projetos de investimento e do conjunto do Programa de Ação; 

• Monitorização qualitativa – eficiência da parceria e das sinergias que se 

desenvolvem entre os vários projetos de investimento; 

• Avaliação dos efeitos e impactos da execução dos projetos de investimento e 

do conjunto do Programa de Ação; 

• Apreciação da execução financeira e física do Programa de Ação pelo 

Conselho de Fiscalização e Orientação, realizada sobre relatórios de execução 

elaborados sob a responsabilidade do Líder do Consórcio; 

• Revisão do Programa de Ação; revisão, eliminação ou aditamento de projetos 

de investimento; e alargamento da parceria e /ou do Consórcio; 

• Apreciação da eficácia e da eficiência do funcionamento da parceria e do 

Consórcio, incluindo o desempenho dos atores e parceiros.  

Está prevista a elaboração do site PROVERE, que irá permitir a divulgação, a gestão 

e a monitorização da Estratégia de Eficiência Coletiva e do Programa de Ação. Será 

possível disponibilizar, de forma transversal aos vários tipos de utilizadores e de 

público, um vasto leque de informação que dará visibilidade aos projetos integrados 

na parceria. Além do mais, o site servirá de base para a execução do WebGis do 

projeto “Património em Rede no Desenvolvimento Sustentável”. 

No decorrer de 2014 irá ser efetuada uma avaliação final do PROVERE, que incidirá 

sobre a Parceria, ao nível da organização, dinâmica, recursos e desenvolvimento; 

sobre a Estratégia Regional, relativamente ao cumprimento e execução das 
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prioridades e dos objetivos do Programa de Ação; e sobre os Impactos/Resultados no 

Território PROVERE. A mesma basear-se-á na realização de questionários e 

entrevistas junto de cada um dos promotores de projetos âncora e projetos 

complementares, e na obtenção de registos fotográficos demonstrativos da realização 

das operações. 

Em 2014 estima-se a realização de despesa no montante de 74.618,00€, relativa a 

atividades de animação e coordenação da parceria, promoção e divulgação, 

assessorias, criação de site e aquisição de equipamento administrativo e informático. 

 

PATRIMÓNIO EM REDE NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Este projeto, classificado como âncora, visa contribuir para o objetivo estratégico 

estabelecido no Programa de Ação do PROVERE “Reinventar e Descobrir, da 

Natureza à Cultura”, no sentido da valorização dos recursos patrimoniais endógenos 

do território e da sua valorização turística ao nível da dinamização económica do 

Alentejo Litoral e de dois municípios algarvios na continuidade do território, para Sul. 

Pretende-se conseguir uma valorização turística, pedagógica, científica, entre outras, 

do património cultural (histórico, arquitetónico, arqueológico, de tradições) e natural 

(biodiversidade terrestre e marinha, geológica/geomorfológica) fomentando 

simultaneamente o turismo de natureza e a realização de circuitos/percursos de 

interpretação ambiental. 

A candidatura apresentada a financiamento no âmbito das “Ações de Valorização e 

Qualificação Ambiental” do INALENTEJO, visa a elaboração do “Atlas do Património 

em Rede no Desenvolvimento Sustentável”, para ser difundido via internet, através de 
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um WebGis a inserir no site PROVERE, e que integra a produção de informação e 

cartografia de base temática para a elaboração das seguintes Cartas: Património 

Cultural, Vegetação, Avifauna, Biodiversidade Marinha, Geologia/Geomorfologia e 

Diretório dos Desportos de Natureza. 

O projeto tem o objetivo de difundir um vasto leque de informação, genérica e 

específica, destinada a diversos tipos de público e considera-se que o mesmo irá 

fomentar as seguintes vertentes, tornando-as num fator de desenvolvimento regional: 

• Turística – através do estímulo à pesquisa dos recursos existentes no território, 

bem como do conhecimento das suas especificidades e das suas 

potencialidades ao nível da oferta turística; 

• Pedagógica – uma vez que se considera ser uma mais-valia e um apoio a 

outros projetos que possam vir a ser desenvolvidos ao nível das escolas e 

entendidos como complementaridade aos programas com cumprimento letivo, 

facilitando as aprendizagens; 

• Científica – dado compreender-se com elevada importância ao nível da 

investigação; 

• Económica – na medida em que se entende que a divulgação da informação, 

devidamente georreferenciada, poderá contribuir para alargar o conhecimento 

de potenciais investidores na área objeto de estudo; 
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• Planeamento e Ordenamento Regional e Municipal – como mecanismo de 

apoio ao nível da planificação e uso do solo, na definição de estratégias de 

preservação e valorização dos recursos e na hierarquização de prioridades. 

Esta operação divide-se em duas fases. A primeira, que se encontra em execução, 

comporta a elaboração dos Atlas do Património Cultural, Vegetação, Biodiversidade 

Marinha, Avifauna, Geológico e Geomorfológico, e do Diretório dos Desportos de 

Natureza. Por sua vez a segunda abrange a execução do WebGis, para divulgação da 

informação online; a tradução de conteúdos relativos à disponibilização online e ao 

WebGis; a divulgação da operação através de iniciativas como seminários/colóquios, 

workshops, participação em eventos/feiras, e desenvolvimento de um “projeto de 

educação” junto não só das Escolas como da comunidade em geral. 

Encontra-se prevista para 2014 a realização de despesa no montante de cerca de 

277.966,00€, com uma comparticipação FEDER de 85% para o investimento 

considerado elegível. 

 

CENTRAL DE COMPRAS DA CIMAL 

O Código dos Contratos Públicos - Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro na sua 

redação atual - estabelece a possibilidade das entidades adjudicantes constituírem 

Centrais de Compras para centralizar a contratação de empreitadas de obras 

públicas, de locação e de aquisição de bens móveis e serviços. 

As principais atividades das Centrais de Compras residem na adjudicação de 

propostas, a pedido e em representação das entidades adjudicantes, na locação ou 
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aquisição de bens móveis e serviços destinados a entidades adjudicantes, bem como 

na celebração de acordos quadro. 

No sentido de otimizar os processos de compra dos Municípios, foi desenvolvido o 

PIC-AL – Portal Informativo de Cotações do Alentejo Litoral, um espaço de cariz 

exclusivamente informativo, alojado no site da CIMAL, onde consta uma lista de 

artigos e respetivos preços apurados com base num processo de negociação prévia, 

onde as edilidades podem consultar as melhores ofertas do mercado para 

determinado bem, e caso o entendam, proceder às respetivas adjudicações aos 

fornecedores indicados. 

As atividades desenvolvidas por estas estruturas permitem fomentar a concorrência, o 

que se traduz em preços mais competitivos e na consequente redução da despesa. 

Promove-se assim a eficiência e a eficácia, a transparência e redução de custos de 

aquisição para as autarquias. 

No âmbito da Central de Compras, foram celebrados, encontrando-se em vigor, 5 

Acordos Quadro (fornecimento de combustíveis rodoviários, fornecimento de energia 

elétrica, fornecimento de comunicações móveis, fornecimento de refeições escolares, 

e fornecimento de seguros). Igualmente, no âmbito do PIC-AL foram efetuadas 

negociações de cotações para papel, economato, artigos de higiene e limpeza, 

produtos químicos e consumíveis de impressão.  

Considerando o interesse demonstrado pelos Municípios, tendo alguns deles já 

efetuado aquisições no âmbito das negociações realizadas pelo PIC-AL e iniciado 

procedimentos de contratação ao abrigo dos Acordos Quadro celebrados, pretende-se 

dar continuidade a este projeto. 
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Apesar de candidatura apresentada ao COMPETE – Programa Operacional Fatores 

de Competitividade, não existe garantia de financiamento comunitário, estimando-se 

para 2014 uma despesa no montante de 39.360,00€ relativa à assessoria e à solução 

tecnológica de suporte necessária ao projeto, que integra, para além da ferramenta de 

leilões eletrónicos e da plataforma de compras, a plataforma de contratação pública 

eletrónica. 

 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA 

Considerando o já realizado em 2012 e 2013, vai-se dar continuidade ao trabalho no 

âmbito das auditorias e planos de ação nos campos energético e hídrico. 

Em termos energéticos, pretendeu-se desenvolver uma auditoria e definir um plano de 

ação para cada um dos cinco Municípios, bem como preparar cinco manuais de 

procedimentos para a gestão energética municipal, abrangendo as seguintes áreas de 

intervenção: iluminação pública e instalações semafóricas, edifícios e instalações 

municipais, e frota camarária. Pretendeu-se averiguar para cada área os atuais e reais 

consumos de energia, que serviriam de base para a definição das medidas concretas 

de poupança de energia que constituem o respetivo plano de ação. Os manuais de 

procedimentos incluem também as medidas de controlo e monitorização que deverão 

ser adotadas para controlar convenientemente o grau de melhoria alcançado. 

Pretendia-se ainda uma análise e otimização dos contratos de fornecimento de 

energia elétrica dos Municípios. 

No campo hídrico, pretendia-se a realização de auditorias e a definição de um plano 

de ação para a eficiência hídrica municipal, que abranja os edifícios municipais, os 
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espaços públicos e os sistemas públicos de abastecimento dos cinco Municípios, bem 

como a preparação de cinco manuais de procedimentos para a gestão hídrica das 

respetivas autarquias. Com base nos consumos atuais e reais de água foram 

analisadas várias medidas e soluções concretas para diminuir os mesmos, que 

consubstanciaram o respetivo plano de ação, que incluíam também as medidas de 

controlo e monitorização que deverão ser adotadas para controlar convenientemente 

a evolução dos consumos de água dos Municípios e detetar atempadamente 

possíveis anomalias que possam surgir. Os manuais de procedimentos preveem 

ações de sensibilização junto dos munícipes, nomeadamente junto dos mais jovens 

nas escolas dos concelhos do Alentejo Litoral, levando a que a população altere 

alguns dos seus hábitos, adotando medidas e atitudes para o uso eficiente da água.  

Encontra-se por realizar uma auditoria hídrica, com a definição e implementação de 

um plano de ação rigorosamente estabelecido, e o acompanhamento e monitorização 

por um período de 12 meses, a uma amostra de frações para habitação, 

criteriosamente selecionadas em cada um dos Municípios associados. Com esta ação 

pretende-se estimar as poupanças hídricas, físicas e económicas que poderão ser 

alcançadas no seio populacional, através da utilização de equipamentos sanitários e 

dispositivos com uma classe de eficiência hídrica elevada, em detrimento de outros 

menos eficientes. 

Nesta vertente, é de interesse para a CIMAL a colocação temporária de uma pessoa 

para desenvolver o levantamento da situação dos cinco municípios no domínio do 

consumo e abastecimento de água. Pretende-se o acompanhamento das edilidades 

na sequência das recomendações da auditoria e a construção de um quadro de 

estratégia para o conjunto, passível de permitir o desempenho de operações 

candidatáveis futuramente aos fundos comunitários. 
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Para tal, foi apresentada candidatura à “Medida Estágios Emprego”, criada pela 

Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de Junho, que tem o IEFP – Instituto de Emprego e 

Formação Profissional como entidade responsável. As candidaturas beneficiam de 

uma comparticipação de 100% na bolsa de estágio, ficando a cargo da entidade 

promotora apenas o encargo com a segurança social e parte do seguro de acidentes 

de trabalho obrigatório. 

Prevê-se para 2014 a realização de despesas no montante de 30.759,00€ com as 

eficiências energética e hídrica, e de cerca de 11.561,00€ com o estágio profissional. 

 

PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE 

Foi candidatado pela CIMAL ao Eixo 6 do POPH - Programa Operacional do Potencial 

Humano, um Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade (PMPA). A proposta 

para a elaboração de um PMPA nos 5 Municípios associados da CIMAL tem como 

objetivo a uniformização do território a nível da inclusão social, evitando as medidas 

geradoras de assimetrias e de exclusão. Pretende-se definir um conjunto de medidas 

e ações enquadradas numa estratégia de âmbito municipal, que inclua a temática da 

acessibilidade, devendo esta temática ser reforçada em matéria de desenvolvimento 

supramunicipal, tornando o mais possível a região igualitária. Permitir a autonomia de 

todos os cidadãos, é um dos grandes desígnios deste projeto. 

Este projeto iniciou em Fevereiro de 2011 e tinha uma duração prevista de 24 meses. 

Na sequência de alguns constrangimentos no desenvolvimento do mesmo, foi 

solicitada uma prorrogação do prazo de conclusão até final de 2013, prazo esse que 
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será novamente alvo de reprogramação, até 31 de Janeiro de 2014, totalizando assim 

os 36 meses disponíveis para finalizar este tipo de projetos. 

Para que se verifique o impacto pretendido na sociedade, e para que toda uma 

comunidade compreenda a necessidade do seu território ser acessível a todos, foram, 

no decorrer deste projeto, realizadas ações de sensibilização acerca da temática 

“Acessibilidade e Mobilidade para Todos” no sentido de preparar e envolver os 

diversos intervenientes do território na execução do PMPA, nomeadamente: 

• Junto da comunidade escolar, onde se desenvolveram 8 ações de 

sensibilização, em 8 escolas diferentes, que contaram com a participação de 

cerca de 478 crianças; 

• Junto dos diversos agentes envolvidos na comunidade, nomeadamente 

técnicos e agentes que trabalham e desenvolvem os territórios, técnicos das 

autarquias, operadores de comércio, turismo, transportes, saúde, presidentes 

de junta, entre outros. Desenvolveram-se 5 ações de sensibilização, uma por 

município, com a duração de 7 horas cada, que contaram com a participação 

de cerca de 91 pessoas. 

Com vista à execução do PMPA, foi iniciado o estudo/diagnóstico das condições de 

acessibilidade, composto por 2 fases:  

• A primeira, já concluída, consistiu na elaboração de um diagnóstico das 

debilidades ao nível da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, incorporando 

o espaço urbano de maior densidade residencial e sociabilidades, os principais 
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equipamentos públicos, rede de transportes coletivos, infoacessibilidade e, 

também, os elementos comunicacionais de responsabilidade das autarquias;   

• Na segunda fase, depois de detetados os problemas existentes na área de 

intervenção definida, está a ser desenvolvido um plano das condições de 

acessibilidade, que contempla medidas corretivas e estimativa de orçamento.  

Esta candidatura apresentava inicialmente um valor total 170.000,00€, estimando-se, 

caso a reprogramação anteriormente referida seja aprovada, que sejam custos de 

2014 cerca de 68.063,00€, para os quais se espera uma comparticipação comunitária 

de 71,65%. 

 

DIAGNÓSTICO, PLANEAMENTO E PROSPETIVA - QEC 

A aproximação do início do próximo período de programação comunitária, 2014-2020, 

bem como o desenvolvimento das tarefas de âmbito nacional, nomeadamente as 

tendentes ao desenho de um Acordo de Parceria a firmar entre as Autoridades 

Nacionais e as Autoridades Comunitárias, levam a que no âmbito regional se 

diligencie no sentido de prestar a adequada resposta aos desafios que se aproximam. 

A partir da Estratégia Europa 2020, das suas 3 grandes prioridades e 7 iniciativas 

emblemáticas, a Comissão Europeia desenhou o QEC - Quadro Estratégico Comum 

2014-2020, o qual constitui o referencial para que os Estados-membros apresentem 

propostas de Acordo de Parceria e, a partir deste, os seus programas operacionais e 

restante arquitetura nacional daquele período de programação. 
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O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece como um dos 

objetivos do projeto europeu a coesão económica, social e territorial, reforçando 

justamente a componente territorial como determinante para um desenvolvimento 

harmonioso do conjunto da União. 

O QEC 2014-2020 prevê mecanismos que vão ao encontro daquele objetivo em 

concreto. Documentos recentes da Comissão Europeia estabelecem não apenas uma 

maior complementaridade entre os diversos Fundos Comunitários, integrando-os num 

regulamento de disposições comuns, como fazem sobressair o papel das entidades 

locais e regionais numa matriz de governação multinível. Contudo, são chamadas ao 

processo não apenas as entidades públicas, mas também as do universo associativo 

e da sociedade civil, as do universo empresarial e empreendedor, os parceiros 

sociais, etc. São propostos modelos de governação inovadores e exigentes, que 

solicitarão um esforço adicional de todos os agentes em prol dos territórios, da 

competitividade e das potencialidades de especialização e complementaridade, 

criação de sinergias e orientação por objetivos.  

Ao nível local e regional é solicitado que se mobilizem os agentes e que se proceda a 

uma reflexão sobre as potencialidades dos territórios, numa lógica de inovação e 

desenvolvimento baseado no conhecimento. É neste contexto que nascem as 

Estratégias de Especialização Inteligente, condição ex-ante para o acesso a algumas 

linhas de financiamento do próximo quadro. 

Nesse sentido, as Comunidades Intermunicipais devem desenvolver os estudos 

indispensáveis a um diagnóstico dos seus territórios na perspetiva da Estratégia 2020 

e do QEC 2014-2020, capacitando-se no sentido de responder aos desafios de 
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planeamento e prospetiva lançados no âmbito da preparação do período de 

programação comunitária que se segue.  

Para tal, a CIMAL deve fazer uma revisitação ao Plano de Desenvolvimento Territorial, 

desenvolvido para a Contratação em Subvenção Global no âmbito do QREN 2007-

2013, em função dos objetivos da nova fase de programação, desenhando um plano 

que introduza as novas formas de governação para o desenvolvimento territorial, que 

repense a região em função dos desafios contemporâneos e estude o posicionamento 

do Alentejo Litoral relativamente ao País e aos contextos ibérico e europeu no novo 

enquadramento comunitário. 

Os estudos em apreço devem constituir-se como um conjunto de documentos 

estratégicos e técnicos e, em simultâneo, permitir a capacitação quer da Comunidade 

quer dos agentes do território relativamente a um enquadramento comunitário que 

trará uma nova moldura regulamentar, mas sobretudo a exigência de uma nova matriz 

de governo e governança dos fundos comunitários e das operações por eles 

financiadas. 

O processo de planeamento estratégico e preparação do quadro comunitário 

2014-2020 ficará, em grande medida, concluído em 2013. Contudo, e devido a 

diversos atrasos no processo, nomeadamente de âmbito nacional e na definição de 

orientações sobre os novos instrumentos para as intervenções territoriais a 

implementar no período em apreço, bem como o encerramento de uma fase negocial 

com as entidades regionais e nacionais, conduzirão o processo para o ano de 2014. 
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CANDIDATURA ESTRATÉGIA TERRITORIAL PARA O PRÓXIMO CICLO DE 

PROGRAMAÇÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS 2014-2020 AO NÍVEL SUB-

REGIONAL 

No âmbito do processo de planeamento estratégico foi apresentada em 2013 uma 

candidatura cuja execução se prolongará por 2014 e 2015. 

Devido aos atrasos ao nível do planeamento regional e nacional, bem como a 

coincidência da fase final de planeamento estratégico sub-regional com o calendário 

eleitoral, parte da execução da candidatura prevista para 2013 passa para 2014, 

estimando-se para 2014 despesa na ordem dos 62.578,00€, que inclui assessoria 

técnica especializada, ações de divulgação, workshops, publicidade, concertação 

regional e monitorização, encontrando-se previsto um cofinanciamento de 85% tendo 

presente a candidatura apresentada ao POAT – Programa Operacional de Assistência 

Técnica. 

 

REDE DE PARCERIAS TERRITORIAIS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO E SOCIAL 

No âmbito do Programa VALORIZAR, a Medida 4 visa a criação de uma Rede de 

Parcerias Territoriais de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social, que inclui: 1 

rede nacional, 5 redes regionais e 25 parcerias intermunicipais. O investimento global 

previsto da medida é de 11,8 milhões de euros. 

Refere a Resolução do Conselho de Ministros nº 7/2013, de 29 de Janeiro que as 

parcerias serão criadas «à escala regional e intermunicipal, em particular em domínios 
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como a promoção do empreendedorismo, a atração de investimento e a assistências 

empresarial». 

Sendo o referido programa de extrema importância para os territórios, quer do ponto 

de vista económico quer social, a criação destas parcerias constitui, igualmente, o 

garante de continuidade dos processos iniciados durante a fase de planeamento 

estratégico 2014-2020, envolvendo de forma ativa e participada os agentes relevantes 

do território, públicos, privados e do setor social. 

Estima-se que este projeto, suportado em serviços de assessoria, a ser alvo de 

candidatura a fundos comunitários, apresente um custo de cerca de 492.000,00€, a 

repartir por três anos, correspondendo a 2014 uma despesa na ordem dos 

163.590,00€, com um cofinanciamento FEDER de 85%.  

 

ASSESSORIA TÉCNICA AOS INSTRUMENTOS TERRITORIAIS DE 

DESENVOLVIMENTO 

Considerando que a aplicação de fundos comunitários no âmbito do período de 

programação 2014-2020 prevê o desenvolvimento de novos instrumentos territoriais, 

os quais se revestem de diversas inovações e conferem relevância estratégica ao 

nível sub-regional, o desenvolvimento destes novos mecanismos e a sua eficaz 

implementação exigirão, da CIMAL e dos Municípios, uma maior capacidade técnica e 

de apoio à decisão. 

Nesse sentido, e antevendo a necessidade de desenhar Intervenções Territoriais 

Integradas, bem como a participação em novos mecanismos de âmbito territorial, bem 
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como a sua permanente monitorização e adaptação aos contextos normativos e 

regulamentares, a CIMAL deverá garantir um suporte estratégico e técnico adequado 

que contribua e concorra para captação de recursos para a sub-região, mas também a 

sua eficiente aplicação. 

Estima-se que esta iniciativa decorra em 2014 e 2015, com um custo total na ordem 

dos 92.250,00€, a repartir pelos dois anos, baseado em serviços de consultoria e com 

eventual cofinanciamento FEDER de 85%. 

 

AQUISIÇÃO DE EPI PARA AS CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS DO ALENTEJO 

LITORAL 

No âmbito da candidatura ao POVT – Programa Operacional da Valorização do 

Território para a Aquisição de Equipamento de Proteção Individual para as 

Corporações de Bombeiros do Alentejo Litoral, foi lançado um concurso público para a 

aquisição de fatos de proteção contra incêndios, capacetes, luvas, cogulas e botas. A 

operação envolve a aquisição de cerca de 1.300 equipamentos de proteção para os 

bombeiros da sub-região.  

Estima-se que a despesa efetiva inerente a este procedimento ronde os 83.640,00€, 

para a qual existirá uma comparticipação FEDER de 85%. 
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FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 

Na sequência de abertura de candidaturas ao POPH – Programa Operacional do 

Potencial Humano, Medida 3.4, que financia ações de formação para funcionários das 

Autarquias Locais, foram candidatadas, em 2011, 19 ações de formação. A 

candidatura apenas obteve aprovação em Outubro de 2012, pelo que se realizaram a 

maioria das ações de formação no decorrer de 2013. 

Os custos inerentes à realização deste plano de formação são financiados a 100% 

pelo POPH, prevendo a candidatura a realização de 525 horas de formação, das 

quais se encontram realizadas 245, estimando-se até ao fim de 2013 a realização de 

mais 84 horas.   

Com as restantes 196 horas pretende-se fazer uma reprogramação temporal da 

candidatura inicialmente apresentada, por forma a realizar as seguintes ações de 

formação em 2014: 

• Aplicação de produtos Fitofarmacêuticos; 

• Licenciamento 0 – Implementação; 

• Regime financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais – Lei 

73/2013; 

• Lei 75/2012 de 12 de Setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais; 

• Fiscalização Municipal. 
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De salientar que as horas de formação que se transferem para o ano de 2014 se 

devem, em parte, à fraca participação nas ações de formação. Apela-se por isso à 

sensibilização para a participação em ações de formação, uma vez que estas 

apresentam-se como uma ferramenta essencial na aquisição de conhecimentos 

fundamentais para melhorar o desempenho de todos os funcionários que nelas 

participam e consequentemente a melhoria da eficiência de toda a estrutura Municipal. 

Uma vez que as mesmas são sujeitas a financiamento, não apresentam custos para 

os Municípios, sendo por isso também uma mais-valia para os mesmos.  

Assim, e na expetativa de que o pedido de reprogramação temporal da candidatura 

supracitada seja aceite pelo POPH, estima-se para 2014 uma despesa na ordem dos 

58.500,00€, que integra igualmente a possibilidade de abertura de nova fase de 

candidatura para financiamento de novas ações de formação para os funcionários das 

autarquias locais. 

 

FORMAÇÃO AÇÃO 

O recurso à metodologia da formação-ação centra-se na criação de uma equipa 

multidisciplinar com vista à pesquisa e reflexão, para implementação de projetos 

prementes nos Municípios. 

Os Municípios de Alcácer do Sal, Grândola e Sines revelaram interesse na realização 

desta tipologia de ações para um grupo de formandos dos seus Municípios. 
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Foi apresentada ao POPH, Eixo 3, Medida 3.4, candidatura que contempla 3 

formações-ação a desenvolver entre Novembro de 2013 e Junho de 2014, tipificadas 

para esta operação, com o seguinte âmbito: 

• Ação X.1 - Município de Sines - Conceção e Implementação de um Modelo de 

Eficiência Financeira Municipal – Otimização e Contenção 

Constituem objetivos desta ação dotar os dirigentes e colaboradores com 

funções e responsabilidade nos domínios da orçamentação e execução de 

despesa, bem como os colaboradores das áreas de registo e controlo 

financeiro, apostando no desenvolvimento de competências na área do 

diagnóstico financeiro, métodos de orçamentação e gestão previsional de 

tesouraria, que os habilitem a propor e desenhar um plano de otimização e 

contenção que permita à autarquia responder eficazmente aos novos desafios 

de eficiência financeira, ajudando a organização na criação e manutenção de 

uma ferramenta abrangente, compatível com as opções de gestão estratégica 

e operacional e de adoção integrada/transversal com monitorização e 

ajustamento em tempo útil à tomada de decisão. 

• Ação X.2 e X.3 - Município de Alcácer do Sal e de Grândola - Desenho e 

Implementação da Nova Framework de Simplificação Administrativa  

Constituem objetivos do projeto dotar os dirigentes e colaboradores com 

funções e responsabilidade nos múltiplos canais de atendimento, gestão 

processual (BackOffice) e fiscalização, de competências que lhes permitam 

conceber e implementar um novo modelo organizacional, sustentado pela 

mobilidade interna de recursos, de gestão processual interna e de mecanismos 
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de controlo e fiscalização, que permitam efetivar as medidas de simplificação 

administrativa que derivam dos processos nacionais e do próprio Município que 

estão a decorrer e têm por finalidade última eliminar, simplificar, 

desmaterializar procedimentos administrativos e modernizar a forma de 

relacionamento entre a Administração e os cidadãos e as empresas.  

O valor da candidatura já entregue é de 50.090,00€, sendo a parte formativa, em caso 

de aprovação, alvo de futuro procedimento para contratação de uma entidade 

formadora com o valor base de 39.612,00 €, financiado a 100% pelo FSE e Estado 

Português.  

O valor restante e não financiado corresponde aos encargos salariais de cada 

formando, que serão suportados por cada Município participante, pelo que a 

realização destas formações-ação não implicam custos extra para os Municípios. 

 

DESAFIOS E ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DA CIMAL EM 2014 

A atividade da CIMAL em 2014 decorrerá num quadro de acrescidas dificuldades 

nacionais, que se estendem à atividade de todos os municípios deste território, 

constituindo um desafio adicional contribuir para que possam ser ultrapassadas, ou 

mitigadas, as implicações deste quadro nas condições de funcionamento de cada 

associado e das populações. 

Esta realidade é um desafio de maior exigência para os atuais colaboradores da 

CIMAL, mas também para a estrutura organizativa da Comunidade, o que deverá 

merecer a atenção e as decisões que se entenderem mais adequadas por parte dos 
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respetivos órgãos, em função do papel mais ou menos ativo que se venha a revelar 

conveniente para a CIMAL. 

 

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2014 

O Plano de Ação e Orçamento da CIMAL para 2014 assenta nos seguintes 

pressupostos: 

���� A confirmação da qualificação do território, assegurando ganhos ambientais, 

promovendo um melhor ordenamento do território, prevenindo riscos naturais e 

tecnológicos, melhorando a conectividade do território, tendo presente a redução das 

assimetrias locais de desenvolvimento e a coesão e valorização territoriais, que 

potenciem os fatores de progresso económico, sociocultural e ambiental de cada 

concelho e as suas diversificadas potencialidades de desenvolvimento, contribuindo 

para um desenvolvimento regional sustentável e equilibrado. 

���� O aumento da eficiência da governação, privilegiando a modernização das 

instituições públicas e a eficiência e qualidade dos serviços, tendo em conta o papel 

que a qualidade da prestação pública de serviços e da governação das instituições 

públicas desempenha na competitividade e na mudança da base concorrencial da 

economia. 

���� A concentração da sua atividade em áreas estratégicas, evitando uma dispersão 

de ações avulsas, especializando-se e reunindo competências que se constituam 

como mais-valias para a atividade dos Municípios Associados. 
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���� O bom aproveitamento dos fundos comunitários, encontrando as parcerias e as 

soluções financeiras que, face às fortes restrições da despesa pública, permitam 

diminuir a sobrecarga da participação dos Municípios na contrapartida nacional das 

candidaturas a apresentar. 

 

Neste contexto, o Plano de Ação para 2014 baseia-se nos seguintes objetivos: 

 

1. INTERVIR NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO NUM CONTEXTO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Através dos seguintes investimentos e ações: 

� Contratualização com o INALENTEJO; 

� PROVERE – Gestão, Coordenação e Execução da Estratégia de 

Eficiência Coletiva; Património em Rede no Desenvolvimento 

Sustentável; 

� Central de Compras da CIMAL; 

� Eficiência Energética e Hídrica; 

� Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade; 

� Diagnóstico, Planeamento e Prospetiva – QEC; 

� Candidatura Estratégia Territorial para o Próximo Ciclo de Programação 

de Fundos Comunitários 2014-2020 ao Nível Sub-Regional; 
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� Rede de Parcerias Territoriais de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

e Social; 

� Assessoria Técnica aos Instrumentos Territoriais de Desenvolvimento; 

� Aquisição de EPI para as Corporações de Bombeiros do Alentejo Litoral. 

 

2. PROMOVER O LITORAL ALENTEJANO E DIVULGAR E AFIRMAR A CIMAL 

Através das seguintes ações: 

� Manutenção de Página na INTERNET visando a divulgação das 

atividades da Comunidade Intermunicipal e a promoção do Litoral 

Alentejano, melhorando os canais de comunicação com os próprios 

Municípios Associados, mas também com os agentes económicos, 

sociais e culturais da região, por meio de um plano de comunicação que 

aproxime a CIMAL dos cidadãos do Alentejo Litoral, que reforce a 

imagem da região, que valorize a atuação do poder autárquico e que 

potencie mais e melhor cidadania, beneficiando a transparência e 

reforçando a identidade regional. 

� Participação em Feiras e Exposições, designadamente nas feiras 

municipais e nos certames de promoção turística; 

 

3. REFORÇAR A CAPACIDADE E O APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS 

Através das seguintes ações: 
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� Serviço de Metrologia; 

� Fiscalização do cumprimento do Regulamento Geral de Ruído; 

� Fiscalização de Elevadores; 

� Protocolo entre a CIMAL e a DECO, no âmbito da prestação de serviços 

e promoção de ações de informação e defesa dos direitos dos 

consumidores, a favor de cada um dos municípios associados, com 

possibilidade de atendimento aos munícipes; 

� Ações de formação para os funcionários das Autarquias Locais; 

� Formação Ação. 



 

Municípios: Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém, Sines 
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RESUMO (Unidade: EUR)

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL
Ano :2014

ORGÃO  EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

2.158.085,002.158.085,00

Corrente .............................

Capital ...............................

Total Total

Receitas Montante MontanteDespesas

Serviços Municipalizados os MunicipalizadosçServi

Total Geral Total Geral2.158.085,00 2.158.085,00

1.799.435,00

358.650,00

1.750.865,00

407.220,00

Corrente .............................

Capital ...............................

Outras Receitas ................. 0,00



ORÇAMENTO DA RECEITA
Ano : 2014

(Unidade: EUR)

MontanteDesignaçãoCódigo

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

RECEITAS CORRENTES

02 Impostos indirectos 65.507,00

02 02 Outros 65.507,00

02 02 06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais 65.507,00

02 02 06 99 Outros 65.507,00

02 02 06 99 99 Outros 65.507,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 21.385,00

04 01 Taxas 21.185,00

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 21.185,00

04 01 23 99 Outras 21.185,00

04 01 23 99 99 Outros 21.185,00

04 02 Multas e outras penalidades 200,00

04 02 01 Juros de mora 100,00

04 02 04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 100,00

06 Transferências correntes 1.712.443,00

06 03 Administração central 865.085,00

06 03 01 Estado 127.426,00

06 03 01 99 Outras 127.426,00

06 03 06 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 737.659,00

06 03 06 01 FEDER 572.788,00

06 03 06 02 FSE 164.871,00

06 05 Administração local 847.358,00

06 05 01 Continente 847.358,00

07 Venda de bens e serviços correntes 100,00

07 02 Serviços 100,00

07 02 99 Outros 100,00

Total da Receita Corrente 1.799.435,00

RECEITAS DE CAPITAL

10 Transferências de capital 358.650,00

10 03 Administração central 72.031,00

10 03 07 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 72.031,00

10 03 07 01 FEDER 72.031,00

10 05 Administração local 286.619,00

10 05 01 Continente 286.619,00

Total da Receita de Capital 358.650,00

Total Geral 2.158.085,00

Pág. 1  



Ano: 2014
ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

Código Designação Montante

 01 01 00 Assembleia Intermunicipal

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 5.770,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 5.770,00

01 02 13 Outros suplementos e prémios 5.770,00

01 02 13 02 Outros 5.770,00

02 Aquisição  de bens e serviços 4.148,00

02 02 Aquisição de serviços 4.148,00

02 02 13 Deslocações e estadas 4.148,00

Total das  DESPESAS CORRENTES 9.918,00

Total Orgão 01 01 00 9.918,00

Pág. 1



Ano: 2014
ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

Código Designação Montante

 01 02 00 Conselho Intermunicipal e Secretariado Executivo

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 486.679,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 377.378,00

01 01 04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 179.422,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 179.422,00

01 01 06 Pessoal contratado a termo 24.675,00

01 01 06 01 Pessoal em funções 24.675,00

01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 32.472,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 68.388,00

01 01 11 Representação 11.126,00

01 01 13 Subsidio de refeição 15.693,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 45.502,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 100,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 18.634,00

01 02 02 Horas extraordinárias 4.828,00

01 02 04 Ajudas de custo 10.858,00

01 02 05 Abono para falhas 2.848,00

01 02 12 Indemnizações por cessação de funções 100,00

01 03 Segurança social 90.667,00

01 03 01 Encargos com a saúde 700,00

01 03 02 Outros encargos com a saúde 5.295,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 78.680,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 40,00

01 03 05 02 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas (RCTFP)

78.640,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 26.662,00

01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime geral 51.978,00

01 03 09 Seguros 5.992,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 5.992,00

02 Aquisição  de bens e serviços 1.104.903,00

02 01 Aquisição de bens 12.683,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 7.591,00

02 01 02 01 Gasolina 525,00

02 01 02 02 Gasóleo 7.016,00

02 01 02 99 Outros 50,00

02 01 08 Material de escritório 3.060,00

02 01 14 Outro material - Peças 216,00
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Ano: 2014
ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

Código Designação Montante

 01 02 00 Conselho Intermunicipal e Secretariado Executivo

02 01 17 Ferramentas e utensílios 405,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 245,00

02 01 21 Outros bens 1.166,00

02 02 Aquisição de serviços 1.092.220,00

02 02 01 Encargos das instalações 19.418,00

02 02 02 Limpeza e higiene 12.374,00

02 02 03 Conservação de bens 7.643,00

02 02 08 Locação de outros bens 6.423,00

02 02 09 Comunicações 16.118,00

02 02 11 Representação dos serviços 518,00

02 02 12 Seguros 3.873,00

02 02 15 Formação 1.000,00

02 02 16 Seminários, exposições e similares 2.799,00

02 02 17 Publicidade 6.847,00

02 02 19 Assistência técnica 59.741,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 937.491,00

02 02 25 Outros serviços 17.975,00

04 Transferências correntes 18.232,00

04 05 Administração local 6.466,00

04 05 01 Continente 6.466,00

04 05 01 01 Municípios 100,00

04 05 01 04 Associações de Municípios 6.366,00

04 07 Instituições sem fins lucrativos 2.338,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 2.338,00

04 08 Famílias 9.428,00

04 08 02 Outras 9.428,00

06 Outras despesas correntes 49.348,00

06 02 Diversas 49.348,00

06 02 03 Outras 49.348,00

06 02 03 01 Outras restituições 100,00

06 02 03 02 IVA pago 100,00

06 02 03 04 Serviços bancários 1.864,00

06 02 03 05 Outras 47.284,00

Total das  DESPESAS CORRENTES 1.659.162,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 133.862,00

Pág. 3



Ano: 2014
ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

Código Designação Montante

 01 02 00 Conselho Intermunicipal e Secretariado Executivo

07 01 Investimentos 123.862,00

07 01 06 Material de transporte 20.000,00

07 01 06 02 Outro 20.000,00

07 01 07 Equipamento de informática 9.643,00

07 01 08 Software informático 6.150,00

07 01 09 Equipamento administrativo 1.584,00

07 01 10 Equipamento básico 2.345,00

07 01 10 02 Outro 2.345,00

07 01 11 Ferramentas e utensílios 500,00

07 01 15 Outros investimentos 83.640,00

07 03 Bens de domínio público 10.000,00

07 03 03 Outras construções e infraestruturas 10.000,00

07 03 03 13 Outros 10.000,00

08 Transferências de capital 100,00

08 05 Administração local 100,00

08 05 01 Continente 100,00

08 05 01 01 Municípios 100,00

Total das  DESPESAS DE CAPITAL 133.962,00

Total Orgão 01 02 00 1.793.124,00

Pág. 4



Ano: 2014
ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

Código Designação Montante

 01 03 00 Operações Financeiras

DESPESAS CORRENTES

03 Juros e outros encargos 81.785,00

03 01 Juros da dívida pública 81.333,00

03 01 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 81.333,00

03 01 03 02 Empréstimos de médio e longo prazos 81.333,00

03 02 Outros encargos correntes da dívida pública 100,00

03 02 01 Despesas diversas 100,00

03 05 Outros juros 100,00

03 05 02 Outros 100,00

03 06 Outros encargos financeiros 252,00

03 06 01 Outros encargos financeiros 252,00

Total das  DESPESAS CORRENTES 81.785,00

DESPESAS DE CAPITAL

10 Passivos financeiros 273.258,00

10 06 Empréstimos a médio e longo prazos 273.258,00

10 06 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 273.258,00

Total das  DESPESAS DE CAPITAL 273.258,00

Total Orgão 01 03 00 355.043,00

Total Geral 2.158.085,00
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Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

20172015F. N.Defin.F. DefinTotal

Despesas
FE

RealizadoResponsável
FCAAAC

F. de Financiamento
FRN.º 

Proj
Cod. 

Classf. 
Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

2014

020402 010200

0202200000

2010.5

5
Dinamização PROVERE ALCV
Atividades de Animação,  
Coordenação, Promoção e 
Divulgação

O 0,00 30,00 70,00 CIMAL 01/01/2010 31/12/2014 3 5.032,00 72.879,00 72.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.911,00

020402 010200

0202200000

2011.3

1
Património em Rede no 
Desenvolvimento Sustentável
Atlas: Património Cultural, 
Avifauna, Biodiversidade Marinha, 
Vegetação, Geologia e 
Geomorfologia, Carta Desporto, 
Divulgação e WebGis

O 0,00 22,41 77,59 CIMAL 01/01/2011 31/12/2014 4 298.458,77 277.966,00 277.966,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 579.374,77

020402 010200

0202200000

2011.4

2
Plano Municipal de Promoção da 
Acessibilidade
Preparação, Desenvolvimento e 
Acompanhamento

O 0,00 28,35 71,65 CIMAL 01/01/2011 31/12/2014 2 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

020402 010200

0202200000

2011.4

3
Plano Municipal de Promoção da 
Acessibilidade
Serviços Especializados

O 0,00 28,35 71,65 CIMAL 01/01/2011 31/12/2014 3 23.062,50 23.063,00 23.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.125,50

020402 010200

0202200000

2013.3

1
Diagnóstico, Planeamento e 
Prospetiva
QEC

O 0,00 15,00 85,00 CIMAL 01/11/2012 31/12/2014 3 45.817,50 45.818,00 45.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.635,50

020402 010200

0202200000

2014.5

1
Estratégia Territorial 2014-2020
Concertação Regional e 
Monitorização

O 0,00 15,00 85,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2015 0 0,00 11.685,00 11.685,00 0,00 9.225,00 0,00 0,00 0,00 20.910,00

020402 010200

0201210000

2014.5

2
Estratégia Territorial 2014-2020
Publicidade ao Apoio

O 0,00 15,00 85,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 431,00 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,00

020402 010200

0202160000

2014.5

3
Estratégia Territorial 2014-2020
Workshops

O 0,00 15,00 85,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.799,00 2.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.799,00

020402 010200

0202170000

2014.5

4
Estratégia Territorial 2014-2020
Ações de Divulgação

O 0,00 15,00 85,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.845,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845,00

020402 010200

0202200000

2014.6

1
Rede de Parcerias Territoriais - 
ADES
Consultoria

O 0,00 15,00 85,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2016 0 0,00 163.590,00 0,00 163.590,00 163.590,00 163.590,00 0,00 0,00 490.770,00

020402 010200

0202200000

2014.7

1
Instrumentos Territoriais de 
Desenvolvimento
Consultoria

O 0,00 15,00 85,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2015 0 0,00 46.125,00 0,00 46.125,00 46.125,00 0,00 0,00 0,00 92.250,00

040301 010200

0202200000

2012.1

1
Eficiência
Central de Compras

O 0,00 100,00 0,00 CIMAL 01/01/2012 31/12/2014 4 66.419,99 39.360,00 39.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.779,99

040301 010200

0202200000

2012.1

2
Eficiência
Eficiência Energética

O 0,00 100,00 0,00 CIMAL 01/01/2012 31/12/2014 4 45.387,00 5.043,00 5.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.430,00

040301 010200

0202200000

2012.1

3
Eficiência
Eficiência Hídrica

O 0,00 100,00 0,00 CIMAL 01/01/2012 31/12/2014 4 47.145,29 25.716,00 25.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.861,29

040304 010200

0202200000

2012.2

3
Formação dos Funcionários das 
Autarquias Locais - Financiada
Encargos com Formadores

O 0,00 0,00 100,00 CIMAL 01/01/2012 31/12/2014 3 8.644,73 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.644,73

040304 010200

0202200000

2012.2

5
Formação dos Funcionários das 
Autarquias Locais - Financiada
Outros Serviços

O 0,00 0,00 100,00 CIMAL 01/01/2012 31/12/2014 2 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00

1



Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

20172015F. N.Defin.F. DefinTotal

Despesas
FE

RealizadoResponsável
FCAAAC

F. de Financiamento
FRN.º 

Proj
Cod. 

Classf. 
Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

2014

040304 010200

0202250000

2012.2

6
Formação dos Funcionários das 
Autarquias Locais - Financiada
Rendas e Alugueres

O 0,00 0,00 100,00 CIMAL 01/01/2012 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

040304 010200

0202200000

2014.3

1
Formação Ação
Encargos com Formadores

O 0,00 0,00 100,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 29.959,00 29.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.959,00

040304 010200

0202200000

2014.3

2
Formação Ação O 0,00 0,00 100,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 8.044,00 8.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.044,00

040304 010200

0202250000

2014.3

3
Formação Ação
Rendas e Alugueres

O 0,00 0,00 100,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.609,00 1.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.609,00

040304 010200

0202200000

2014.4

1
Formação dos Funcionários das 
Autarquias Locais - Não 
Financiada
Encargos com Formadores

O 0,00 100,00 0,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

1.791.879,780,000,00163.590,00221.890,00216.715,00649.717,00866.432,00Total Geral   (Sub Total)      

2
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Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2014

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

20172015F. N.Defin.F. DefinTotal

Despesas
FE

RealizadoResponsável
FCAAAC

F. de Financiamento
FRN.º 

Proj
Cod. 

Classf. 
Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2016

Datas

Inicio Fim

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUN. DO ALENTEJO LITORAL

2014

010101 010200

0701070000

2014.1

1
Equipamento da CIMAL
Equipamento Informático

O 0,00 100,00 0,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 6.766,00 6.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.766,00

010101 010200

0701080000

2014.1

2
Equipamento da CIMAL
Software Informático

O 0,00 100,00 0,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 6.150,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00

010101 010200

0701090000

2014.1

3
Equipamento da CIMAL
Equipamento Administrativo

O 0,00 100,00 0,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 010200

0701100200

2014.1

4
Equipamento da CIMAL
Equipamento Básico

O 0,00 100,00 0,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010201 010200

0701150000

2013.3

1
Equipamentos Diversos
Equipamentos de Proteção 
Individual

O 7,50 7,50 85,00 CIMAL 01/05/2013 31/12/2014 1 0,00 83.640,00 83.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.640,00

020402 010200

0701070000

2010.4

1
Dinamização PROVERE ALCV
Equipamento Informático

O 0,00 30,00 70,00 CIMAL 01/01/2010 31/12/2014 3 1.184,00 1.155,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.339,00

020402 010200

0701090000

2010.4

2
Dinamização PROVERE ALCV
Equipamento Administrativo

O 0,00 30,00 70,00 CIMAL 01/01/2010 31/12/2014 0 0,00 584,00 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,00

020405 010200

0703031300

2002.9

2
Sistema Municipal de Tratamento 
de RSU
Nós de Ligação ET RSU

O 0,00 100,00 0,00 CIMAL 01/01/2002 31/12/2014 4 343.780,46 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.780,46

030502 010200

0701070000

2014.2

1
Equipamento Metrologia
Equipamento Informático

O 0,00 100,00 0,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.722,00 1.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722,00

030502 010200

0701060200

2014.2

2
Equipamento Metrologia
Equipamento de Transporte

O 0,00 100,00 0,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

030502 010200

0701100200

2014.2

3
Equipamento Metrologia
Equipamento Básico

O 0,00 100,00 0,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.845,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845,00

030502 010200

0701110000

2014.2

4
Equipamento Metrologia
Ferramentas e Utensílios

O 0,00 100,00 0,00 CIMAL 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

478.826,460,000,000,000,000,00133.862,00133.862,00Total Geral   (Sub Total)      

1


