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1. Introdução 

 

 

De acordo com os princípios orçamentais e regras previsionais para a Administração Local definidos pelo Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) apresentam-se dois dos instrumentos fundamentais da 

gestão autárquica, que constituem as Grandes Opções do Plano (GOP):  

 

•••• Plano de Atividades Municipais (PAM) – relativo à afetação de recursos financeiros correntes às diversas 

iniciativas municipais a desenvolver no Quadriénio 2013/2016; e  

 

•••• Plano Plurianual de Investimentos (PPI) – relativo aos investimentos que se pretendem levar a cabo no 

Quadriénio 2013/2016. 

 

Mantêm-se as grandes áreas de intervenção da atividade municipal definidas em anos transatos: 

 

•  MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

•  URBANISMO E HABITAÇÃO 

•  ACESSIBILIDADES E INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS 

•  ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

•  AMBIENTE E SANEAMENTO 

•  EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

•  CULTURA, DESPORTO E TURISMO 

•  SAÚDE E INTERVENÇÃO SOCIAL 

•  PROTECÇÃO CIVIL 

•  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL 

•  RELAÇÕES COM FREGUESIAS 

• COLETIVIDADES E INSTITUIÇÕES 

• RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES 
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2. Estratégia 
 

 
 
2 
Tal como previmos na introdução das Grandes Opções do Plano de 2012, este ano decorreu sob o signo de 

enormes dificuldades financeiras que se colocaram a todas as famílias, empresas e instituições, não tendo 

naturalmente as Autarquias Locais sido exceção aos constrangimentos da mais diversa ordem que se abateram 

sobre a Sociedade Portuguesa. 

 

À semelhança de 2012, 2013 deverá ser um ano em que a crise financeira e económica irá continuar a abater-se 

sobre as famílias, as empresas e as instituições, sendo de esperar até um agravamento sobre as principais variáveis 

macroeconómicas, nomeadamente aquelas que interferem no dia a dia das pessoas, particularmente das camadas 

mais fragilizadas: desempregados, famílias com escassos rendimentos, franjas sociais mais desprotegidas. O 

desemprego crescente, a queda dos apoios sociais cada vez mais necessários e o estrangulamento da classe média 

são fenómenos que continuarão a estigmatizar a sociedade portuguesa e a requerer um esforço e um empenho 

crescente por parte das Administrações, nomeadamente da que está mais próximo das populações – a 

Administração Local.  

 

Grave é que se mantenham, nesta conjuntura, um conjunto de circunstâncias e constrangimentos que na prática 

inviabilizam a necessária intensificação da intervenção social do Município: 

 

a) O anunciado decréscimo das transferências para a administração autárquica;  

b) Uma anacrónica Lei das Finanças Locais, baseada em grande escala na dinâmica do setor imobiliário e que 

nos últimos anos, devido ao acelerado arrefecimento deste Setor, determinou a queda a pique das 

receitas dele resultante - apesar do anúncio duma nova Lei das Finanças Locais, a verdade é que os seus 

contornos são ainda desconhecidos, não se prevendo que altere nada para 2013; 

c) A persistência de incompreensíveis isenções fiscais sobre receitas municipais - como é o caso das 

estruturas cuja propriedade é de Fundos e que abrange uma parte significativa da Zona Industrial de 

Azambuja; 

d) O previsível decréscimo da atividade produtiva com o consequente reflexo na diminuição de receitas 

municipais que lhe são inerentes. 

e) O espartilho legal e regulamentar que constitui a chamada Lei dos Compromissos e fundos disponíveis. 

 

A par disso, o aumento do desemprego, a queda das prestações sociais e o aparecimento de núcleos sociais com 

enormes carências irão colocar uma enorme pressão sobre as Autarquias Locais, que são a primeira linha do apoio 

social às populações.  
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As Autarquias Locais continuam portanto a debater-se com um novo paradigma: adaptar a sua atividade aos 

constrangimentos, nomeadamente orçamentais, mantendo um nível de intervenção que responda às crescentes 

necessidades das populações e que estimule o emprego e a criação de riqueza no Município. Há que limitar custos; 

mas há, também, que atender às necessidades sociais e estimular, através do investimento, o tecido empresarial 

local e o emprego. Todos temos a consciência de que o período de realização de grandes obras e infraestruturas 

não voltará por muitos anos, e que é, assim, vital dirigir prioritariamente os nossos esforços para a Intervenção 

Social, a Educação, a criação de emprego e riqueza, a defesa dos ambiente e das culturas locais 

 

Mantemos, pois, os nossos principais objetivos estratégicos nas áreas da Educação, do Ambiente e Saneamento, 

da Qualificação Urbana e do Planeamento e Organização do Território. Naturalmente que em tempos de crise a 

Intervenção Social e o apoio aos estratos sociais mais desfavorecidos é uma área prioritária de intervenção, 

complementada com medidas que promovam o crescimento económico e o emprego. 

 

Passaremos seguidamente em revista cada uma delas: 

 

1.Educação 

 

A educação tem sido, ao longo dos anos, um setor estratégico de intervenção municipal. A organização da 

comunidade escolar numa ótica geográfica permitiu a constituição dos Agrupamentos Escolares de Azambuja, 

Vale/Aveiras e Alto Concelho. 

Nestes anos consolidou-se nos dois sentidos a relação entre a Escola e a Comunidade, mediante o 

desenvolvimento de diversos projetos educativos que continuarão a ser desenvolvidos. 

O ano de 2013 será o ano de consolidação com todas as infraestruturas a funcionar em horário completo. 

Prevemos, também, dar mais um passo na melhoria das condições estruturais, candidatando a Escola de Aveiras 

de Cima e apostando numa intervenção muito significativa nas EBI do Concelho, como resultado da execução da 

primeira tranche do Protocolo celebrado com o Ministério da Educação, que deveria ter sido entregue em 2012 

mas que até agora não foi disponibilizado. 

Continuaremos também a promover a Ação Social Escolar e as Atividades de Enriquecimento Curricular bem como 

a desenvolver os programas complementares de educação numa vertente mista educativa e de apoio social. 

 
 
2.Ambiente e Saneamento 

 

A execução dos contratos de concessão com Águas do Oeste e Águas de Azambuja permitem-nos antecipar, para 

2013, um conjunto de investimentos que prossigam os objetivos de atender 98 por cento da população com rede 

de distribuição de água em boas condições e 95 por cento com recolha e tratamento de efluentes. Consideramos 

prioritária a resolução da recolha e tratamento de águas residuais, particularmente nas Freguesias de Manique do 
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Intendente e Vila Nova de S. Pedro. Espera-se, neste ultimo caso, a entrada em funcionamento do sistema de 

tratamento nas Freguesias de Manique e Vila Nova de S. Pedro. 

Os investimentos programados pela AdO permitirão também, no decurso de 2013, o funcionamento integral do 

sistema de saneamento de Aveiras de Cima e de Alcoentre. 

Apesar de termos chegado a um acordo parcial com Águas do Oeste, há que continuar negociações tendo em vista 

ressarcir o Município de danos por atrasos. 

 
 
3.Qualificação Urbana 

 

Continuaremos a dar prioridade à reabilitação urbana, não só do espaço público como do edificado, privado e 

público. 

Ao nível do espaço público, e para além de intervenções pontuais de reabilitação, serão concluídas a requalificação 

da Avenida 25 de Dezembro em Vale Brejo e da Rua 25 de Abril na Maçussa (através de fundos comunitários). 

Ao nível do edificado, privado ou público, 2013 será o ano de consolidação da Lezíria do Tejo, Sociedade 

Intermunicipal de Reabilitação Urbana, com intervenção nas Áreas de Reabilitação Urbana de Azambuja e 

Manique do Intendente, recentemente aprovadas em Assembleia e que permitirão uma série de benefícios fiscais 

que esperamos permitam uma campanha significativa de recuperação do edificado. 

 
 
4. Intervenção Social 

 

Decorrente do agravamento da crise, a atividade do Município, para além dos programas já em vigor de apoio às 

IPSS em termos de utentes ou de programas de investimento e do apoio a carenciados prevê: 

 

- A intensificação da Ação Social Escolar, já praticada, aliás, para além do que a Lei determina; 

 

- O apoio aos Centros de Dia e a Lares de Terceira Idade, nomeadamente com a entrada em funcionamento 

da extensão da Maçussa; 

 

- O apoio às famílias, traduzido na manutenção dos programas de Férias Desportivas  

 

- O apoio a portadores de deficiência, através do Protocolo de apoio assinado com a CERCI, a manutenção e 

divulgação da Loja Social; 

 

- A criação e dinamização do Banco de Voluntariado; 

 

- A manutenção duma Ação no capítulo da Intervenção Social, para o desenvolvimento de projetos de apoio 

social que se mostrem necessários face ao evoluir de 2013; 

 

- O envolvimento do Setor Logístico instalado no Município para a criação e dinamização dum Banco de 

artigos essenciais, 
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- A manutenção e intensificação do fornecimento de carne e peixe às famílias carenciadas; 

 

- Comparticipação de medicamentos a idosos e comparticipação do leite suplementar para bebés até ao 

primeiro ano de vida. 

 
 
5.Desenvolvimento Económico e Social e Emprego 

 

Continuaremos a investir no Programa de Divulgação e Promoção do Município tendo em vista a divulgação das 

potencialidades do Concelho. 

Estimularemos o Setor Produtivo e o Emprego utilizando os instrumentos fiscais e regulamentares facilitadores da 

instalação de empresas, particularmente as que traduzam maior valor acrescentado, maior índice de emprego ou 

que se instalem em zonas desfavorecidas do Concelho. 

Também se prevê a intensificação do apoio ao emprego através de Gabinete próprio e da atração de industrias e 

serviços criadores de emprego local. 

 

6. Planeamento e organização do Território 

 

Durante o ano de 2012 foram praticamente cumpridas as etapas previstas dos trabalhos de revisão do Plano 

Diretor Municipal, com a definição da REN bruta e a marcação dos perímetros urbanos. No entanto, alterações 

legislativas e de composição da Comissão de Acompanhamento impediram a conclusão destas etapas. Esperamos 

que em 2013 sejam reiniciados. 

Também serão acompanhados alguns dos Planos de Pormenor em desenvolvimento, esperando-se a conclusão de 

três importantes Planos de Pormenor: 

-Plano de Pormenor da Quinta das Minas;; 
 

-Plano de Pormenor da Zona Nascente de Aveiras de Cima; 
 

-Plano de Pormenor da Frente Urbana de Azambuja. 

Quanto ao Plano de Pormenor da Lusolândia, espera-se para 2013 a clarificação dos diversos aspetos da sua 

concretização. 

No início de 2013 dar-se-á inicio à discussão e análise do Plano Estratégico entretanto concluído, por forma a 

definir a estratégia que informará a revisão do PDM. 

 

 

 

O Município e os seus agentes serão confrontados em 2013 com duas importantes alterações ao seu 

funcionamento: 

-A profunda alteração estrutural dos Serviços Municipais e dos seus Dirigentes; 

-A extinção da Empresa Municipal de Infraestruturas de Azambuja. 
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3. Aspetos Financeiros 
 

 

 

O contexto de crise económica e financeira que tem constrangido a sociedade portuguesa refletiu-se de forma 

determinante na execução orçamental dos exercícios dos últimos anos. A quebra acentuada das receitas 

municipais designadamente as decorrentes da atividade económica, em geral, e imobiliária, em particular - 

Derrama, IMT, Taxas de operações urbanísticas – obrigaram a uma redefinição de prioridades na gestão municipal 

e a uma racionalização de despesas. 

 

As previsões quer da receita, quer da despesa foram efetuadas em consonância os montantes inscritos no Plano de 

Ajustamento Financeiro de Azambuja, com as alterações decorrentes dos factos supervenientes ao período de 

elaboração do Plano, designadamente, no tocante a Fundos Comunitários, ao momento da contabilização do 

financiamento ao abrigo do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) e ao relacionamento Município/Águas do Oeste. 

 

Assim, nas receitas provenientes de Fundos Comunitários, foram consideradas as inerentes às candidaturas já 

formalmente aprovadas. 

 

A obtenção e aplicação do financiamento ao abrigo do PAEL (3.548.058 €) foi contabilizada integralmente do lado da 

receita e as despesas a regularizar com esse financiamento do lado da despesa. Foram igualmente considerados os 

fluxos financeiros com a Águas do Oeste decorrentes do acordo celebrado no dia 13 de Dezembro de 2012.  

 

a) ESTRUTURA DA RECEITA E DA DESPESA 
 

Para 2013, a repartição das receitas e despesas previstas relativamente a verbas definidas é a seguinte: 
 

• RECEITAS 

TIPO VALOR (€) % 

Corrente 12.676.826 70,9% 

Capital/Outras 5.203.474 29,1% 

TOTAL 17.880.300 100,0% 

 

 

 

• DESPESAS 

TIPO VALOR (€) % 

Corrente 13.538.079 75,7% 

Capital 4.342.221 24,3% 

TOTAL 17.880.300 100,0% 
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Relativamente à estrutura da despesa, nas suas diversas afetações, teremos o seguinte quadro de aplicações de Fundos: 

 

ESTRUTURA VALOR (€) % 

Funcionamento 

   Pessoal 5.801.882 32,4% 

   Bens e Serviços 456.465 2,6% 

   Outras Despesas 12.510 0,1% 

PAM 
  

6.353.932 35,5% 

PPI 
  

3.052.864 17,1% 

Serviço da Dívida 
 

2.202.647 12,3% 

 

 

b) INDICADORES 

 

Para uma melhor análise da estrutura financeira do Orçamento de 2013, apresentamos os seguintes indicadores: 

 

Receitas Correntes 
= 93,6 % 

Despesas Correntes 

 

As receitas correntes do Município não cobrem a totalidade das despesas correntes, uma vez que nestas últimas consta um 

conjunto que perfaz 3.229 milhares de euros, que será objeto de financiamento, em cerca de 90%, ao abrigo do PAEL. Este 

financiamento, pela sua natureza económica, é enquadrado nas receitas de capital. 

  

Prevê-se, assim, a existência de uma Poupança Corrente negativa, ou seja, um financiamento parcial de despesas correntes 

com receitas de capital, decorrente do facto atrás descrito, que, para 2013 atinge o montante de 861.253 €. 

 

Despesas de Funcionamento 
= 35,1 % 

Despesas Totais 

 

O peso das despesas de funcionamento na Despesa aumenta cerca de 2,6 pontos percentuais face a 2012, em virtude da 

regularização, em 2013, dos pagamentos em atraso de exercícios anteriores, por via do financiamento já descrito. 

 

Despesas com o Pessoal 
= 32,4 % 

Despesas Totais 



 10 

 

 

Em relação a 2012 verifica-se, neste indicador, um aumento de 3,4 pontos percentuais decorrente do aumento das 

comparticipações para a segurança social (OGE2013) e do facto da suspensão dos subsídios de férias e de Natal 

pelo Governo, em 2013, passar a abranger apenas um desses subsídios.  

 

c) ESTRUTURA DO PAM E DO PPI 

Apresenta-se, neste capítulo, a afetação dos recursos em termos de PAM, de PPI e totais aos diversos objetivos definidos para a 

estrutura de atuação da Câmara Municipal. 

 

Pode assim, constatar-se que, em termos de PAM e PPI, os objetivos com maior dotação percentual são os seguintes: 

 

OBJETIVOS 
PAM PPI PAM+PPI 

Total 
% 

PAM+PPI 
Defin. 

% 
Def. A Def. Total % Def. A Def. Total % 

Modernização e Reorg.Serviços  665.656 81.170 746.826 10,7% 127.196 20.350 147.546 2,5% 894.372 7,0% 792.852 8,4% 

Urbanismo e Habitação 3.000 0 3.000 0,0% 823.145 366.260 1.189.405 20,5% 1.192.405 9,3% 826.145 8,8% 

Acessibilid. e Infra-est. Viárias 3.350 0 3.350 0,0% 262.778 207.555 470.333 8,1% 473.683 3,7% 266.128 2,8% 

Iluminação Pública 307.960 30.000 337.960 4,9% 5.301 26.500 31.801 0,5% 369.761 2,9% 313.261 3,3% 

Ambiente e Saneamento 3.351.804 292.300 3.644.104 52,4% 132.798 727.027 859.825 14,8% 4.503.929 35,3% 3.484.602 37,0% 

Educação e Juventude 1.116.507 12.500 1.129.007 16,2% 102.165 696.676 798.841 13,7% 1.927.848 15,1% 1.218.672 13,0% 

Cultura, Desporto e Turismo 423.395 27.500 450.895 6,5% 79.908 220.965 300.873 5,2% 751.768 5,9% 503.303 5,4% 

Saúde e Intervenção Social 78.818 70.950 149.768 2,2% 13.500 45.750 59.250 1,0% 209.018 1,6% 92.318 1,0% 

Protecção Civil 200.125 15.000 215.125 3,1% 1.400 2.750 4.150 0,1% 219.275 1,7% 201.525 2,1% 

Desenv. Económico e Social 33.360 0 33.360 0,5% 500 1.000 1.500 0,0% 34.860 0,3% 33.860 0,4% 

Relações c/ Freguesias 6.615 0 6.615 0,1% 492.136 78.400 570.536 9,8% 577.151 4,5% 498.751 5,3% 

Coletividades e Instituições 53.000 35.000 88.000 1,3% 180.000 0 180.000 3,1% 268.000 2,1% 233.000 2,5% 

Relações c/ Outras Entidades 110.342 36.947 147.289 2,1% 832.037 363.679 1.195.716 20,6% 1.343.005 10,5% 942.379 10,0% 

  6.353.932 601.367 6.955.299 100% 3.052.864 2.756.912 5.809.776 100,0% 12.765.075 100% 9.406.796 100% 

 

 

 

a) PPI+PAM - Despesas Totais 

 

•••• Objetivo 05 – Ambiente e Saneamento: 35,3 % 

 

•••• Objetivo 06 – Educação e Juventude: 15,1 % 

 

•••• Objetivo 13 – Relações com Outras Entidades: 10,5 % 

 

•••• Objetivo 02 – Urbanismo e Habitação: 9,3 % 

 

 



 

 

b) PPI+PAM - Despesas com Financiamento Definido

 

•••• Objetivo 05 – Ambiente e Saneamento: 

 

•••• Objetivo 06 – Educação e Juventude: 

 

•••• Objetivo 13 – Relações com Outras Entidades: 10,0

 

•••• Objetivo 02 – Urbanismo e Habitação: 8

 

ESTRUTURA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

 

Educação e Juventude
13,0%

Cultura, Desporto,
Juventude 

5,4%

Saúde e Intervenção 
Social
1,0%

Protecção Civil
2,1%

Desenv. Económico
e Social
0,4%

Relações
c/ Freguesias

5,3%

Colectividades
e Instituições

Despesas com Financiamento Definido 

Ambiente e Saneamento: 37,0 % 

Educação e Juventude: 13,0 % 

Relações com Outras Entidades: 10,0 % 

Urbanismo e Habitação: 8,8 % 

ESTRUTURA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

Modernização e 
Reorg. Serviços 

8,4%
Urbanismo e Habitação

8,8%

Acessibilid. e Infra

Ambiente e Saneamento

Colectividades
e Instituições

2,5%

Relações c/ 
Outras Entidades

10,0%
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Urbanismo e Habitação
8,8%

Acessibilid. e Infra-
est. Viárias

2,8%

Iluminação Pública
3,3%

Ambiente e Saneamento
37,0%


























































































