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Enquadramento 

A CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral é uma entidade intermunicipal nos 

termos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, compreendida na NUT II Alentejo e 

correspondendo à NUT III Alentejo Litoral.  

De acordo com art.º 82.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro na sua última redacção, para 

além da Assembleia Intermunicipal, são órgãos da Comunidade Intermunicipal, o Conselho 

Intermunicipal, o Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal e o 

Secretariado Executivo Intermunicipal. 

O Conselho Intermunicipal é o órgão deliberativo e executivo, sendo constituído pelo conjunto 

dos Srs. Presidentes de Câmara do Alentejo Litoral, ou seja, Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, 

Santiago do Cacém e Sines. De entre os seus membros foi eleito o Sr. Presidente da Câmara de 

Alcácer do Sal para Presidente do Conselho Intermunicipal e os Srs. Presidentes das Câmaras 

de Santiago do Cacém e Sines para Vice-Presidentes deste órgão. 

O Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal é o órgão de natureza 

consultiva, sendo constituído por representantes de entidades, organizações, instituições com 

relevância e intervenção no domínio dos interesses do Alentejo Litoral, cabendo ao Conselho 

Intermunicipal deliberar sobre a sua composição, que actualmente se consubstancia no elenco 

seguinte: 

 ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 
 ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo 
 Aeroporto de Beja (ANA Aeroportos) 
 Agência Portuguesa do Ambiente 
 AHSA – Associação de Horticultores do Sudoeste Alentejano 
 AICEP – Global Parques 
 Alensado – Coop. Agrícola do Sado CRL 
 AMBILITAL – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM 
 AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo 
 ANSUB - Associação de Produtores Florestais do Vale do Sado 
 Aparroz - Agrupamento de Produtores de Arroz do Vale do Sado, Lda 
 Apasado - Associação de Proteção Ambiental do Sado 
 APS - Administração do Porto de Sines e do Algarve 
 APVCA – Associação de Produtores de Vinhos da Costa Alentejana 
 ARPTA - Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo 
 ARS Alentejo  – Administração Regional de Saúde do Alentejo IP 
 Associação Casas Brancas 
 Associação de Agricultores de Grândola 
 Associação de Beneficiários do Mira 
 Associação de Criadores de Limousine 
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 Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado 
 Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sado 
 Associação de Resorts do Alentejo Litoral 
 Centro de Ciência Viva do Lousal 
 Centro de Emprego e Formação Profissional do Alentejo Litoral 
 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
 Direção de Serviços da Região Alentejo – Direção Geral do Estabelecimentos Escolares 
 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 
 Direção Regional de Cultura do Alentejo 
 EDIA, S.A. 
 EDP – Central Termoelétrica de Sines 
 EPO – Centro Escolar e Empresarial do Sudoeste Alentejano SA 
 Escola de Artes do Alentejo Litoral 
 Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget do Litoral Alentejano 
 Escola Tecnológica do Litoral Alentejano 
 Galpenergia – Refinaria de Sines 
 ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 
 Instituto de Segurança Social, Centro Distrital de Beja 
 Instituto de Segurança Social, Centro Distrital de Setúbal 
 Instituto Politécnico de Beja 
 Instituto Politécnico de Setúbal 
 Matadouro do Litoral Alentejano 
 Repsol Polímeros, S.A. – Complexo Petroquímico de Sines 
 SinesTecnopolo 
 TAIPA – Organização Coop. Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira 
 Turismo do Alentejo ERT 
 União das Misericórdias Portuguesas 
 Unidade Local de Saúde do Alentejo Litoral 
 Universidade de Évora 

 

O Secretariado Executivo Intermunicipal é o órgão executivo eleito sob proposta do Conselho 

Intermunicipal e com deliberação da Assembleia Intermunicipal.  

 

Contexto 

O período de preparação deste Orçamento e das respetivas Grandes Opções do Plano para 

2022 sucedeu às eleições autárquicas que fixou os eleitos para as Assembleias Municipais, 

Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia para o mandato entre 2021 e 2025. A este propósito 

nunca é demais salientar e saudar o Poder Local Democrático, e portanto, homenagear todas e 

todos os autarcas que ao longo destes quase 45 anos foram os protagonistas do poder mais 

próximo das populações. Refiramo-nos a todos os autarcas – Presidentes de Câmara, 
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Presidentes e membros das Assembleias Municipais, Vereadores, Presidentes de Junta de 

Freguesia e membros das Assembleias de Freguesia. Desde 12 Dezembro de 1976, esses 

milhares de mulheres e de homens foram os primeiros rostos a quem os munícipes e os 

fregueses recorreram. Foram quem assumiu as causas das suas cidades, vilas, aldeias e lugares. 

E ao longo destes 45 anos foram essas mulheres e esses homens que construíram um Poder 

Local mais forte, mais robusto e que tem sido o único garante de coesão económica, social e 

territorial do País. Essas mulheres e esses homens, somos todos nós, são os autarcas e a 

sociedade civil, as colectividades e as associações, as instituições cujo vigor depende da 

vontade individual e colectiva.  

Nestes 45 anos o Poder Local Democrático sofreu enormes alterações, em resposta aos 

desafios do momento, quer circunstanciais quer de natureza mais estrutural. Evoluiu. Cresceu 

no seu peso político. Amadureceu a sua intervenção. Aumentou a complexidade da gestão. 

Mas, na realidade, a sua arquitectura formal manteve-se. E é também sobre esse facto que 

hoje nos interrogamos. 

A vida política, a forma e o conteúdo das intervenções, mudou também. Hoje vive-se um 

tempo que se pode dizer de financeirização da atuação política. Os Municípios e as Freguesias 

debatem-se com um conjunto de desafios de natureza mais financeira que orçamental que são 

limitadores da sua ação, circunscritores da atuação política. Essa realidade pesa não só sob o 

Poder Local, mas pesa mais neste porque os seus recursos são mais limitados, menos elásticos. 

E esse contexto tem perigado, novamente, a prestação efectiva do serviço público – muitas 

vezes dos serviços público essencial. 

Ademais, num mundo globalizado, num País que continua a apresentar um conjunto de 

assimetrias que exigem uma acção cada vez mais sistémica, no contexto de uma Europa das 

Regiões em que a abordagem territorial é determinante e fundamental para a integração 

económica e para a redução das disparidades, os Municípios não dispõem, objectivamente, de 

instrumentos que lhes permitam a prossecução de medidas de política à altura deste contexto. 

Nem os Municípios dispõem desses instrumentos nem a arquitectura do Estado os 

disponibiliza ou se encontra preparada para o efeito. E urge na actualidade encontrar 

respostas que permitam enfrentar, com eficácia, esta nova realidade. 

Olhando para a Constituição Portuguesa, constatamos que o legislador, em 1976, previu isso 

mesmo e por isso inscreveu no artigo 236 que são Autarquias Locais as Freguesias, os 

Município e as Regiões Administrativas. O nosso modelo de Poder Local encontra-se, por isso, 

inacabado. E, note-se, o legislador deixou em aberto o modelo em concreto, justamente 

porque já à época eram notórias as transformações do mundo e seria desejável que a solução 

intermédia entre as Freguesias e os Municípios e o Governo fosse consensualizado com base 

na experiência que se iniciava em 1976. Acontece que até hoje, por razões que se podem dizer 
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serem absurdas, adiámos a solução regional. E o País – e o Alentejo em particular – tem pago 

por isso. 

Mantivemos, por isso, ao longo destes 45 anos de democracia, um dos Estados mais 

centralistas da Europa. Um Estado que foi tão conservador na sua arquitectura que manteve 

até há bem poucos anos a figura do magistrado administrativo – os governadores civis. 

Também circunstância relevante de contexto, é a situação motivada pela pandemia provocada 

pelo SARS-COV-2, que, recorde-se, foi motivo para a declaração do estado de emergência e 

que teve como fundamento a verificação de uma situação de calamidade pública, que 

felizmente se conseguiu controlar e solver, ainda que permaneçam em Portugal valores de 

infecção relevantes, com óbitos a lamentar. Também sobre esta matéria é oportuno registar e 

saudar a atuação do conjunto dos profissionais na área saúde pelo empenho que entregaram e 

continuam a entregar em prol do bem comum. Sublinha-se ainda, a articulação das instituições 

públicas, das organizações privadas, sociais e humanitárias para o efeito, que inequivocamente 

contribuíram para este desiderato comum de combate à pandemia e para garantir o bem-estar 

dos nossos concidadãos. 

Esta conjuntura sem precedentes tem, naturalmente, condicionado a sociedade, realçando e 

agravando desigualdades que, aliás, antecedem a própria conjuntura de emergência sanitária. 

Nesta circunstância, existem riscos agravados de limitação subliminar e mesmo efectiva de 

direitos e liberdades a que todos devemos estar atentos, rechaçando liminarmente 

extremismos e intolerâncias, racismo e a xenofobia mesmo que travestidos por uma 

articulação recauchutada populista mas 

reaccionária que lamentavelmente tem vindo 

recrudescer.  

Dito isto, os principais indicadores nacionais já 

reflectem claramente uma recuperação da 

economia portuguesa, como fica patente na 

leitura do boletim mensal de economia 

portuguesa (BMEP)1, o que se traduz num 

cenário de crescimento generalizado com 

influência esperada também na economia do 

                                                           
1
 Que pode ser consultado em anexo em detalhe 
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Alentejo Litoral.  Na economia portuguesa são expectáveis efeitos significativos no mercado de 

trabalho, aliás, acompanhando a tendência na União Europeia e nas cadeias de valor 

económico como expressam as seguintes ilustrações2:  

 

  

  

  

                                                           
2
 Crédito para a publicação produzida pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do 

Ministério das Finanças do Boletim Mensal da Economia Portuguesa Outubro 2021 
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Grandes Opções do Plano para 2022 

O exercício do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2022 corresponde aos 

objectivos essenciais da missão da Comunidade Intermunicipal, já completamente 

estabilizados e seguros no âmbito da cooperação horizontal entre os municípios do Alentejo 

Litoral. 

É nesse sentido, que mais uma vez enfatizamos a prioridade relativa ao Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) do Alentejo Litoral que, a par de outros 

instrumentos de abordagem territorial contratualizados no âmbito do Portugal 2020, se tem 

revelado instrumental na sua complementaridade do investimento municipal 

Como desiderato, a CIMAL continuará a concentrar grande parte da sua actividade no exercício 

das atribuições que lhe foram delegadas, nomeadamente pela Autoridade de Gestão do 

Programa Operacional do Alentejo 2020, enquanto organismo intermédio, por forma a honrar 

os compromissos com a delegante e cumprir com eficácia as directrizes dos municípios.  

Correlacionado com esta matéria, já se iniciou o processo de recondicionamento e 

recentragem do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Alentejo Litoral que determinará as 

escolhas tematizadas do território até 2030. Este trabalho está contratualizado com a Delloitte 

SA e combinará um referencial de partida já conhecido e estabilizado, com os seguintes 

domínios de análise: 

 

Em paralelo continuaremos a acompanhar o desenvolvimento do próximo período de fundos 

estruturais, ainda pendente de acordo com a Comissão Europeia no seu detalhe. Existe 

previsão que o Governo Português possa entregar uma proposta de Acordo de Parceria ainda 
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no decorrer de 2021, portanto e ainda que não definitivo, entendemos relevante partilhar 

desde já as grandes linhas temáticas do Portugal20303: 

 

Ainda no contexto mais prospectivo, continuaremos a trabalhar no Plano Intermunicipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas do Alentejo Litoral que em síntese se substancia no 

seguinte: 

 
                                                           
3
 Esta informação foi extraída de documento oficioso do Governo, que resulta da dialéctica institucional que tem sido realizada e 

onde a CIMAL tem participado. 
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Mas também, no levantamento e proposta dos Serviços de Interesse Geral4 no Alentejo Litoral, 

na área económica, não económica e social, nomeadamente na área social, na saúde e 

educação.  

Afigura-se também oportuno sinalizar que iremos concluir o processo Alentejo Litoral 

Resiliente e cuja arquitectura metodológica se lista se esquematiza em seguida: 

Fase Marcos Ações 

Fase 1 

Organização e preparação para a 

aplicação das orientações 

internacionais das Nações Unidas 

e da sua estratégia “Making Cities 

Resilient” 

1. Preparação do cenário institucional - 

sensibilização. 

2. Envolvimento de atores, formalização 

do processo participativo.  

3. Planeamento e execução do processo. 

Fase 2 
Diagnóstico e avaliação de risco de 

cada Município 

4. Familiarização com os riscos do 

Município.  

5. Avaliação de riscos.  

6. Análise do ambiente e atores locais.  

7. Preparação de relatório de avaliação. 

Fase 3 

Desenvolvimento de um plano de 

ação de segurança e resiliência 

para cada Município 

8. Definição de visão, objetivos e ações 

principais.  

9. Definição de programas e projetos.  

10. Institucionalização e manutenção do 

plano de redução de riscos. 

Fase 4 Implementação do plano 

11. Implementação e mobilização de 

recursos.  

12. Garantia de ampla participação e 

apropriação. 

Fase 5 
Monitorização e 

acompanhamento 

13. Monitorização, acompanhamento e 

avaliação do plano.  

14. Promoção do plano. 

Ademais, prosseguiremos com a prioridade de desenvolvimento e aprofundamento do 

exercício de competências delegadas nas áreas do ruído, da fiscalização de ascensores, da 

                                                           
4
 Os serviços de interesse geral consistem em serviços básicos essenciais para assegurar qualidade de vida e bem-estar na 

população, designadamente serviços vitais como a educação, saúde, habitação, acção social ou ainda os serviços de fornecimento 
de água e gestão de resíduos, como também actividades ligadas a grandes redes, como a energia, telecomunicações, transportes 
ou serviços postais. 
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metrologia e defesa do consumidor, robustecendo aquilo que é a prestação de serviço público. 

Ainda neste contexto, queremos salientar que enquanto Autoridade de Transportes para os 

serviços públicos de passageiros temos a expectativa de concluir o processo de 

contratualização da rede de transporte público rodoviário para o Alentejo Litoral. 

Perspectivamos ainda avanços na área florestal e da protecção civil, bem como o planeamento 

intermunicipal na área da habitação e demografia.  

Finalmente sinalizar a manutenção da prioridade da valorização do trabalho e dos 

trabalhadores, que se traduz na contínua qualificação das condições de trabalho e na 

constante apreciação dos trabalhadores. 

 

O Orçamento para 2022 

Como verificado em anos precedentes, a CIMAL mantém uma estrutura reduzida e em grande 

medida suportada pelas quotas dos Municípios associados. As transferências expectáveis do 

Orçamento de Estado representam cerca de 21% das receitas, ascendendo a cerca de 701.287 

euros. As quotas das edilidades, que se manterão inalteradas em 2022, representam cerca de 

16% das receitas da Comunidade, totalizando 538.800 euros. Considerando os projetos em 

curso e a desenvolver, são expectáveis comparticipações de fundos comunitários e das 

respetivas edilidades, com um peso de 28% e 30% respetivamente no total das receitas, que 

deverão alcançar cerca de 1.909.865 euros.  

Ao nível da despesa a principal contribuidora será a rúbrica de investimentos, ascendendo a 

1.674.141 euros (cerca de 51% do total das despesas). Destaque ainda para as rúbricas de 

subsídios e despesas com pessoal, ambas com peso de 18% no total das despesas orçamentais, 

e para a rúbrica de aquisição de bens e serviços, com valor na ordem dos 425.432 euros. 
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2022 
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DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2022

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

3.271.814

.................... ....................

.................... ....................

....................

0

Total Geral: Total Geral:

Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados 0

Total: Total:

....................

.................... .................... 3.271.814

1.674.191

1.597.623

3.271.814

1.569.756

1.702.058 Correntes

Capital

Efetivas

Não efetivas

Correntes

Capital

Efetivas

Não efetivas

3.271.814Total:Total:

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

04 Taxas, multas e outras penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012399 Outras

0401239999 80.960Outros

0402 Multas e outras penalidades

040201 50Juros de mora

040204 50Coimas e penalidades por contra-ordenações

06 Transferências correntes

0603 Administração central

060301 Estado

06030199 691.287Outras

060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados

06030601 196.997FEDER

06030602 39.157Fundo de Coesão

06030603 58.768FSE

0605 Administração local

060501 Continente

06050101 594.365Municípios

07 Venda de bens e serviços correntes

0702 Serviços

070299 40.424Outros

Total das Receitas Correntes: 1.702.058

09 Venda de bens de investimento

0904 Outros bens de investimento

090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

09040101 378Equipamento de transporte

10 Transferências de capital

1003 Administração central

100301 Estado

10030199 10.000Outras

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

10030701 627.683FEDER

1005 Administração local

100501 Continente
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

10050101 931.695Municípios

Total das Receitas de Capital: 1.569.756

1.702.058

1.569.756

Total das Receitas Correntes:

Total das Receitas de Capital:

Total do Orçamento da Receita: 3.271.814

0Total das Receitas Não Efetivas:

Total das Receitas Efetivas: 3.271.814
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

01 Administração Autárquica

0101 Assembleia Intermunicipal

0101 01 Despesas com o pessoal

0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais

0101 010213 Outros suplementos e prémios

0101 01021302 2.920Outros

0101 02 Aquisição  de bens e serviços

0101 0202 Aquisição de serviços

0101 020213 2.096Deslocações e estadas

Total das Despesas Correntes Orgânica 0101: 5.016

Total da Divisão Orgânica 0101: 5.016

0102 Conselho Intermunicipal e Secretariado Executivo

0102 01 Despesas com o pessoal

0102 0101 Remunerações certas e permanentes

0102 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

0102 01010401 235.759Pessoal em Funções

0102 01010403 620Alterações facultativas de posicionamento remunerat

0102 01010404 7.980Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabal

0102 010106 Pessoal contratado a termo

0102 01010601 14.461Pessoal em Funções

0102 010107 35.211Pessoal em regime de tarefa ou avença

0102 010109 65.705Pessoal em qualquer outra situação

0102 010111 12.399Representação

0102 010113 22.038Subsidio de refeição

0102 010114 54.088Subsídio de férias e de Natal

0102 010115 100Remunerações por doença e maternidade/paternidade

0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais

0102 010202 3.878Horas extraordinárias

0102 010204 8.948Ajudas de custo

0102 010205 4.746Abono para falhas

0102 0103 Segurança social

0102 010302 9.133Outros encargos com a saúde

0102 010305 Contribuições para a segurança social

0102 01030501 47Assistência na doença dos funcionários públicos (AD

0102 01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato d

Grandes Opções do Plano e Orçamento da CIMAL - 2022 -  16/28



Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

0102 0103050201 23.381Caixa Geral de Aposentações

0102 0103050202 69.374Segurança social - Regime geral

0102 010309 Seguros

0102 01030901 7.201Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

0102 02 Aquisição  de bens e serviços

0102 0201 Aquisição de bens

0102 020102 Combustíveis e lubrificantes

0102 02010202 6.623Gasóleo

0102 02010299 50Outros

0102 020107 50Vestuário e artigos pessoais

0102 020108 2.651Material de escritório

0102 020114 249Outro material-Peças

0102 020115 223Prémios, condecorações e ofertas

0102 020117 637Ferramentas e utensílios

0102 020118 50Livros e documentação técnica

0102 020121 283Outros bens

0102 0202 Aquisição de serviços

0102 020201 18.009Encargos das instalações

0102 020202 9.906Limpeza e higiene

0102 020203 9.944Conservação de bens

0102 020208 2.870Locação de outros bens

0102 020209 11.984Comunicações

0102 020210 500Transportes

0102 020211 500Representação dos serviços

0102 020212 1.566Seguros

0102 020213 500Deslocações e estadas

0102 020215 109Formação

0102 020216 100Seminários, exposições e similares

0102 020217 1.180Publicidade

0102 020219 9.490Assistência técnica

0102 020220 325.667Outros trabalhos especializados

0102 020225 20.195Outros serviços

0102 03 Juros e outros encargos

0102 0302 Outros encargos correntes da dívida pública

0102 030201 50Despesas diversas
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

0102 0306 Outros encargos financeiros

0102 030601 254Outros encargos financeiros

0102 04 Transferências correntes

0102 0403 Administração central

0102 040305 50Serviços e fundos autónomos

0102 0405 Administração local

0102 040501 Continente

0102 04050101 50Munícipios

0102 04050104 6.651Associações de munícipios

0102 0407 Instituições sem fins lucrativos

0102 040701 750Instituições sem fins lucrativos

0102 05 Subsídios

0102 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

0102 050103 579.102Privadas

0102 06 Outras despesas correntes

0102 0602 Diversas

0102 060203 Outras

0102 06020301 50Outras restituições

0102 06020302 5.000IVA pago

0102 06020304 1.245Serviços bancários

0102 06020305 1.000Outras

Total das Despesas Correntes Orgânica 0102: 1.592.607

0102 07 Aquisição de bens de capital

0102 0701 Investimentos

0102 070104 Construções diversas

0102 07010407 18.450Captação e distribuição de água

0102 07010413 830.925Outros

0102 070106 Material de transporte

0102 07010602 46.000Outro

0102 070107 13.932Equipamento de informática

0102 070108 30.154Software informático

0102 070109 5.000Equipamento administrativo

0102 070110 Equipamento básico

0102 07011002 726.000Outro

0102 070111 500Ferramentas e utensílios
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

0102 0703 Bens de domínio público

0102 070303 Outras construções e infraestruturas

0102 07030313 3.180Outros

0102 08 Transferências de capital

0102 0805 Administração local

0102 080501 Continente

0102 08050101 50Munícipios

Total das Despesas de Capital Orgânica 0102: 1.674.191

Total da Divisão Orgânica 0102: 3.266.798

3.271.814Total do Capítulo Orgânico 01:

1.597.623

1.674.191

Total das Despesas Correntes:

Total das Despesas de Capital:

Total do Orçamento da Despesa: 3.271.814

0Total das Despesas Não Efetivas:

Total das Despesas Efetivas: 3.271.814

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

O ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................
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Estimativa
de

realização
do per. t-1

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

Pagamentos

Períodos seguintes

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2022
Euros

Datas
(Mês/Ano)

Fonte de FinanciamentoForma
de

realiz.

[5]

Total previsto

[21] = [ND] +
[13] + ... +

[20]

2022 2023 2024 2025 2026 2027 e seg.
RP
[7]

Financiam.
não definido

[ND]
RG
[6]

UE
[8]

EMPR
[9]Obj.Prog. AçãoAno / Nº

Número do
projeto

[2]

Objetivo

[1]
Rubrica

orçamental

[4]

Realizado
em

períodos
anteriores

Designação do projeto

[3]

Fases
de

Exec.

Inicio
[10]

Fim
[11] [13][12] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

1 Funções Gerais

1 111 Administração Geral

8.469 286.200 12/202201/201907010301  01021111 Eficiência Energética da CIMAL - Edifício sede2019/2 E 294.6698.4690

8.029 3.93212/202201/2021070107    01021111 Equipamento da CIMAL - Equipamento
Informático

2021/1 1 O 8.0294.0972

20.424 10.15412/202201/2021070108    01021111 Equipamento da CIMAL - Software Específico2021/1 2 O 20.42410.2702

10.000 10.00012/202201/2022070107    01021111 Equipamento da CIMAL - Equipamento
Informático

2022/1 1 O 10.0000

20.000 20.00012/202201/2022070108    01021111 Equipamento da CIMAL - Software Específico2022/1 2 O 20.0000

5.000 5.00012/202201/2022070109    01021111 Equipamento da CIMAL - Equipamento
Administrativo

2022/1 3 O 5.0000

1.000 1.00012/202201/202207011002  01021111 Equipamento da CIMAL - Equipamento Básico2022/1 4 O 1.0000

359.12222.836 50.08672.922 286.200Totais do Programa 111:

359.1220000022.836 50.086072.922 0 0 286.2000Totais do Objetivo 1:

2 Funções Sociais

2 242 Ordenamento do Território

830.925 830.92512/202201/201907010413  01022422 Centro de Recolha Oficial Intermunicipal de
Animais de Companhia

2019/4 E 830.9252

322.446107.482 26.87112/202201/2019020220    01022422 POSEUR - Eficiência de Recursos - Planos de
Resiliência

2019/5 1 O 429.928134.352268.7054

3.137553 3.69012/202201/2020020220    01022422 Proteção Contra Riscos e Incêndios - Video de
boas práticas

2020/3 1 O 3.6900

612.000108.000 720.00012/202201/202007011002  01022422 Proteção Contra Riscos e Incêndios -
Equipamento Básico

2020/3 2 O 720.0000

15.6832.767 18.45012/202201/202007010407  01022422 Proteção Contra Riscos e Incêndios - Pontos de
Água

2020/3 3 E 18.4500

178.91031.572 69.13912/202201/2020020220    01022422 Redes de Promoção e Qualificação do
Conhecimento e Acesso aos Serviços - Alentejo -
Estudos e Consultoria

2020/5 1 O 210.48296.54344.8003

44.18814.729 14.72912/202209/2020020220    01022422 POSEUR - Adaptação às Alterações Climáticas -
PIAAC-AL

2020/6 1 O 58.91714.72929.4594

15.9145.304 10.60912/202209/2020020220    01022422 POSEUR - Adaptação às Alterações Climáticas -
Sensibilização e Comunicação Institucional

2020/6 2 O 21.21810.6093

73.60318.401 69.00312/202201/2021020220    01022422 Plano de Ação Alentejo Litoral 20302021/3 O 92.00423.0012

2.385.614342.964 1.763.416279.2341.119.733 1.265.881Totais do Programa 242:

Grandes Opções do Plano e Orçamento da CIMAL - 2022 -  21/28



Estimativa
de

realização
do per. t-1

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

Pagamentos

Períodos seguintes

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2022
Euros

Datas
(Mês/Ano)

Fonte de FinanciamentoForma
de

realiz.

[5]

Total previsto

[21] = [ND] +
[13] + ... +

[20]

2022 2023 2024 2025 2026 2027 e seg.
RP
[7]

Financiam.
não definido

[ND]
RG
[6]

UE
[8]

EMPR
[9]Obj.Prog. AçãoAno / Nº

Número do
projeto

[2]

Objetivo

[1]
Rubrica

orçamental

[4]

Realizado
em

períodos
anteriores

Designação do projeto

[3]

Fases
de

Exec.

Inicio
[10]

Fim
[11] [13][12] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

2 Funções Sociais

2 245 Resíduos Sólidos

3.180 3.18012/202201/200207030313  01022452 Nós de Ligação ET RSU2002/9 2 E 3.1804

3.1803.1803.180Totais do Programa 245:

2.388.79400000342.964 1.766.596279.2341.122.913 1.265.881 0 00Totais do Objetivo 2:

3 Funções Económicas

3 350 Outras Funções Económicas

46.000 46.00012/202201/202207010602  01023503 Equipamento de Metrologia - Equipamento de
Transporte

2022/2 1 O 46.0000

5.000 5.00012/202201/202207011002  01023503 Equipamento de Metrologia - Equipamento Básico2022/2 2 O 5.0000

500 50012/202201/2022070111    01023503 Equipamento de Metrologia - Ferramentas e
Utensílios

2022/2 3 O 5000

51.50051.50051.500Totais do Programa 350:

51.500000000 51.500051.500 0 0 00Totais do Objetivo 3:

Total: Total: 2.799.41600000365.800 1.868.182279.2341.247.335 1.265.881 0 286.2000

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
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ANEXOS AO ORÇAMENTO 
 

2022 
 

Responsabilidades Financeiras Resultantes de Compromissos Plurianuais 
 

Mapas das Entidades Participadas 
 

Normas de Execução Orçamental 
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Data Serv. Req. Documento PPI/AMR Ano n+1 Ano n+2 Ano n+3 Ano n+4 Outros
08/01/2019  [1] CIMAL  PROPOSTA: 234/2018/2019  0102  02010202                  570,00   

21/05/2019  [1] CIMAL  PROPOSTA: 84/2019  0102  020220               2.050,00   

19/07/2019  [1] CIMAL  PROPOSTA: 115/2019  0102  020209                  755,22   

31/10/2019  [1] CIMAL  CONTR.: 9/2019/2019  0102  020220             14.760,00   

20/11/2019  [1] CIMAL  PROPOSTA: 192/2019  0102  020220  2 242 2019/5 1             26.870,46   

10/02/2020  [1] CIMAL  PROP.: 13/2020  0102  070108  1 111 2021/1 2               3.667,49   

21/02/2020  [1] CIMAL  PROP.: 29/2020  0102  020220               1.460,00                    600,00   

14/04/2020  [1] CIMAL  PROP.: 52/2020  0102  020220                  837,50   

24/07/2020  [1] CIMAL  PROP.: I-89 - 2020/40/2020  0102  010107             10.701,00   

01/09/2020  [1] CIMAL  PROP.: 2020/50/2020  0102  020208               2.869,93                 2.113,75   

24/11/2020  [1] CIMAL  PROP.: 2020/300.10.005/69/2020  0102  020209               9.061,61                 4.530,80   

15/01/2021  [1] CIMAL  PROP.: 2020/300.10.005/31/2021  0102  020220  2 242 2020/6 1             14.729,25   

26/01/2021  [1] CIMAL  PROP.: 2020/300.10.005/33/2021  0102  020220  2 242 2020/6 2             10.608,75   

16/02/2021  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/3/2021  0102  020220  2 242 2020/5 1             47.268,90   

23/02/2021  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/4/2021  0102  020220  2 242 2020/5 1             21.869,40   

19/03/2021  [1] CIMAL  PROP.: 2020/300.10.001/2/2021  0102  07010413  2 242 2019/4 0           830.924,23   

04/06/2021  [1] CIMAL  PROP.: P-57/2021  0102  020220               2.214,00   

30/07/2021  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/43/2021  0102  020201             18.000,00               15.200,00   

11/08/2021  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/56/2021/2021  0102  020220  2 242 2021/3 0             69.003,00   

23/09/2021  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/72/2021  0102  020220                  944,64                    944,64                    708,48   

09/11/2021  [1] CIMAL  PROP.: 2021/300.10.005/80/2021  0102  020202               2.424,33   

Total:        1.091.589,71               23.389,19                    708,48                           -                             -     

CI. Orçamento

Responsabilidades Financeiras Resultantes de Compromissos Plurianuais
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Entidade NIF % de Participação Valor da Participação

ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, 

S.A.,
504236091 8% 39.903,83 €                              

ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses 501627413

Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 503341479

CIMAL - Anexo ao Orçamento para 2022

Mapa das Entidades Participadas (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro - artigo 46.º n.º 2 c))
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NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

Artigo 1.º - Objeto 

O presente normativo contém as disposições aplicáveis à execução do Orçamento da CIMAL 

para o ano de 2022, as quais são complementares aos diplomas legais que, no seu conjunto, 

constituem o quadro normativo legal, a saber: 

a) Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, na sua redação atual; 

b) Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em 

Atraso – LCPA, na sua redação atual; 

c) Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho – Normas para aplicação da LCPA, na sua 

redação atual; 

d) Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro – Sistema de Normalização Contabilística 

para as Administrações Públicas – SNC-AP; 

e) Portaria n.º 218/2016, de 9 de agosto – Regime Simplificado do SNC-AP; 

f) Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais – POCAL, com as alterações posteriormente efetuadas, nos pontos 

que não foram revogados pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. 

 

Artigo 2.º - Execução orçamental 

1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em conta os princípios da 

utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria. A assunção de 

encargos geradores de despesa deve ser justificada quanto à necessidade, utilidade e 

oportunidade. 

2. Os serviços da CIMAL são responsáveis pela gestão dos meios financeiros afetos às 

respetivas áreas de atividade e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa 

utilização, em obediência às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental 

definidas pelo Executivo. 

3. A adequação dos fluxos de caixa das receitas às despesas realizadas, de modo a preservar o 

equilíbrio financeiro, obriga: 

a) ao registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos em 

anos anteriores que tenham fatura ou documento equivalente associado e não pagos, 

cumprindo o disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; 

b) ao registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos de 

anos anteriores sem fatura ou documento equivalente associado; 

c) ao registo de todos os compromissos contratualizados para 2022, de acordo com o 

plano de assunção da despesa e cumprindo o disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho. 
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Artigo 3.º - Modificações aos documentos previsionais 

1. O Conselho Intermunicipal, baseado em critérios de economia, eficácia e eficiência, tomará 

as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais efetuando modificações 

orçamentais para permitir a utilização das dotações disponíveis. 

2. As dotações inscritas no Orçamento, comparticipadas por Fundos Comunitários ou outros, 

só poderão ser utilizadas para reforços de outras iniciativas no valor da contrapartida da 

CIMAL. 

 

Artigo 4.º - Arrecadação de receita 

1. Nenhuma receita poderá ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objeto de inscrição na 

rubrica orçamental adequada, podendo, no entanto, ser cobrada além dos valores inscritos no 

Orçamento. 

2. O montante creditado em contas bancárias da CIMAL que não seja possível reconhecer até 

ao final do ano económico é liquidado como receita da CIMAL, mediante autorização do 

Presidente do Conselho Intermunicipal. 

3. A receita cobrada nos termos do número anterior é regularizada desde que os clientes 

apresentem os respetivos comprovativos de depósito ou transferência bancários. 

 

Artigo 5.º - Realização de despesa 

1. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios e regras 

definidos nos diplomas legais elencados no artigo 1.º. 

2. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas 

cumulativamente as seguintes condições: 

a) verificada a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, nos termos 

da lei; 

b) registado previamente à realização da despesa no sistema informático de apoio à 

execução orçamental; 

c) emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na nota de 

encomenda/requisição ou documento equivalente. 

3. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que se assegure a existência de fundos 

disponíveis. 

4. As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas se estiverem 

devidamente justificadas e tiverem cobertura orçamental, ou seja, no caso das atividades 

relevantes/investimentos, se estiverem inscritas no Orçamento e nas Grandes Opções do 

Plano, com dotação igual ou superior ao valor do cabimento e, no caso das restantes despesas, 

se o saldo orçamental na rubrica respetiva for igual ou superior ao valor do encargo a assumir. 
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Artigo 6.º - Assunção de compromissos plurianuais 

1. Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 fevereiro, 

fica autorizada, pela Assembleia Intermunicipal, a assunção por parte da CIMAL de 

compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, no 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de execução de despesa, e que 

resultem de projetos, ações ou procedimentos de outra natureza constantes das Grandes 

Opções do Plano e que os seus encargos não excedam o limite de € 99.759,58 (noventa e nove 

mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

2. O Conselho Intermunicipal poderá delegar no Presidente do Conselho Intermunicipal a 

assunção de compromissos plurianuais, relativos a despesas de funcionamento de carácter 

continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no 

Orçamento, nos termos do nº 1, até ao montante permitido por Lei, no âmbito do regime de 

contratação pública. 

3. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Intermunicipal, deverá ser presente uma 

listagem com os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

concedida. 

 

Artigo 7.º - Autorizações assumidas 

1. Consideram-se autorizadas na data do seu vencimento as seguintes despesas: 

a) Vencimentos e salários; 

b) Remunerações de contratos de tarefa ou avença; 

c) Encargos de empréstimos; 

d) Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus 

dependentes. 

2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades no âmbito de 

Operações de Tesouraria. 

 

Artigo 8.º - Dúvidas sobre a execução do Orçamento 

As dúvidas que se suscitarem na execução do Orçamento e na aplicação deste normativo serão 

resolvidas por despacho do Presidente do Conselho Intermunicipal. 
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