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Mapa das participações financeiras 

Denominação
Natureza da 

entidade
NIPC Valor subscrito

Data da 

subscrição
%

Valor contabilístico 

2020.12.31

Cooperativa dos Olivicultores do Vale do Torto, CRL Societária 506.506.061 227.727,91 2010.02.21 94,25% 852.389,37 -

Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA Societária 509.143.059 13.202,00 2010.09.20 0,17% 45.514.613,00 -

FAM - Fundo de Apoio Municipal Fundo 513.319.182 191.466,00 2014.08.25 0,05% 424.948.466,69 -

Associação Nacional de Municípios Portugueses [ANMP] Não Societária 501.627.413 N/A 1992.05.07 0,28% N/A -

Associação de Municípios do Vale do Douro Sul [AMVDS] Não Societária 503.821.632 N/A 1997.05.09 10,00% N/A -

CIM DOURO - Comunidade Intermunicipal do Douro Não Societária 508.779.200 N/A 2009.01.15 5,26% N/A -

Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER Não Societária 508.905.435 N/A 2011.12.16 1,16% N/A -

Beira Douro - Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro Não Societária 503.427.870 N/A 1995.10.20 0,02% N/A -

Mapa dos investimentos financeiros [em entidades societárias, não societárias e em fundos]
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE PENEDONO

Período de relato: 2020.01.01 a 2020.12.31
(Montante expresso em euros)

Entidades/Fundos Participação no final do período

Observações

 

 

Síntese das reconciliações bancárias  

Período:

Data:

Departa/:

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Axexo IV - Resumo das Reconciliações Bancárias

Cód. Nome / Tipo de conta
Depósitos/TRF 

em trânsito

Cheques / TRF 

em trânsito

Débito não 

lançado no 

 Crédito não 

lançado no Banco 

 Débito não 

lançado na 

 Crédito não 

lançado na 

12.2.1 0035 Caixa Geral de Depósitos [CGD] 103.071,81

   Conta à ordem 00000023830 506.482,02 1.909,17 408.392,78 0,00 1,00 346,79 0,00 0,00 100.344,20

   Conta à ordem 00000191930 4.715,22 0,00 1.987,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.727,61

12.2.2 0007 Novo Banco [NB/BES] 119.234,66

   Conta à ordem 00013360009 4.778,50 222,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001,45

   Conta à ordem 00021710007 110.005,06 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.905,06

   Conta à ordem 00023900008 4.328,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.328,15

12.2.3 0045 Crédito Agrícola [CA] 185.855,19

   Conta à ordem 40169026444 147.281,92 315,00 37.622,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.974,25

   Conta à ordem 40209225154 68.894,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.894,98

   Conta à ordem 40244044012 6.985,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.985,96

12.5 0018 Santander Totta 1.970,73

   Conta à ordem 22511331020 265,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,84

   Conta à ordem 23594997020 1.704,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704,89

13.1.2.2 0007 Novo Banco [NB/BES] 500.000,00

   Conta a prazo 100499214764 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

   Conta a prazo 100539617495 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

13.1.2.3 0045 Crédito Agrícola [CA] 2.559.903,75

   Conta a prazo 44314670719 302.959,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.959,16

   Conta a prazo 44318596043 304.566,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.566,82

   Conta a prazo 44319070474 200.953,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.953,58

   Conta a prazo 44320088727 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

   Conta a prazo 44322709637 200.481,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.481,57

   Conta a prazo 44322747246 200.471,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.471,31

   Conta a prazo 44322747321 200.471,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.471,31
   Conta a prazo 44332406536 1.000.000,00

13.3.2.1 0035 Caixa Geral de Depósitos [CGD] 124.939,75

   Conta à ordem - cauções 00001079930 25.769,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.769,15

   Conta de cauções 00009326850 7.011,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011,93

   Conta de cauções 00009424850 2.144,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.144,51

   Conta de cauções 00009449350 1.733,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733,34

   Conta de cauções 00009450750 145,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,68

   Conta de cauções 00009537650 22.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.592,00

   Conta de cauções 00009711550 23.920,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,35

   Conta de cauções 00009760350 743,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,73

   Conta de cauções 00020372050 7.011,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011,63

   Conta de cauções 00020791250 19.999,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.999,95

   Conta de cauções 00093960650 498,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,80

   Conta de cauções 0009877450 7.414,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.414,94

   Conta de cauções 0009889850 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00

   Conta de cauções 00103936650 374,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,09
   Conta de cauções 00200401550 2.429,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.429,65

Reconciliação efetuada e justificadas as divergências 3.594.975,89            

2020
2020.12.31

DIVISÃO DE GESTÃO MUNICIPAL [DGM] CONTABILIDADE

Conta

Banco
Conta 

Bancária n.º

Saldo extrato 

bancário final 

período

Reconciliação

Diferença

 Saldo 

contabilidade final 

período 

Município Banco
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Relação nominal dos responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental   

Nome Órgão/Cargo Período de responsabilidade Morada

António Carlos Saraiva Esteves de CarvalPresidente da Câmara 2020.01.01 a 2020.12.31 Rua Dr. Vasco Tito da Cunha, s/n - 1.º, 3630-231 Penedono

Cristina Maria Ferreira Vice-Presidente da Câmara 2020.01.01 a 2020.12.31 Bairro do Prazo, 3630-229 Penedono

Sónia Isabel Anjos Numão Lopes Vereadora 2020.01.01 a 2020.12.31 Travessa do Castelo, 3630-240 Penedono

Celina Maria Veloso Viegas Lopes Vereadora 2020.01.01 a 2020.12.31 Rua do Parque, 14, 3630-298 Penela da Beira

Vanessa Almeida Saraiva Vereadora 2020.01.01 a 2020.12.31 Bairro das Tapadas, Lote 59 - r/c dto, 3630-227 Penedono

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE PENEDONO

Período de relato: 2020.01.01 a 2020.12.31

 

 

Dívida total 

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE PENEDONO

Passivo não 

corrente 

Passivo não 

corrente - 

Provisões

Passivo não 

corrente - 

Diferimentos 

Passivo corrente - 

total

Passivo corrente - 

Diferimentos

Passivo relativo 

ao art.º 90-A do 

RFALEI

Saldo final de 

operações de 

tesouraria

Fundo de Apoio 

Municipal

Empréstimos 

bancários 

excluídos do 

cálculo

Dívida Total

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]=[1-2-3+4-5-6-7-8-9]

Município [1]

   Município de Penedono -                     -                    -                    469.186,04 7.757,12 -                    127.788,96 -                    -                    333.639,96

Serviços municipalizados [1]

Serviços intermunicipalizados [1]

Entidades intermunicipais

Área metropolitana

Comunidade intermunicipal

   CIMDOURO -                     -                    -                    -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                           

Entidades associativas municipais [1]

Associações de freguesias

Associações de municípios

   Associação Nacional de Municipios Portugueses [ANMP] 338.223,01 -                    -                    14.090,51 84.356,88 -                    -                    -                    -                    267.956,64

   Associação de Municipios do Vale do Douro Sul [AMVDS] [*] -                     -                    -                    21.942,08 -                    -                    -                    -                    -                    21.942,08

Empresas locais

Empresas participadas

   Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 34.579.196,00 79.300,00 1.672.408,00 25.457.219,00 551.273,00 -                    -                    -                    -                    57.733.434,00

Cooperativas

   Cooperativa dos Olivicultores do Vale do Torto, CRL 41.891,33 -                    -                    42.999,68 1.818,45 -                    -                    -                    -                    83.072,56

Fundações

Entidades de outra natureza

   Beira Douro - Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro -                     -                    -                    10.706,11 -                    -                    -                    -                    -                    10.706,11

   Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER 362.258,71 362.258,71 -                    907.479,96 25.830,00 -                    -                    -                    -                    881.649,96

TOTAL 35.321.569,05 441.558,71 1.672.408,00 26.923.623,38 671.035,45 -                    127.788,96 -                    -                    59.332.401,31

[*] Informação de 2019 [única disponível/disponibilizada]

Período de relato: 2020.01.01 a 2020.12.31

DÍVIDA TOTAL

[1] Para efeitos de apuramento da dívida total  não é considerada a dívida que esteja simultaneamente reconhecida na contabi lidade do município ou dos muncípios detentores.

Entidade

 

Entidades relevantes para efeitos de dívida total  

Entidades
Dívida 

[Balanço]

Exceto Op.  

Tesouraria

Participação / 

quota parte [2]
Dívida total

Serviços municipalizados [3]

Serviços intermunicipalizados [3]

Entidades intermunicipais [3]

Área metropolitana

Comunidade intermunicipal

   CIMDOURO -                       -                       5,260%     -                       

Entidades associativas municipais [3]

Associações de freguesias

Associações de municípios

   Associação Nacional de Municipios Portugueses [ANMP] 267.956,64 -                       0,282%     267.956,64

   Associação de Municipios do Vale do Douro Sul [AMVDS] 21.942,08 -                       10,000%     21.942,08

Empresas locais [4]

Empresas participadas [4]

   Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 57.733.434,00 -                       0,300%     57.733.434,00

Cooperativas

   Cooperativa dos Olivicultores do Vale do Torto, CRL 83.072,56 -                       94,250%     83.072,56

Fundações

Entidades de outra natureza

   Beira Douro - Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro 10.706,11 -                       0,020%     10.706,11

   Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER 881.649,96 -                       1,160%     881.649,96

TOTAL 58.998.761,35 -                       58.998.761,35

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE PENEDONO

Período de relato: 2020.01.01 a 2020.12.31
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Opinião com reserva 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do MUNICÍPIO DE PENEDONO (a Entidade), 
que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2020 (que evidencia um total de 37 187 670 
euros e um total de património líquido de 36 718 484 euros, incluindo um resultado líquido 
de 694 751 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no 
património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o 
anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas 
significativas. 

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida no primeiro parágrafo na 
secção “Bases para a opinião com reserva”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de 

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do 
MUNICÍPIO DE PENEDONO em 31 de dezembro de 2020, o seu desempenho financeiro e os 
fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização 
Contabilística para as Administrações Públicas. 

Bases para a opinião com reserva 

De acordo com o divulgado na nota 3 do Anexo às demonstrações financeiras, a Entidade tem 
vindo a desenvolver esforços que permitam concluir adequadamente o processo de análise e 
reconciliação dos valores do seu Ativo Fixo Tangível. Apesar de ter sido possível confirmar a 
razoabilidade do valor líquido nesta rubrica aos quais foram atribuídos subsídios, bem como 
aqueles que foram adquiridos nos anos de 2015 e seguintes, não nos foi ainda possível concluir 
sobre a existência, plenitude, valorização e titularidade de bens no montante de 13 980 085 euros, 
relativos ao seu Ativo Fixo Tangível, bem como sobre o montante de Depreciações na 
demonstração de resultados. 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e 
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As 
nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades 

do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade 

nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem 
dos Revisores Oficiais de Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas. 

Ênfases 

A leitura da informação financeira deverá levar em consideração que o Município passou a adotar o 
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) com efeitos 
reportados a 1 de janeiro de 2020, conforme previsto no n.º 1 do art.° 18° do Decreto-Lei n.° 
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192/2015 de 13 de setembro, na sua redação dada pelo Decreto-Lei n.° 85/2016 de 21 de dezembro, 
não tendo aqueles efeitos sido adiados conforme previsto no art.° 350° da Lei n.º 75-B/2020 de 31 
de dezembro. A adoção deste normativo traduz-se em diferenças na relevação contabilística com 
expressão ao nível dos resultados e do património o que prejudica a caraterística da 
comparabilidade relativamente aos valores do ano anterior, que foram reexpressados de acordo com 
o novo normativo, conforme apresentado na nota 0 (zero) do Anexo às demonstrações financeiras. 

Os recentes desenvolvimentos resultantes da pandemia Covid-19 (Coronavírus) têm um impacto 
significativo na saúde das pessoas e na sociedade como um todo, aumentando a incerteza sobre o 
desempenho operacional e financeiro das Organizações. Na nota 28.2 do Anexo às demonstrações 
financeiras são divulgados os impactos e incertezas resultantes da pandemia Covid-19 
(Coronavírus), estimados pelo Órgão Executivo para o Município com base na informação 
disponível à data. 

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias. 

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras 

O órgão de gestão é responsável pela: 

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a 
posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com 
o SNC-AP; 

- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a 
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou 
erro; 

- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 

- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando 
aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das 
atividades. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações 
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um 
relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não 
é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma 
distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são 
consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que 
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações 
financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e 
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também: 
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- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, 
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que 
respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material 
devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, 
dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas 
declarações ou sobreposição ao controlo interno; 

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de 
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade; 

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade 
e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada 
com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a 
capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe 
uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações 
relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam 
adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de 
auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras 
podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades; 

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, 
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e 
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; 

- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o 
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo 
qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria. 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do 
relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre as demonstrações orçamentais 

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração 
do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um 
total de receita cobrada liquida de 6.234.587 euros), a demonstração da execução orçamental da 
despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 5.258.565 euros) e a 
demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2020. 

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no 
âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que 
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foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade 
Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas. 

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos 
materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas. 

Sobre o relatório de gestão 

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção “Bases para 

a opinião com reserva” do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, e exceto quanto 

à matéria referida no parágrafo seguinte, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e 
regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações 
financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais. 

Conforme referido no ponto designado de “Análise de gestão” do Relatório de Gestão, a Entidade 
não incluiu as divulgações previstas na NCP 27 – Contabilidade de Gestão, mas divulgou as razões 
para esta insuficiência. 
 
Vila Nova de Gaia, 24 de junho de 2021 

 
 

________________________________________________ 
(Nuno Filipe Lopes Moutinho, R.O.C. n.º 1.664)  
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Introdução 

De acordo com o previsto na al. l) do n.º 2 do art.º 25º e al. i) do n.º 1 do art.º 33º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado em anexo à da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como no nº 

1 do artigo 76º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

atual redação, depois de concluído o ano económico e de executados os documentos previsionais, 

compete à Câmara Municipal elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas da autarquia 

e submetê-los à apreciação e votação do órgão deliberativo  

Deste modo elaborou-se o presente Relatório de Atividades, o qual pretende transmitir de forma 

sintética as ações dos diversos serviços municipais durante o ano civil de 2020, relevando um papel 

no apoio ao munícipe e no cumprimento integral das competências municipais salvaguardando o 

bem-estar dos munícipes de forma generalizada. 

 

DIVISÃO DE GESTÃO MUNICIPAL [DGM] 

A Divisão de Gestão Municipal integra as seguintes subunidades orgânicas: 

� Subunidade de Administração Geral e Financeira [SAGF]; 

� Subunidade de Gestão de Tesouraria [SGT]. 

A Divisão de Gestão Municipal [DGM] tem como missão garantir o bom funcionamento dos serviços 

e a eficaz gestão dos recursos a serviço do Município.  

Assegura todas as tarefas que se inserem nos domínios da administração geral, gestão dos recursos 

humanos, financeiros e patrimoniais, promoção da gestão e otimização dos recursos financeiros e 

patrimoniais do Município. Garante o rigor dos registos contabilísticos e das regras contabilísticas 

bem como da gestão patrimonial, aprovisionamento, contratação pública, no âmbito da aquisição de 

bens e serviços, e controlo e gestão da tesouraria. Destacam-se as seguintes atividades, 

desenvolvidas por esta divisão:  

Serviços de Administração Geral 

a] Assegurar o serviço de expediente geral, nomeadamente na área de atendimento aos 

munícipes, classificação e distribuição de correspondência e serviços online; 

b] Proceder ao encaminhamento do público aos serviços; 

c] Superintender e assegurar o serviço de telefones e correio eletrónico geral da autarquia;  

d] Executar as atividades e tarefas inerentes à receção, classificação, distribuição e expedição 

de correspondência e outra documentação;  

e] Organização, registo e digitalização da correspondência recebida das diferentes unidades 

orgânicas; 

f] Promover o encaminhamento dos processos, após decisão/deliberação, para os serviços 

responsáveis pela sua execução; 

g] Assegurar a expedição do correio interno para o exterior;  

h] Fotocópias/digitalizações para os diversos serviços da CM; 
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i] Executar o serviço administrativo de carácter geral, não específico de outras secções ou 

serviços que não disponham de apoio administrativo próprio; 

j] Gestão de documentos/processos do arquivo intermédio, de acordo com o Regulamento 

Arquivísticos para as Autarquias Locais;   

k] Procedimentos administrativos inerentes à colocação e/ou substituição de beneficiários de 

medidas Contrato emprego-inserção [CEI e CEI+], bem como controlo de assiduidade, 

processamento de remunerações e contratação das respetivas apólices seguros dos 

beneficiários das medidas;   

l] Controlo e confirmação dos mapas de refeições escolares referentes ao pré-escolar e 1.º 

ciclo Ensino Básico; 

m] Organização do processo de transportes escolares, recolha dados e elaboração dos 

respetivos procedimentos de contratação pública;  

n] Controlo e gestão dos consumíveis/material de escritório dos serviços;  

o] Assegurar apoio técnico e administrativo ao Presidente da Câmara; 

p] Assegurar o apoio técnico e administrativo, essenciais às reuniões do executivo municipal, 

nomeadamente no que se refere à recolha do expediente para elaboração da ordem de 

trabalhos, elaboração das convocatórias, distribuição da documentação de suporte às 

reuniões, elaboração das atas e sua publicitação; 

q] Apoio na preparação da documentação submetida pela Câmara Municipal ao órgão 

deliberativo; 

r] Apoio técnico e administrativo das sessões da Assembleia Municipal, através da elaboração 

de editais, convocatórias, ordens do dia e documentação de suporte às deliberações; 

s] Secretariar as sessões da Assembleia e elaboração das minutas de atas e respetivas atas das 

sessões, e envio de comunicações [ofícios/e-mail], para cumprimento das formalidades 

legais; 

t] Processamentos das senhas de presença dos vereadores e membros da Assembleia 

Municipal; 

u] Emissão de certidões, autenticações, declarações e editais; 

v] Promover a divulgação pelos serviços das normas internas e demais diretivas de carácter 

genérico; 

w] Executar os procedimentos administrativos com vista a assegurar a realização dos atos 

eleitorais; 

x] Registar, publicar e arquivar avisos, editais, anúncios, regulamentos e ordens de serviço; 

y] Executar os procedimentos administrativos necessários à emissão das licenças e/ou 

autorizações incluídas na esfera de competência da Divisão; 

z] Assegurar os procedimentos administrativos e legais inerentes à participação do município 

em feiras/certames e outros eventos de interesse municipal; 

aa] Elaboração de protocolos com associações concelhias e fábricas da igreja [30];  
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bb] Elaboração Protocolos com as juntas de freguesia [acordos de execução e contratos inter-

administrativos]; 

cc] Providenciar pelo registo na Conservatória do Registo Predial dos bens imóveis adquiridos 

pelo município sujeitos a registo; 

dd] Promover a elaboração de informações, notificações, minutas, contratos e outros 

expedientes/instrumentos documentais de teor técnico-jurídico ou administrativo;  

ee] Tratamento dos processos de alienação de património municipal [celebração de contratos-

promessa lotes da AAE, escrituras de compra e venda de habitações do município];  

ff] Controlar os seguros do património municipal e outros [viaturas municipais, edifícios 

municipais, funcionários municipais, autarcas e bombeiros];  

gg] Participação de pequenos sinistros;  

hh] Prestação de informação e envio de mapas para diversas entidades: DGAL, IGF, INE, ERSAR, 

CCDR, CIMDOURO, DGEST, IEFP, Tribunal de Contas e outras entidades externas. 

Quadro 1 – Serviços prestados 

Descrição do serviço prestado Quant. [n.º] 

Declarações/Editais/Avisos  49/67/19 

Licenças para queimadas 2066 

Licenças para queimas 2 

Cemitérios – emissão de alvará 4 

Contratos celebrados [empreitadas / prestações de serviços / aquisição de bens] 10/23/9 

Guias de receita emitidas coletivas/individuais            357/6994 

Proposta de cabimento /requisições externas de despesa                    892/883 

Mapas enviados [DGAL, CCRN, INE, DREN]  166/38/5/ 

Escritura – venda de habitações                      0 

Ofícios expedidos 264 

Requerimentos registados 500 

Correspondência recebida registada 3456 

Atas da Câmara Municipal 26 

Atas da Assembleia Municipal                                                                                                                                                          7 

 

Jurídico 

a] Elaboração de informações/pareceres sobre diversas matérias no âmbito das atribuições 

municipais;   

b] Elaboração de modelos e minutas de ofícios e contratos; 
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c] Elaboração de resposta à CADA – Comissão de Acesso aos Documentos, no âmbito de 

reclamação de munícipe;  

d] Elaboração de resposta a entidades externas ao município;  

e] Recolha, tratamento e análise regular da legislação, jurisprudência e doutrina relativas à 

atividade autárquica e encaminhamento para os destinatários.  

Recursos Humanos 

a] Organizar e controlar a informação relativa ao registo e controle da assiduidade, e 

processamento de remunerações; 

b] Organizar os processos respeitantes a ADSE, abono de família, subsídios, abonos 

complementares e demais prestações familiares dos trabalhadores; 

c] Gerir os processos de acidentes de trabalho e baixas médicas; 

d] Elaborar e submeter no SIIAL o balanço social e os mapas de controlo de recursos humanos, 

proceder à rotina anual de férias, conferência dos requerimentos e elaboração dos mapas de 

férias; 

e] Preparar, instruir e executar os procedimentos de recrutamento, concursos de pessoal, 

contratos de trabalho, mobilidade, aposentação, acidentes em serviço e cessação de 

funções;  

f] Comunicação de rendimentos e retenções [preenchida e remetida através do portal das 

finanças, a Declaração Mensal de Remunerações – AT, em obediência ao disposto no artigo 

119.º, n.º 1 alínea c], subalínea i] do Código do IRS]; 

g] Procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização 

extraordinária de vínculos precários [PREVPAP] - seis postos de trabalho; 

h] Lavrar os contratos de pessoal e proceder à sua publicação no DR;  

i] Fornecer elementos estatísticos referentes à gestão de pessoal;  

j] Proceder à inscrição obrigatória dos funcionários nas instituições previstas na Lei.   

 

Gráfico 1 – Relação Jurídica de Emprego Público 
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                                                                                                                                   Fonte: Balanço Social 2020 
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5-9 anos
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15-19 anos

20-24 anos
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30-34 anos

35-39 anos

40 ou mais

Estrutura Etária  

Verifica-se um equilíbrio etário, não existindo trabalhadores com menos de 20 anos. Os 

trabalhadores são distribuídos nas seguintes faixas etárias: 1 trabalhador na faixa etária dos 20–24 

anos, 5 trabalhadores dos 30-34 anos, 11 trabalhadores dos 35-39 anos, 13 trabalhadores dos 

40-44 anos, 21 trabalhadores dos 45-49 anos, 8 trabalhadores dos 50-54 anos, 17 

trabalhadores dos 55-59 anos, 11 trabalhadores dos 60-64 anos e 1 trabalhador dos 65-69 

anos. 

Gráfico 2 – Estrutura Etária 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Balanço Social 2020 

 

 

Antiguidade na Função Pública  

Este estudo permite concluir que, 37,5% dos trabalhadores desempenha funções no Município de 

Penedono entre os 15 e os 19 anos, com grande incidência na carreira de Assistente Operacional. Os 

restantes 62,50% encontram-se distribuídos da seguinte forma: 13,64% até aos 5 anos, 3,40% dos 5 

aos 9 anos, 5,68% dos 10 aos 14 anos e os restantes 39,78% dos 20 aos 40 anos de antiguidade.  

 

Gráfico 3 – Antiguidade na Função Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Balanço Social 2020 
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Habilitações Académicas  

Na carreira de Assistente Operacional situa-se o nível de instruções mais baixa. Há 10 trabalhadores 

que possuem apenas o 4.º ano de escolaridade, 15 o 6.º ano, 6 o 9.º ano de escolaridade e 1 o 11.º 

ano de escolaridade.   

No que diz respeito aos restantes níveis de escolaridade destacam-se, o 12.º ano com 37 

trabalhadores, 2 com o Bacharelato e a Licenciatura com 17 trabalhadores, representando 

respetivamente 42,04%, 2,27% e 19,32% do total dos efetivos.    
 

                 Gráfico 4 – Habilitações Académicas  
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Fonte: Balanço Social 2020 

 

Comportamento Organizacional 

Absentismo 

Em 2020, o absentismo dos trabalhadores do Município de Penedono representou um total de 

1.658,50 dias de ausência ao serviço. De acordo com os dados do gráfico abaixo, constata-se que a 

principal causa do absentismo são as faltas por doença, com 1.024,00 dias, representando 61,74% do 

cômputo de dias de ausência. As faltas por conta do período de férias, é também uma das principais 

causas de absentismo, representando 32,77% do total de ausências ocorridas, seguido 2,05% das 

faltas por falecimento de familiar, 1,94% por acidente em serviço, assistência a familiares também 

0,90% e proteção na parentalidade com 0,60%.  

A distribuição dos dias de ausência pelos diferentes motivos está espelhada no seguinte gráfico: 
 

Gráfico 5 – Absentismo 
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                                         Fonte: Balanço Social 2020 
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                       Quadro 2 – Total dos encargos com pessoal durante o ano. 

Encargos com o Pessoal Total [€] 

Remuneração base 1.165.273,34 € 

Suplementos Remuneratórios      30.311,15 € 

Prémios de Desempenho - - 

Prestações Sociais    100.215,28 € 

Outros Encargos com o Pessoal - - 

Total € 1.295.799,77 € 
 

Fonte: Balanço Social 2020 

Contratação Pública 

a] Assegurar a realização dos procedimentos de contratação no âmbito das aquisições de bens e 

serviços necessários, em consonância com os preceitos legais aplicáveis, pautando-se por 

pressupostos de economia e eficácia; 

b] Assegurar a instrução, acompanhamento e avaliação técnica dos procedimentos pré-contratuais;  

c] Elaboração de vários modelos genéricos, para uniformização dos procedimentos, por forma a 

melhorar o controlo da verificação dos requisitos legais, nomeadamente:  

� Informação para abertura de procedimentos aquisição de bens e serviços e empreitadas;  

� Cadernos de encargos bens e serviços;  

� Relatórios preliminares; 

� Relatórios Finais;  

� Minutas de Contratos;  

� Ofícios - convite.  

d] Elaboração de respetivos documentos que constituem o processo aquisitivo de bens e serviços de 

todos os serviços municipais [informação para apreciação superior, com a justificação da 

necessidade do bem/serviço, suas especificidades, demonstração do cumprimentes do requisitos 

legais de contratação, elaboração das peças, anúncios, convites, programa de procedimentos e 

cadernos de encargos, acompanhamento da sua tramitação em plataforma eletrónica de 

contratação ou outros meios eletrónicos, análise das propostas, elaboração dos projetos de 

decisão de adjudicação, elaboração das minutas do contrato, solicitação documentos habilitação, 

e publicitação no caso de procedimentos de ajuste direto e consulta prévia no Portal Público de 

Contratação bem como o publicação no caso de prestação de serviços, em cumprimentos com o 

disposto no artigo 5.º da LGTFP;  

e] Registo de todos os procedimentos de contratação em suporte informático e portais públicos, 

sempre que legalmente exigido; 

f] Assegurar a resposta a pedidos de esclarecimentos, erros e omissões, reclamações e ou recursos 

hierárquicos interpostos no âmbito dos procedimentos pré-contratuais; 

g] Garantir a reunião de informação e prestação de esclarecimentos a entidades externas, 

nomeadamente Tribunal de Contas, entre outras; 
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h] Assegurar a disseminação de informação face a alterações legislativas no âmbito da contratação 

pública, mediante a elaboração de documentos técnicos e/ou realização de esclarecimentos aos 

serviços e órgãos do município.  

 

Quadro 3 – Situação de Contratos/Adjudicações de Aquisição de Bens e Prestações de Serviços 

Adjudicatário Data do 
contrato 

Valor do 
contrato 

Tipo de 
Proc.  

Designação 

LMCCM, L.da – 

Arquitetura, Reab., 

Construção e Design 

 

02-01-2020 

 

14.000,00 € 

 

Ajuste 

Direto 

Aquisição de Serviços: Elaboração do Programa Estratégico 

de Reabilitação – PERU de Penedono. 

CESAB – Centro de 

Serviços do 

Ambiente  

 

16-01-2020 

 

14.984,31 €  

 

Consulta 

Prévia 

Aquisição de Serviços: Amostragem e análises da qualidade 

da água para consumo humano, águas residuais e água das 

piscinas e pavilhão municipais, do Município de Penedono. 

Quimitejo – 

Produtos Químicos, 

S.A.  

 

23-01-2020 

 

9.777,00 € 

 

Consulta 

Prévia 

Aquisição de Bens: Aquisição de produtos químicos/ 

reagentes para tratamento de águas para consumo humano 

[fornecimento contínuo].    

LUZBOA- 

Comercialização de 

Energia, L.da  

 

03-02-2020 

 

248.367,43€ 

 

Concurso 

Público 

Aquisição de Bens: Aquisição de Energia Elétrica para as 

instalações do Município de Penedono 2020/2021. 

 

AGR – Engenharia e 

Serviços, L.da  

 

07-02-2020 

 

19.950,00 € 

 

Ajuste 

Direto 

Aquisição de Serviços: Operação e manutenção das 

Estações de Tratamento de Águas Residuais [ETAR] e EE 

[Elevatórias] e manutenção de todos os sistemas de 

abastecimento de água para consumo Humano, do 

Município de Penedono.   

 

SP URB, Limitada 

 

20-02-2020 

 

12.000,00 € 

 

Ajuste 

Direto 

Aquisição de Serviços: Elaboração do projeto de execução 

[Arquitetura e Especialidades] – Albergue Social Rural – 

Valorização Patrimonial- Rec/ Reab. Do Edifício da Antiga 

Escola Primária de Penela da Beira. 

Marques, Chaves & 

Associados – 

Sociedade de 

Advogados, SP, RL 

 

 20-02-2020 

 

19.200,00 € 

 

Ajuste 

Direto 

Aquisição de Serviços: Serviços de Patrocínio Judiciário e 

Assessoria Jurídica. 

 

DE MI para SI 

 

28-02-2020 

 

69.200,00 € 

Consulta 

Prévia 

Aquisição de Serviços: Agenciamento, programação, 

produção e direção artística de diversas Ações Culturais 

Municipais para 2020. 

Hugo Alexandre Silva 

Pereira  

 

06-03-2020 

 

18.750,00 € 

Ajuste 

Direto 

Aquisição de Serviços: Serviços de Educação, na área de 

Ensino da Musica – Técnico Licenciado na Área de 

Educação Musical [Prestação de Serviços – Avença]. 

GONKSYS, S.A. 25-03-2020 16.245,92 € Ajuste 

Direto 

Aquisição de Serviços: Assistência Técnica e Manutenção 

de Infraestruturas, do Município de Penedono.   

 

Combsantos, L.da 

 

30-04-2020 

 

 

19.875,00 € 

 

 

Consulta 

Prévia 

Aquisição de Bens: Combustíveis para máquinas e 

viaturas do Município, em posto de abastecimento 

público [fornecimento contínuo].  

Lucinda Aurora 

Ribeiro Sequeira 

09-06-2020 15.481,68 € Ajuste  

Direto 

Aquisição de Serviços: Auxiliar de apoio à Ação Educativa 

– [Prestação de Serviços em Regime Tarefa].  

Mónica Simão dos 

Santos 

 

09-06-2020 

 

15.481,68 € 

Ajuste 

Direto 

Aquisição de Serviços: Auxiliar de apoio à Ação Educativa 

– [Prestação de Serviços em Regime Tarefa].  

Sandra Marisa 

Andrade Correia  

 

09-06-2020 

 

15.481,68 € 

Ajuste  

Direto 

Aquisição de Serviços: Auxiliar de apoio à Ação Educativa 

– [Prestação de Serviços em Regime Tarefa].  

Cesce Soluções 

Informáticas, S.A. 

03-07-2020 

 

11.307,34 € Ajuste 

Direto 

Aquisição de Bens: Equipamento Informático – Disaster 

Recovery – Candidatura Norte 2020, TIC-D2GOV/ 

Penedono TIC. 

 

Nuno Filipe Lopes 

Moutinho 

 

03-07-2020 

 

25.500,00 € 

 

Consulta 

Prévia 

Aquisição de Serviços: Serviços de Auditoria Externa e 

Certificado Legal de Contas, individuais e consolidadas, do 

Município de Penedono para os períodos económicos de 

2020/2021/2022. 
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Adjudicatário Data do 
contrato 

Valor do 
contrato 

Tipo de 
Proc.  

Designação 

Raquel Catarina 

Chaves de Frias 

 

29-07-2020 

 

12.500,00 € 

 

 

Ajuste  

Direto 

Aquisição de Serviços: Elaboração do projeto de 

arquitetura e especialidades “Circuitos Rurais de Póvoa 

de Penela, Penedono – Fase 1”. 

Medidata. Net, 

Sistemas de 

Informação para 

Autarquias, S.A. 

 

14-09-2020 

 

32.473,31 € 

 

Ajuste 

 Direto 

 

Aquisição de Serviços: Manutenção de licenças de 

software SIGMA e apoio técnico. 

 

União de Sátão e 

Aguiar da Beira, L.da 

14-09-2020 

 

18.250,00 € Ajuste 

Direto 

Aquisição de Bens: Locação de viatura, sem motorista, 

para transporte escolar dos alunos do Pré-Primário e 1.º 

Ciclo durante o Ano Lectivo de 2020/2021. 

Fernando José 

Franco Correia 

Amaro   

 

15-09-2020 

 

42.750,00 € 

 

Consulta 

Prévia  

Aquisição de Serviços: Prestação de serviços de Técnico 

na Área do Património [Modalidade de Avença]. 

Fernando Amaro 

Consultores, L.da 

15-09-2020 71.250,00 € Consulta 

Prévia  

Aquisição de Serviços: Consultoria Contabilística e 

Financeira. 

Transdev, Interior, 

S.A. 

 

24-09-2020 

 

38.000,00 € 

Ajuste  

Direto  

Aquisição de Serviços: Transporte de alunos em carreiras 

públicas – Passes Escolares [ano lectivo de 2020/2021] 

Metamorphic Planet, 
Geomática e  

Computação Gráfica 

Unip. L.da 

 

28-09-2020 

 

 

16.900,00 € 

 

Ajuste 

Direto 

 

Aquisição de Serviços: Levantamento Tridimensional e 

Investigação Histórica do Castelo de Penedono. 

Auto – Sueco 

Portugal, S.A. 

 

19-10-2020 

 

199.700,00 € 

Concurso 

Público 

 

Aquisição de Bens: Aquisição de veículo pesado de 

passageiros [autocarro] 45 lugares [43 passageiros + 

motorista + tripulante]    

Drillgo Geotecnica e 

Obras Subterrâneas, 

S.A.  

 

04-11-2020 

 

10.284,05 € 

 

Consulta 

Prévia  

Aquisição de Serviços: Elaboração de Ensaios de 

Reconhecimento Geotécnico – Castelo de Penedono 

IC  - Instituto de 

Construção 

17-11-2020 44.700,00 € Consulta  

Prévia  

Aquisição de Serviços: Elaboração de Projeto de Execução 

para a Reabilitação e Consolidação Estrutural e 

Geotécnica do Castelo de Penedono 

FFR Construções, 

L.da 

15-12-2020 21.342,50 € Consulta 

Prévia 

Aquisição de Serviços: Limpeza de Charcas e da Ribeira da 

Granja. 

Antas-Car, Crescer e 

Concretizar 

Unipessoal, L.da 

 

15-12-2020 

 

12.601,63 € 

Ajuste 

Direto 

Aquisição de Bens: Fornecimento de viatura ligeira mista 

Humberto Rodrigues 

Iluminações 

Unipessoal, L.da 

 

28-12-2020 

 

19.700,00 € 

Ajuste 

Direto 

Aquisição de Bens e de Serviços: Aluguer, montagem e 

desmontagem de Iluminação alusiva ao Natal 2020. 

Maria de Fátima 

Sobral Rodrigues  

30-12-2020 15.960,00 € Ajuste  

Direto 

Prestação de Serviços: Limpeza de espaço de Edifícios e 

Equipamentos Municipais 

Susana Cristina 

Amaral Tenreiro 

Norinha  

 

30-12-2020 

 

18.750,00 € 

Ajuste  

Direto 

Prestação de Serviços: Serviços de Técnico para apoio à 

Pessoa Idosa [Modalidade de Avença] 

Raquel Cristina 

Ramos Lopes Amaral 

 

30-12-2020 

 

18.750,00 € 

Ajuste 

Direto 

Prestação de Serviços: Serviços de Técnico Serviço Social 

[Modalidade de Avença] 

Daniela Santos 

Garcia  

 

30-12-2020 

 

18.750,00 € 

Ajuste  

Direto 

Prestação de Serviços: Serviços de Técnico Serviço Social 

[Modalidade de Avença] 

 

Contabilidade e Património 

a] Gestão Orçamental – Elaboração dos documentos previsionais, acompanhamento, 

modificações e relato;  

b] Contabilidade Financeira e de Gestão;  
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c] Assegurar a gestão financeira e de tesouraria;  

d] Assegurar a elaboração do dossier fiscal;  

e] Cadastro, registo e gestão dinâmica do património móvel e imóvel municipal; 

f] Coordenar e controlar toda a atividade financeira; 

g] Planeamento anual e plurianual de atividades [vertente financeira e orçamental]; 

h] Elaborar os documentos de prestação de contas individuais e contas consolidada; 

i] Dar cumprimento às disposições legais instituídas pelo sistema contabilísticos em vigor, Lei 

das Finanças Locais e demais legislação em vigor; 

j] Acompanhar auditorias internas e externas ao Município e as realizadas pelo ROC.  
 

Nos quadros abaixo podemos verificar as transferências correntes e de capital para várias 

Associações/Entidades 

Quadro 4 - Principais Transferências Correntes concedidas  

Entidade Beneficiária Valor 

ACRBFP – Associação Cultural Recreativa Banda Filarmónica de Penedono 71.020,00 € 

Agrupamento Álvaro Coutinho – “O Magriço" 2.794,75 € 

Aldeias Humanitar – Associação de Solidariedade Social                   12.000,00 € 

Associação Humanitária Cultural e Recreativa Beselguense  9.543,90 € 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penedono 76.540,73 € 

Associação Humanitária de Solidariedade Social de Penedono 2.941,57 € 

Associação Recreativa e Cultural de Antas 500,00 € 

Centro de Atividades Desportivas e Recreativas de Penedono 3.000,00 € 

Centro de Apoio Social do Concelho de Penedono 3.228,80 € 

Centro Social Paroquial de Beselga  3.213,84 € 

Centro Social e Paroquial de Penedono 250,00 € 

Clube de Orientação de Viseu 8.920,00 € 

Cooperativa Agrícola de Penela da Beira, CRL 23.100,00 € 

Filandorra – Teatro do Nordeste, CRL  4.988,04 € 

Grupo Cultural e Desportivo “Os Ceireiros” 44.925,38 € 

Grupo Cantares “O Sincelo” 225,00 € 

Grupo Desportivo do Concelho de Penedono 11.800,00 € 

Grupo Motard de Penedono 1.500,00 € 

NAP – Núcleo de Andebol de Penedono 15.200,00 € 

Patusco – Associação Protectora de Animais de Penedono 5.000,00 € 

Santa Casa da Misericórdia de Penela da Beira  1.367,32 € 

União Freguesias Antas e Ourozinho 19.224,20 € 

União Freguesias Penedono e Granja 25.211,30 € 

Junta de Freguesia da Beselga  12.361,00 € 

Junta de Freguesia de Castainço 10.212,70 € 

Junta de Freguesia de Penela da Beira  13.299,10 € 

Junta de Freguesia de Póvoa de Penela  11.233,30 € 

Junta de Freguesia de Souto 12.249,70 € 

                                                                 TOTAL 405.850,63 € 
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Ação Social Escolar 

��  Ainda no âmbito das transferências correntes, foram atribuídos apoios no sentido de 

incentivar à formação no Ensino Secundário, Superior e Curso CTeSP o âmbito do 

Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo. Assim o Município totalizou 

uma despesa no valor de 40.077,00 €, no Incentivo à formação no Ensino.  

��  No âmbito da ação social escolar e atendendo à responsabilidade do município na prestação 

dos auxílios económicos, a Câmara Municipal de Penedono volta a apoiar, para o ano escolar 

de 2020/21, o caderno de fichas de atividades dos manuais escolares aos alunos do 1.º ciclo, 

2.º ciclo e 3.º Ciclo que frequentem as escolas de Penedono, medida que se estende também 

a todos os alunos do ensino secundário, tendo em base o posicionamento do agregado 

familiar nos escalões de rendimentos para atribuição de abono de família. Nesta medida 

engloba-se ainda a oferta de um kit completo de material escolar destinado aos alunos do 

Pré-escolar e 1.º ciclo. 

��  Medidas excecionais no âmbito do COVID – 19 (valores gastos com aquisição 

computadores/internet para os alunos; cabazes alimentares; equipamento de proteção 

individual à população e IPSS; …);  

��  Regulamento Municipal — Penedono Solidário — Apoio aos Empresários (valores atribuídos);  

��  Regulamento Municipal «Penedono Solidário — Vamos Apoiar O Consumo Local» 

��  Programa de Apoio à Habitação Social: Atendendo à existência, neste concelho, de 

agregados familiares a viver, ainda, em condições habitacionais desfavoráveis,  entendeu a 

Câmara Municipal de Penedono atribuir apoios para requalificação de habitação própria 

degradada, destinado a indivíduos ou agregados familiares carenciados, que reúnam as 

condições previstas no regulamento municipal. Foi atribuído um valor total de 6.000,00 € 

durante o ano financeiro de 2020. 

Gráfico 6 – Transferências Correntes 2020 
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Quadro 5 - Transferências de Capital concedidas 

Entidade Beneficiária Valor 

Cooperativa Agrícola de Penela da Beira, CRL 62.250,00 € 

Tavares & Sequeira, L.da 2.465,00 € 

NAP – Núcleo de Andebol de Penedono 29.950,00 € 

Associação Recreativa e Cultural de Antas 1.906,50 € 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penedono 799,50 € 

Associação de Futebol de Viseu 10.000,00 € 

Junta de Freguesia da Beselga  15.000,00 € 

Junta de Freguesia de Castainço 15.000,00 € 

Junta de Freguesia de Penela da Beira 15.000,00 € 

Junta de Freguesia de Póvoa de Penela  15.000,00 € 

Junta de Freguesia do Souto 15.000,00 € 

União de Freguesias de Antas e Ourozinho 30.000,00 € 

União de Freguesias de Penedono e Granja 30.000,00 € 

TOTAL 242.371,00 € 

 

No quadro e gráfico seguintes registam-se as transferências correntes e de capital para as Juntas de 

Freguesia, nos últimos cinco anos. 

 

Quadro 6 – Apoios concedidos às Juntas de Freguesia nos últimos cinco anos. 

Freguesias 2016 2017 2018 2019 2020 

 Freguesia de Beselga   22.672,23€     77.476,50 €  26.286,10 € 27.368,10 € 27.361,00 € 

 Freguesia de Castainço  21.687,66€     28.713,75 €  23.137,60 € 24.118,94 € 25.212,70 € 

 Freguesia Penela da Beira   23.690,75€     23.912,00 €  26.636,90 € 27.061,74 € 28.299,10 € 

 Freguesia de Póvoa de Penela  28.121,63€   33.103,12 €  84.349,00 € 26.701,92 € 26.233,30 € 

 Freguesia do Souto 23.126,61€     27.630,75 €  26.185,30 € 26.761,08 € 27.249,70 € 

 União Freg. de Antas e Ourozinho 53.066,43 €     48.329,75 €  47.104,20 € 48.453,82 € 49.224,20 € 

 União Freg. de Penedono e Granja  49.788,00 € 72.984,50 €  53.837,30 € 55.194,11 € 55.211,30 € 

TOTAL 222.153,31 € 312.150,37 € 234.731,20 € 235.659,71 € 238.791,30 € 

Em geral, os apoios concedidos, transferências correntes e de capital para as Juntas de Freguesia 

registaram um acréscimo em 2020, conforme gráfico que se segue: 

Gráfico 7 – Apoios às Juntas de Freguesia 
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Aprovisionamento 

a] Gestão de stocks, assegurando a sua eficiência e eficácia; 

b] Solicitar ao setor de Compras a aquisição de materiais; 

c] Registar e manter atualizado o ficheiro de materiais do armazém; 

d] Recolher dos serviços a informação necessária para a elaboração de um plano anual de 

aprovisionamento, a ser levado à consideração superior; 

e] Estabelecer as necessárias relações com o armazém;  

f] Controle entrada e saída material; 

g] Preparação de propostas para aquisições diversas; 

h] Elaboração de requisições diversas.  
 

Tesouraria 

a] Manter devidamente processados, escriturados e atualizados os documentos de Tesouraria, 

no estrito cumprimento pelas disposições legais e regulamentares sobre a contabilidade 

municipal; 

b] Promover a guarda de todos os valores e documentos que lhe forem confiados; 

c] Elaborar os diários de tesouraria e resumos diários, remetendo-os com esta periodicidade ao 

Setor de Contabilidade, conjuntamente com os documentos de suporte da receita e da 

despesa; 

d] Proceder à arrecadação da receita virtual e eventual e emitir os recibos de quitação aos 

contribuintes; 

e] Efetuar o levantamento de transferências correntes e de capital a favor do Município; 

f] Efetuar os depósitos e levantamentos em instituições de crédito, depois de obtida a 

necessária autorização; 

g] Proceder à liquidação dos juros que se mostrarem devidos; 

h] Proceder ao pagamento e respetivo registo das ordens de pagamento, após verificação das 

necessárias condições legais; 

i] Efetuar junto dos postos de cobrança o apuramento da receita cobrada e proceder à 

conciliação do seu registo; 

j] Controlar as importâncias existentes em caixa, nos termos definidos nas Normas de Controlo 

Interno do Município e proceder diariamente ao depósito bancário das importâncias 

excedentes; 

k] Controlar as contas correntes com instituições de crédito, cuja conciliação é da sua inteira 

responsabilidade; 

l] Proceder à abertura de contas bancárias em instituições de crédito, depois de obtida a 

necessária autorização; 

m] Emitir e conferir guias de receita, liquidar taxas, licenças e demais receitas municipais. 
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Quadro 7 – Guias de Receita 2020 

Guias de Receita 2020 

Número total de Guias de Receita Coletivas recebidas 1367        

Número total de Guias de Receita Individuais recebidas 852      

Valor total de receita recebida 6.024.853,91 € 
 

Quadro 8 – Ordens de Pagamento 2020 

Ordens de Pagamento 2020 

Ordens de Pagamento de Faturas  3043     

Ordens de Pagamento Gerais  674 

Ordens de Pagamento Não Orçamentais  68 
 

Informática, telecomunicações e modernização administrativa 

a] O setor de informática, prosseguiu um trabalho de melhoria e atualização do Município em 

hardware, software, redes e comunicações; 

b] Assistências técnicas, no centro escolar, espaços internet, biblioteca municipal, LIT e outros 

estabelecimentos do município;  

c] Controlo e gestão dos consumíveis informáticos;  

d] Em articulação com MEDIDATA, procedeu às atualizações das aplicações informáticas no 

âmbito de recursos humanos, contabilidade orçamental e patrimonial, águas, obras 

municipais e urbanismo; 

e] Acompanhamento do desenvolvimento do programa/projeto municipal: “Rede Wireless 

Municipal”. 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS E URBANISMO – DTOU  

A Divisão Técnica de Obras e Urbanismo integra a seguinte subunidade orgânica:  

��  Subunidade de Gestão e Planeamento do Território [SGPT] 
 

Atividades 2020 

� Atendimento ao público;  

� Esclarecimentos dúvidas/outros projetistas; 

� Registo de entradas de requerimentos nas diversas áreas [correspondência, obras particulares, 

queimas e petições outras]; 

� Auxílio aos contribuintes no preenchimento dos requerimentos; 

� Esclarecimentos diversos processos obras de edificação, entre outros; 

� Inserção mensal na plataforma do Instituto Nacional de Estatísticas, dos dados relativos a alvarás 

de loteamento, projetos e licenças de construção, licenças de demolição e de obras, pedidos de 

vistorias, e datas de conclusão de edifícios; 

� Elaboração de 7 mapas para a reunião da Câmara e 5 mapas para Assembleia Municipal; 
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� Emissão de alvarás de construção, utilização e certidões; 

� Elaboração de ofícios; 

� Foram feitas 263 informações técnicas de obras particulares [ aprovação arquitetura, aprovação 

especialidades, admissão de comunicações prévias, compropriedades, telas finais, dispensa de 

licença de utilização, anexação de artigos matriciais, averbamentos do titular de processo 

administrativo e alvará de construção, participação de obras na via pública, comunicação do início 

de trabalhos de obras de conservação, legalização de edificações, muros de vedação confinante 

com a via pública, prorrogação do prazo de obras, enquadramento com P.D.M. em vigor, 

segurança e salubridade na via pública, informação simples] e outros pedidos; 

� Colaboração com a administração fiscal na fiscalização do cumprimento do disposto no artigo 

128º do decreto-lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, nomeadamente, o envio mensal ao serviço 

de finanças da área da situação dos prédios os dados de que disponham relativos aos alvarás de 

loteamento, projetos e licenças de construção, licenças de demolição e de obras, aos pedidos de 

vistorias, datas de conclusão de edifícios e seus melhoramentos ou da sua ocupação, o envio 

bienal até 31 de Março, aos serviços de finanças da área do município, e outros considerados 

pertinentes, oficiosamente solicitados pela administração fiscal; 

� Fiscalização de obras particulares; 

� Colaboração com a D.G.M. (Divisão de Gestão Municipal) no âmbito do registo predial de prédios 

urbanos, levantamento, desenhos e preparação do processo para entregue no Serviço de 

Finanças de Penedono;  

� Vistorias salubridades e conservação de edifícios; 

� Registo fotográfico, protocolo obras 2020 com as Juntas de Freguesias. 

 

Quadro 9 – RELAÇÃO PROCEDIMENTOS RJUE E OUTROS 

SERVIÇOS/ATIVIDADES ANO 2020 

Processos de obras edificação – LICENCIAMENTO 18 

Processos de obras edificação – COMUNICAÇÃO PRÉVIA 2 

Obras licenciadas – EDIFICAÇÕES 8 

Atos admitidos – EDIFICAÇÕES 2 

Pedidos – INDEFERIDOS/EXTINTO 1 

Pedidos – ARQUIVADOS 0 

Pedidos de Informação Prévia/Enquadramento 8 

Alvarás de licença de utilização emitidas  11 

Prorrogações do prazo de licenças 0 

Averbamentos  3 

Vistorias de salubridade na via pública 1 

Vistorias para emissão de licenças de habitabilidade/e outras afetações 1 

Pedido de ocupação na via pública – ESPLANADAS 0 

Pedido de ocupação na via pública – OBRAS 13 

Processos de publicidade 0 

Pedidos de compropriedade de prédios rústicos 10 

Pedidos – DIVERSOS 8 

Certidões diversas emitidas 34 

Comunicação do início de trabalhos de obras de conservação 11 
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Secção Obras Públicas 
 

Quadro 10 – Empreitadas 

 ESTADO 
TIPO DE 
PROC. 

ADJUDICA- 
TÁRIO 

VALOR 
BASE 

VALOR 
ADJUD. 

DATA 
ADJUD. 

CONSIG. 
PRAZO 
OBRA 

Reconstrução/Reabilitação 

do Edifício do Antigo 

Ginásio para Integração no 

Centro de Inovação Social 

e Cultura 

Em Execução 
 

Concurso 

Público 

Ascendetalento, 

Lda. 
280.078,32 €   259.380,06 € 06-07-2020 10-09-2020 365 dias 

Aumento da Eficiência 

Energética em 

Equipamentos Desportivos 

- Piscina Municipal 

coberta de Penedono 

Executada 
Concurso 
Público 

IELAC - 

Instalações 

Elétricas de Ar 

Condicionado, 

Lda. 

300.000,00 € 293.582,55 € 17-08-2020 25-09-2020 120 dias 

Requalificação Energética 

da Iluminação Pública de 

Penedono 

Executada 
Concurso 
Público 

 

Cunha Bastos, 

Lda. 

83.988,10 € 82.600,00 € 17-09-2020 12-11-2020 90 dias 

Circuitos Culturais de 

Penedono - Parque dos 

Viveiros de Penela da 

Beira 

Em 
Execução 

Concurso 
Público 

Ascendetaleto, Lda. 299.112,09 € 284.900,25 € 08-09-2020 
12-11-2020 

 
  180 dias 
 

Centro de Recolha Oficial 

de Animais de Companhia 

– CRO - Intermunicipal 

Executada  
Concurso 
Publico 

Ascendetaleto, Lda. 309.704,42 € 293.702,44 € 20-01-2020 12-03-2020 
 

180 dias 
 

Pavimentação do Caminho 
da Risca 

Executada 
 

Ajuste Direto 
 

Construtora 

Medense, lda 
16.663,57 € 16.662,41 € 11-05-2020 03-07-2020 

 
30 dias 
 

Trabalhos de Manutenção 

na Rua de Santo António 
Executada 

Ajuste Direto 
 
 

Ascendetalento, 

Lda. 
26.110,00 € 26.103,64 € 11-05-2020 

03-07-2020 
 

30 dias 
 

Rede de Águas Pluviais e 

Pavimentação da Estrada 

da Barragem/ Antas 

Executada 
 

Ajuste Direto 
 

FFR Construções, 

Lda. 
19.382,00 € 19.382,00 € 13-07-2020 13-08-2020 

 
30 dias 
 

Pavimento em betão nos 

armazéns da Câmara 

Municipal 

Executada Ajuste Direto 

José Carlos 

Morgado, 

Construções 

Unipessoal, Lda. 

25.500,00 € 25.500,00 € 29-10-2020 04-12-2020 
 

30 dias 
 

Loteamento das Tapadas - 

Escoamento de Águas 

Pluviais - Construção de 

Muro de Suporte 

Executada Ajuste Direto 

Luís Leitão e Filho, 

Construção Civil e 

Obras Públicas 

12.500,00 € 12.500,00 € 09-12-2020 
22-12-2020 

 
60 dias 
 

Escoamento de Águas 

Pluviais no arruamento 

junto ao Centro de 

Inovação Social e Cultura 

Executada 
Ajuste Direto 
Simplificado 

Gualdim Anciães 

Amado & Filhos, 

Lda. 

7.577,85 € 
7.577,85 € 
 
 
 

21-09-2020 
 

 
30 dias 
 

Infraestruturas elétricas 
na ETAR Norte em 
Penedono 

Executada 
Ajuste Direto 
Simplificado 

Electrojarm, Lda 4.992,00 € 4.992,00 € 24-04-2020  
15 dias 
 

Intervenção no Acesso à 
EB 2,3 de Penedono 
 
 

Executada 
Ajuste Direto 
Simplificado 

Gumervias - 

Construção Civil e 

Obras Públicas, 

Lda. 

2.500,00 € 2.500,00 € 21-09-2020  
15 dias 
 

Trabalhos na Escola 
Primária de Arcas 

Executada 
Ajuste Direto 
Simplificado 

André Silva Santos 4.850,00 € 4.850,00 € 09-10-2020  
30 dias 
 

Trabalhos de reparação no 
Centro Escolar 

Executada 
Ajuste 
Direto 

Simplificado 

André Silva Santos 9.990,00 € 9.990,00 € 09-10-2020  
15 dias 
 

Trabalhos de reparação 
Tanques/ Cubas de 
Reagentes ETA Penedono Executada 

Ajuste 
Direto 

Simplificado 

André Silva Santos 4.750,00 € 4.750,00 € 30-09-2020  
30 dias 
 

Remodelação 
Infraestruturas Elétricas 
ETAR Norte em Penedono Executada 

Ajuste 
Direto 

Simplificado 

Electrojarm, Lda. 8.265,76 € 8.265,76 € 18-11-2020  
30 dias 
 

Mobiliário para Biblioteca 
Municipal, Centro de 
Inovação Social e Cultura 
  

Consulta 
Prévia* 

 

Iduna - Comércio 

e Indústria de 

Mobiliário, S.A. 

73.522,16 € 73.468,56 € 23-12-2020  30 dias 

Mobiliário para Depósito 
de Documentos, Centro de 
Inovação Social e Cultura 
  

Consulta 
Prévia* 

 

De Pau, Indústria 

de Mobiliário, 

Lda. 

23.872,00 € 23.750,00 € 23-12-2020 
 
 

 
30 dias 
 

OBS: * Aquisição de Bens 
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Unidade de Conservação Urbana e Ambiente - (UCUA) 

Atividades 2020 

��  Processamento e emissão mensal dos recibos de água; 

��  Elaboração de faturas referentes a ramais de água; 

��  Registo de entradas de requerimentos nas diversas áreas [abastecimento, saneamento e 

petições outras]; 

��  Gestão operacional dos serviços: Aguas e saneamento, Eletricidade, Resíduos sólidos 

Urbanos, Higiene e limpeza urbana, Transportes escolares, Cemitérios, Feiras e mercados, 

Armazém, Parque de máquinas e viaturas, Estaleiros e oficinas municipais: 

��  Obras por administração direta (Quadro 11 - resumo) 

 

Obras  por adminis traç ão  dire ta 2020
PAG 1

Doc. n.º Designação dos trabalhos Inicio processo

1.20 Beselga: Reconstrução de arruamento osp 16/jan/20 17/jan/20 1,00

2.20 Recontrução muro suporte Antas osp 16/jan/20 22/jan/20 3,00

3.20 Recontrução muro Arcas-Bebeses osp 16/jan/20 31/jan/20 5,00

4.20 Reconstrução caminho nasc Arcas osp 16/jan/20 28/fev/20 20,00

5.20 Criação e exe. de estacionamentos osp 16/jan/20 A transportar

6.20 Diversas rep. de ramais e ruturas sas 16/jan/20 29/jul/20 15,00

7.20 Pavimentação eco da Beselga osp 16/jan/20 A transportar

8.20 Ferronha : arranjo urbanistico osp 16/jan/20 A transportar

53/19 Rep. pavimento diversas freguesias sas 18/nov/19 tr a n s p o r t e29/jan/20 19,00

9.20 Antas : Arranjo serventia req 14/20 27/jan/20 A transportar

49/19 Ferronha : Execução dreno e calçada osp 03/ago/19 tr a n s p o r t e 15,00

10.20 Penedono: Ceiroes: aplicação manilhas osvp 24/jan/20 09/jun/20 2,00

11.20 Penedono: Aplicação Herbicida na vila osp 23/fev/20 22/mai/20 10,00

12.20 Penedono:Ab.e execução caminho canil osp 23/fev/20 16/mar/20 12,00

13.20 Rede viária M - Aplicação massas frias osp 18/jun/20 03/jul/20 9,00

14.20 Eta Sirigo : Vedação em rede plast. Dep. osp 06/mar/20 A transportar

15.20 Rede viaria- Recolocação calçada sas 23/mar/20 28/ago/20 10,00

16.20 Parques infantis: Limp/colocação d areia osp 18/jun/20 25/jun/20 5,00

17-20 Cemiterio de Penedono: Arranjo acesso osp 18/jun/20 15/set/20 5,00

18.20 Penedono. Rua do Cabo. Lombas/pass osp 24/jul/20 11/ago/20 11,00

19.20 Rede viaria- Recolocação betuminoso osp 25/set/20 30/set/20 3,00

20.20 Rede viaria- Serventia aces.super mercadosp 25/set/20 29/out/20 10,00

21.20 Rede viária - Serventia est Castainço Req 438 23/nov/21 30/dez/20 11,00

Participação Execução

Data Duração(d)

UCUA -UNIDADE DE CONSERVAÇÃO URBANA E AMBIENTE

Data

 
 

��  Serviço prestado aos munícipes 

Quadro 12 – Consumidores – Relação Processos 

CONSUMIDORES 

TOTAIS 

CONSUMIDORES 

NOVOS 
REABERTURAS CANCELAMENTOS AVERBAMENTOS 

2588 12 4 18 
39 
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Quadro 13 – Ordens de Serviço 

ORDENS DE SERVIÇO DE S.A. ORDENS DE SERVIÇO DE SANEAMENTO  TOTAL 

121 65 186 

 

Quadro 14 – Ordens de Serviço 

Resumo dos serviços efetuados Água Saneamento 

Avarias  44 30 

Mudanças de contadores 10 --- 

Mudanças de ramais 7 --- 

Roturas na via pública 27 --- 

Informações viabilidade 6 6 

Execuções de ramais 9 9 

Despejo de fossas --- 25 

Diversos 3 --- 

 

 

 

Na área do ambiente, nomeadamente no abastecimento, saneamento  e recolha RSU 

1. Acompanhamento no preenchimento da documentação de registo de operação: caudais, 

energia, controlo operacional, dosagem e consumo de reagentes, verificação dos dispositivos de 

monitorização e medição em linha e portáteis, actividades de operação e rotinas de operação – 

ETA do Sirigo e restantes subsistemas do sistema abastecimento; 

2. Acompanhamento da optimização processual na dosagem de reagentes no sentido de optimizar 

o processo de tratamento de água para consumo humano nos principais pontos – ETA do Sirigo e 

restantes subsistemas do sistema adutor, incluindo a monitorização dos parâmetros: Cloro 

Residual e pH, em diversos pontos da rede de distribuição de água para consumo humano; 

3. Acompanhamento e monitorização do Plano de Controlo Operacional Interno, Plano de Controlo 

Operacional (laboratório externo) e do Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) do 

Município de Penedono, com o tratamento de todos os procedimentos inerentes à atividade 

(Inserção, justificação e acompanhamento da resolução de todos os incumprimentos verificados 

na análise á qualidade de água distribuída para consumo humano com reporte ERSAR e à 

Autoridade de Saúde); 

 Requerimentos 

Arranjo de acessos, valetas e 
serventias 

20 

 

 

 

  

 

Serviço cemitérios (funerais) 

Durante a semana 32 

Sábado, Domingos e feriados 21 
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4. Reporte anual à ERSAR da Avaliação da Qualidade do Serviço prestado nos sectores de 

Abastecimento de Água e Águas Residuais relativos ao ano 2019; 

5. Realização das ações necessárias ao fornecimento de água em alta à aldeia de Alcarva (Município 

de Mêda), bem como da elaboração do Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) em alta 

para 2020 (Agosto – Dezembro de 2020) e 2021, para aprovação da ERSAR – Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos; 

6. Elaboração do PCQA 2021 em baixa – Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA), para 

aprovação da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos; 

7. Limpeza e higienização de reservatórios afetos ao sistema de abastecimento de água para 

consumo humano.  

8. IDQA  2019 – Inserção  de  todos  os  resultados  das  análises  realizadas  no  ano  anterior,  para  

aprovação  da ERSAR; 

9. Elaboração do TCQA 2019 – Reporte à ERSAR; 

10. Publicitação / Divulgação trimestral dos resultados analíticos da água para consumo humano 

junto dos consumidores (Paços do Concelho, Juntas de Freguesia e Portal Web do Município); 

11. licenciamento ambiental de infraestruturas de captação de água já existentes e 

acompanhamento dos respetivos processos de licenciamento na plataforma da APA; 

12. Reporte do autocontrolo efetuado no âmbito dos Títulos de Utilização de Recursos Hídricos 

(TURH) para captação de água, emitidos; 

��  Saneamento: 

1. Acompanhamento, monitorização e optimização processual do tratamento do efluente 

residual chegado a cada uma das instalações de tratamento de águas residuais; 

2. Acompanhamento do laboratório externo na recolha de amostras de água residual 

resultantes do processo, no âmbito do Autocontrolo do efluente tratado nas ETAR’s; 

3. Remoção de lamas resultantes do tratamento das águas residuais do Município de Penedono 

(ETAR’s e Fossas Sépticas Colectivas), e encaminhamento para destino adequado; 

4. Licenciamento ambiental de infra-Estruturas de Tratamento de Águas Residuais e 

acompanhamento dos respectivos processos de licenciamento na plataforma da APA; 

5. Reporte do autocontrolo efetuado no âmbito dos Títulos de Utilização de Recursos Hídricos 

(TURH) emitidos ou em fase de emissão; 

6. Preenchimento do Mapa Integrado de Registo de Resíduos - Declaração MIRR –  Relativo ao 

ano 2019; 
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População Nº ecopontos

2 627 28

VIDRO PAPEL/CARTÃO EMBALAGENS PILHAS VIDRO PAPEL/CARTÃO EMBALAGENS VIDRO PAPEL/CARTÃO EMBALAGENS MADEIRA REEE PLÁSTICOS DUROS SUCATA

Jan 10 044 4 932 3 834 0 183 848 257 0 0 0 0 740 35 0

Fev 0 1 818 1 512 0 126 843 236 0 0 0 0 840 0 180

Mar 7 092 2 052 1 746 0 89 553 181 0 0 360 0 0 0 0

Abr 0 3 618 2 880 0 32 913 227 0 0 0 0 0 0 0

Mai 9 918 1 836 1 260 0 83 701 307 320 0 0 0 280 0 440

Jun 7 110 1 620 1 530 0 124 802 169 140 0 0 0 1 120 0 140

Jul 0 1 944 1 350 0 201 761 168 0 0 0 0 40 0 600

Ago 11 862 2 916 2 916 0 284 995 167   0 40 0 0 600 0 0

Set 12 870 2 178 1 512 0 157 915 165   0 0 0 0 260 0 0

Out 4 824 2 412 1 998 0 162 844 190   0 0 0 0 460 0 300

Nov 0 1 476 1 296 0 90 902 191   0 0 0 0 0 0 100

Dez 0 1 512 1 710 0 63 733 129   0 0 0 0 0 0 260

Total 63 720 28 314 23 544 0 1 594 9 810 2 387 460 40 360 0 4 340 35 2 020

0,00 1,65 0,01 0,77

Recolha Seletiva - Ecopontos Recolha Seletiva - PaP

Resíduos rececionados (Kg)

Ecocentros

Município de Penedono

Resíduos rececionados (Kg)

Resíduos Urbanos

    Resíduos Urbanos (20 03 01)     Monstros (20 03 07)     Resíduos Biodegradáveis (20 02 01)

Capitação (kg/hab.ano)Capitação (kg/hab.ano)

80 280 1 220 0

92 740 1 020 0

113 940 5 040 0

88 900 3 800

70 200 940 0

68 920 80 0

70 160 0 0

78 420 0 0

72 940 1 580 0

0

75 540 2 220 0

365,40 6,68 0,00

72 640 1 240 0

75 220 420 0

959 900 17 560 0

Serviço de Resíduos Urbanos  

 

Gestão da Plataforma SILiAmb e ERSAR: 

Reporte de dados de resíduos sólidos/líquidos urbanos. 

Reporte Mensal da avaliação da Qualidade do Serviço (Relatório Mensal de todas as actividades dos 
Resíduos Urbanos). 

 

Gestão dos Parques Infantis: 

Manutenção e limpeza urbana. 

Desinfecção. 
 

Recolhas de Resíduos Sólidos Urbanos: 

Recolha de Monstros. 

Lavagens de contentores, manutenção de equipamentos. 

Recolha Realizada pelo Município de Penedono e Resinorte (Reciclados). 

 

Oficinas Municipais: 

Separação e triagem de Materiais de sucata, ferrosos e Pneus. 

Recolha de Óleos. 

 

Recolhas de Óleos Alimentares: 

Manutenção e lavagens dos Equipamentos a cargo do Município. 

  

Coordenação do Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho: 

Relatório de Ruído mensal. 

Relatórios com normas gerais (Covid-19). 

Medidas de Segurança e Auto- Protecção. 

Acidentes de Trabalho e medidas de prevenção. 
 

Quadro 15 – No sector de recolhas (mapas/resumo) 

 



                                                                                                                                                     

 

Município de Penedono                    Prestação de Contas Individuais de 2020 

                     135 

2020 ∆∆∆∆  2019-2020 2020 ∆∆∆∆  2019-2020 2020 ∆∆∆∆  2019-2020 VIDRO PAPEL/CARTÃO EMBALAGENS VIDRO PAPEL/CARTÃO EMBALAGENS 2020 ∆∆∆∆  2019-2020

Jan 10 227 1544,2% 5 780 148,8% 4 091 279,5% 3,9 2,2 1,6 365,3 206,4 146,1 22,3% 16,3%

Fev 126 -98,5% 2 661 -7,6% 1 748 -3,6% 0,0 1,0 0,7 4,5 95,0 62,4 6,2% -11,2%

Mar 7 181 5554,3% 2 605 -5,2% 2 287 -8,5% 2,7 1,0 0,9 256,5 93,0 81,7 14,7% 7,5%

Abr 32 -83,4% 4 531 57,7% 3 107 76,9% 0,0 1,7 1,2 1,1 161,8 111,0 8,9% 2,1%

Mai 10 321 -23,0% 2 537 -40,7% 1 567 -42,1% 3,9 1,0 0,6 368,6 90,6 56,0 16,5% -4,1%

Jun 7 374 4137,9% 2 422 3,5% 1 699 -14,4% 2,8 0,9 0,6 263,4 86,5 60,7 12,5% 6,0%

Jul 201 -97,9% 2 705 -39,5% 1 518 -40,7% 0,1 1,0 0,6 7,2 96,6 54,2 4,6% -12,2%

Ago 12 146 -10,1% 3 951 3,9% 3 083 -3,0% 4,6 1,5 1,2 433,8 141,1 110,1 14,4% -1,4%

Set 13 027 5848,4% 3 093 15,1% 1 677 -21,5% 5,0 1,2 0,6 465,3 110,5 59,9 16,7% 10,3%

Out 4 986 -57,2% 3 256 2,2% 2 188 -5,0% 1,9 1,2 0,8 178,1 116,3 78,1 12,1% -8,1%

Nov 90 -98,8% 2 378 -16,7% 1 487 -14,7% 0,0 0,9 0,6 3,2 84,9 53,1 5,2% -8,8%

Dez 63 -67,9% 2 245 -45,6% 1 839 -8,3% 0,0 0,9 0,7 2,3 80,2 65,7 5,2% -2,4%

Total 65 774 0,6% 38 164 -1,1% 26 291 2,1% 25,0 14,5 10,0 2 349,1 1 363,0 939,0 11,9% -0,8%

VIDRO PAPEL/CARTÃO EMBALAGENS

Capitações

kg/habitante kg/ecoponto

Resumo das Entregas (kg) Rácio 3F/Resíduos 

indiferenciados

kg ∆∆∆∆  ano anterior kg ∆∆∆∆  ano anterior kg ∆∆∆∆  ano anterior

2015 53 594 - 26 705 - 18 526 -

2016 51 924 -3,1% 27 124 1,6% 18 650 0,7%

2017 54 427 4,8% 32 415 19,5% 20 338 9,1%

2018 55 440 1,9% 35 021 8,0% 22 270 9,5%

2019 65 354 17,9% 38 572 10,1% 25 762 15,7%

2020 * 65 774 0,6% 38 164 -1,1% 26 291 2,1%

* Dados provisórios

Histórico recolha seletiva

Ano
VIDRO PAPEL/CARTÃO EMBALAGENS

 

 

 

 

 

Serviços Florestais 

Gabinete Técnico Florestal de Penedono [GTF] 

a] Acompanhamento do Protocolo com a Equipa de Sapadores Florestais de Penela; 

b] Apoio na CMDFCI; 

c] Sensibilização da população para a limpeza de matos junto de edificações; 

d] Preparação de processos no âmbito do artigo 16ª do Decreto-Lei 124/2006 de 28 de junho - 

Condicionalismos à edificação; 

e] Execução do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2018-2027; 

f] Apoio no registo de Queimas e Queimadas – Plataforma ICNF; 

g] Elaboração e aprovação da candidatura ao GTF de Penedono. 

 

Candidaturas ao Portugal 2020 

a] Implementação da candidatura aprovada ao aviso da Modernização Administrativa - 

“Penedono   TIC”; 

b] Encerramento da Candidatura ao aviso da Mobilidade Urbana - “Ecovia Penela da Beira - 

Póvoa de Penela”; 

c] Implementação da candidatura aprovada – “Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar do Município de Penedono”; 
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d] Execução da candidatura de Reabilitação Urbana - “Centro de Inovação Social e Cultura”; 

e] Execução de candidatura de “Eficiência Energética para o Edifício das Piscinas Municipais”; 

f] Aprovação da candidatura de Eficiência Energética na Iluminação Pública para o PT1 e PT 40; 

g] Execução da candidatura “Circuitos Culturais de Penedono”; 

h] Reprogramação do Plano de Ação de Reabilitação Urbana de Penedono; 

 

Candidaturas ao POSEUR [Portugal 2020] 

a] Execução da candidatura “ETAR Compacta de Antas” – Relatório Final submetido; 

b] Execução de candidatura “ETAR Compacta de Bebeses” – Relatório Fina submetido. 

 

UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E EDUCAÇÃO (UDESE) 

A Unidade de Desenvolvimento Económico, Social e Educação possui várias valências que convergem 

num só sentido, a promoção do bem-estar geral da população. Nesse sentido fomenta a criação de 

condições favoráveis ao desenvolvimento económico e social do concelho de Penedono que se 

materializam pela ação dos diversos serviços colocados à disposição dos munícipes nas áreas de 

Apoio ao Empresário, de Apoio ao Consumidor, de Apoio ao Emigrante, de Ação Social, da Rede 

Social, do Gabinete de Inserção Profissional e do Centro Escolar. Assim serve o presente documento 

para, de forma sucinta e individualizada, apresentar o trabalho desenvolvido pelos respetivos 

serviços; 

APOIO AO EMPRESÁRIO 

No ano de 2010, no âmbito das suas competências e atribuições que emanam da lei 75/2013 de 12 

de setembro e, tal como o consagrado no seu art.º 23, n.º2, alínea m), o Município de Penedono 

criou, e encontra-se a desenvolver, dois programas de apoio ao empreendedorismo com o intuito de 

estimular o setor económico concelhio. A saber: 

- Penedono Empreende – Emprego; 

- Penedono Empreende – Investimento – FINICIA. 

O programa Penedono Empreende – Emprego tem, como principal objetivo, a atribuição de um 

apoio pecuniário, de carácter único, concedido a empresários em nome individual, micro, pequenas e 

médias empresas que apresentem projetos de manifesta relevância para o concelho, projetos que 

originem a criação do próprio posto de trabalho ou postos de trabalho, para terceiros no concelho de 

Penedono. 
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Durante o decorrer do ano de 2020 e, ao abrigo deste programa, foram alvo de análise pelos serviços 

de apoio ao empresário, vinte processos sendo que destes foi um indeferido, oito aprovados e onze 

aguardam processo de decisão. Refira-se que, os oito processos aprovados originaram a criação de 

nove postos de trabalho, 6 masculinos e 3 femininos. 

O programa Penedono Empreende Investimento – FINICIA resultou de uma parceria estabelecida 

entre o Município de Penedono, a Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV), o Instituto de 

Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), a NORGARANTE, Sociedade de 

Garantia Mútua e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Penedono (CCAM) e levou à constituição de 

um fundo municipal destinado a estimular e orientar investimentos a realizar por micro e pequenas 

empresas no concelho de Penedono, projetos que se revistam de interesse para o município, 

abrangendo os mais diversos setores como a indústria, energia, comércio, turismo, construção, 

serviços e agricultura. 

- Ao longo do ano de 2020 e no âmbito deste programa deram entrada nos serviços e foram 

aprovadas 2 candidaturas. 

- Os serviços procederam ainda à realização de visitas de campo aos projetos apoiados pelos diversos 

programas de incentivo. 

PENEDONO SOLIDÁRIO – APOIO AOS EMPRESÁRIOS 

A pandemia COVID 19 que se instalou no país levou a que o governo decretasse o Estado de 

Emergência Nacional. Situação que determinou o encerramento de instalações e estabelecimentos 

referidos no anexo I do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março e a suspensão de atividades de 

comércio a retalho e de atividades de prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público. 

No período em que vigorou o estado de emergência, devido às regras que se impunham cumprir, 

nomeadamente, o dever de confinamento, as famílias viram o seu rendimento reduzir drasticamente 

o que afetou a saúde financeira de inúmeras empresas concelhias que atravessaram inúmeras 

dificuldades. Considerando que constitui atribuição do Município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das populações, designadamente no domínio da promoção e desenvolvimento 

económico, decidiu adotar medidas de incentivo à revitalização do comércio e serviços que visem 

minimizar os impactos negativos da pandemia no tecido económico do concelho, consequentemente 

da população, promovendo a iniciativa “Penedono Solidário – Apoio aos Empresários”. 

Ao abrigo do regulamento municipal do referido programa o Município atribuiu a micro e pequenas 

empresas comerciais e de serviços do concelho cinquenta e três incentivos. 
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PENEDONO SOLIDÁRIO – VAMOS APOIAR O CONSUMO LOCAL 

Com o intuito de minimizar as consequências económicas e sociais da Pandemia COVID-19 no 

concelho, o município levou a efeito a iniciativa de incentivo ao consumo no comércio local 

“Penedono Solidário – Vamos Apoiar o Consumo Local”. De acordo com o regulamento municipal 

aprovado para o efeito, foram realizados 6 sorteios mensais e atribuídos em cada um deles seis vales 

de compras. De referir que aderiram a esta iniciativa concelhia noventa e oito estabelecimentos de 

comércio, serviços e alojamento/hotelaria. 

AIRV 

Cumprindo o acordado no protocolo estabelecido entre o Município de Penedono e a AIRV – 

Associação Empresarial da Região de Viseu, os serviços de apoio ao empresário contam com o apoio 

técnico da referida associação que se traduz na presença semanal de um técnico da AIRV. 

No âmbito do apoio prestado pelo serviço de apoio ao empresário foram efetuados, durante o ano 

de 2020, quinhentos e onze atendimentos, relativos a pedidos de informação, encaminhamento, 

monitorização e abertura de processos. 

APOIO AO CONSUMIDOR 

Ao abrigo do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Penedono e a DECO – Associação 

Portuguesa Para a Defesa dos Consumidores – Delegação Regional de Coimbra, foi assegurado o 

atendimento mensal de munícipes que recorreram a este serviço por causa do surgimento de 

conflitos no que à área de consumo diz respeito.  

APOIO AO EMIGRANTE 

Na sequência de um acordo de cooperação celebrado com a Direção Geral dos Assuntos Consulares e 

Comunidades Portuguesas assegura-se o atendimento e apoio ao Emigrante nas mais diversas 

solicitações sendo que as mais frequentes situam-se a nível do tratamento de processos respeitantes 

a reformas e/ou complementos de reforma e pensões de sobrevivência.  

AÇÃO SOCIAL 

O apoio aos carenciados assume-se como uma importante área de intervenção da Câmara Municipal 

de Penedono. Tendo como destinatários os indivíduos ou agregados familiares economicamente 

desfavorecidos, o Regulamento Municipal de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação visa 

apoiar a recuperação de habitações degradadas ou sem as mínimas condições de habitabilidade, 

nomeadamente, no que concerne à sua segurança, higiene e salubridade.  

Ao longo de 2020, e no âmbito deste mesmo regulamento municipal, deram entrada nos serviços 

onze candidaturas, das quais nove foram aprovadas e duas foram indeferidas.  

- Os serviços realizaram diversas visitas às habitações para constatar a carência habitacional, bem 

como a realização de obras alvo de apoio. 
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- No âmbito do Regulamento Municipal de Comparticipação de Medicamentos deram entrada vinte e 

cinco candidaturas sendo que vinte delas foram aprovadas e cinco indeferidas. 

- Procedeu-se à implementação do Programa Abem: Rede Social do Medicamento. Ao abrigo do 

referido programa deram entrada nos serviços seis candidaturas das quais cinco foram aprovadas. 

- Prestou-se apoio social aos munícipes através da realização de atendimentos e de visitas 

domiciliárias. 

- Procedeu-se à assinatura de um protocolo com o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência 

Doméstica (NAVVD) com o intuito de se proceder à criação de um Gabinete de Apoio no nosso 

concelho. 

- Com o intuito de prestar apoio às pessoas em isolamento profilático devido à pandemia COVID 19, 

foi criada uma linha telefónica da Ação Social, bem como um guia orientador das situações. 

- Realização de diagnósticos sociais referentes aos idosos georreferenciados. 

- No âmbito da Ação Social Escolar procedeu-se à atribuição dezassete bolsas de estudo a alunos do 

Ensino Secundário, três a alunos de Cursos CTeSP´s e doze a alunos do Ensino Superior. 

REDE SOCIAL 

A Rede Social é um programa que incentiva os organismos do setor público (serviços 

desconcentrados e autarquias locais), instituições solidárias e outras entidades que trabalham na 

área da ação social a conjugarem os seus esforços para prevenir, atenuar ou erradicar situações de 

pobreza, exclusão e promover o desenvolvimento social local através de um trabalho em parceria. 

Em traços gerais procura-se construir o retrato da situação social concelhia, resultante dos 

contributos das várias entidades com intervenção na área do concelho que permita identificar 

prioridades de intervenção. 

Este retrato servirá de base para a construção de um Plano de Desenvolvimento Social (PDS) em que 

estejam inscritos os objetivos e estratégias de intervenção definidos para um quadro temporal 

alargado (cerca de três anos) e sejam planeadas as formas de operacionalização do PDS tendo em 

linha de conta um horizonte temporal mais curto (planos de ação anuais). 

No ano 2020 foram desenvolvidas as seguintes ações: 

- Dia 21 de janeiro - Reunião Conselho Local de Ação Social: Divulgação Resultados Equipas RSI e 

SAAS; 

- Dia 7 de julho - Reunião Núcleo Executivo: Elaboração do Plano de Ação 2020; 

- Dia 28 de julho - Conselho Local de Ação Social: Apresentação do Plano de Ação 2020 e 

Apresentação das Alterações ao Plano de Ação CLDS 4G. 

- Participação no Plenário do Conselho Local de Ação Social (Emissão de parecer relativamente ao 

processo de análise das candidaturas ao PARES 3.0). 
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A.A.A.F.- ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família asseguraram o acompanhamento das crianças do 1.º 

ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar, respetivamente, antes e depois do período diário de 

atividades educativas. 

Neste sentido o Município assegura: 

- A receção às crianças; 

- O serviço de refeições e por conseguinte a higiene dentária; 

- A vigilância dos intervalos; 

- Limpeza e desinfeção diária da cozinha, refeitório, casas-de-banho do pré-escolar, polivalente e salas 

de música e das A.A.A.F; 

- Transporte de refeições para o Centro Escolar; 

- Vigilância e acompanhamento nos transportes escolares; 

- Confeção e distribuição do lanche da tarde; 

- Registo e distribuição de todo o material de limpeza/desinfeção utilizado no Centro Escolar. 

Aquando do prolongamento de horário na parte da tarde, as A.A.A.F. 

apresentam diversas atividades lúdico-pedagógicas com o objetivo de 

desenvolver competências que permitam o crescimento integral da 

criança.  

 

- De 7 a 17 de janeiro - Realizaram-se diversas atividades alusivas ao inverno, tais como: elaboração 

de flocos de neve com paus de gelado, picotagem de pinguins, pintura de um painel e pintura com os 

dedos de uma árvore alusiva à temática;  

- De 5 a 17 de fevereiro – Com o intuito de assinalar o Carnaval desenvolveram-se as 

seguintes atividades: picotagem das mãos para a elaboração de um palhaço, desenho 

e pintura do rosto de um palhaço e, elaboração de um palhaço com pratos de papel;  

- De 2 a 13 de março - No âmbito do Dia do Pai, elaboraram-se postais, porta-chaves e 

decoraram-se embrulhos;  

- De 22 de setembro a 20 de outubro - Procedeu-se à elaboração de uma 

árvore outonal, de cachos de uvas com rolhas de cortiça e de cogumelos 

com pratos de papel;  

- De 25 de novembro a 11 de dezembro – Realizaram-se diversas atividades, tais como: pintura e 

decoração de um embrulho e de um postal e, elaboração e decoração de 

uma árvore de Natal em serapilheira.  

Tarefas desenvolvidas durante a Pandemia 

- Limpeza e desinfeção das instalações da Câmara Municipal de Penedono; 
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- Apoio ao Centro de Saúde de Penedono; 

- Recolha de roupas de cama, lavagem e desinfeção, no âmbito do “Apelo à População- Solidariedade 

Municipal” relativo à montagem das 3 zonas de acolhimento a casos COVID-19; 

- Apoio na montagem das 3 zonas de acolhimento a casos COVID-19; 

- Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual pelos 3 Lares de 3ª Idade do concelho; 

- Aquisição de roupas de cama para as 3 zonas de acolhimento a casos COVID-19; 

- Levantamento das necessidades alimentares das crianças que frequentam as escolas do concelho;  

- Distribuição semanal do reforço alimentar aquando do encerramento das escola; 

- Distribuição e recolha semanal das fichas de trabalho aos alunos que frequentam o Agrupamento 

de Escolas Álvaro Coutinho, O Magriço. 

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

O Gabinete de Inserção Profissional de Penedono funciona desde maio de 2012 e resulta de um 

protocolo entre o IEFP, IP e a Câmara Municipal. Destina-se ao atendimento dos Munícipes do 

concelho de Penedono que necessitem de apoio na resolução de problemas de inserção ou 

reinserção profissional. Os serviços deste gabinete englobam também a prestação de apoio aos 

empresários e demais entidades empregadoras do concelho de Penedono tanto ao nível de 

recrutamento de colaboradores, como na divulgação e encaminhamento para medidas de apoio à 

criação de emprego, qualificação e empreendedorismo promovidas pelo IEFP às quais possam vir a 

candidatar-se. 

No âmbito das suas atribuições o GIP efetuou: 

- Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, oportunidades de emprego e 

de formação, programas comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na formação;  

- Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora direcionadas 

a novos inscritos e/ou reinscritos no Serviço de Emprego de Lamego e beneficiários de Rendimento 

Social de Inserção; 

- Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego; 

- Sessão de Divulgação de Ofertas de emprego e Planos Formativos; 

- Sessões de Direitos e Deveres para desempregados beneficiários do subsídio de desemprego;  

- Apresentação de desempregados a ofertas de emprego tendo como objetivo a sua colocação; 

- Elaboração/submissão e gestão de candidaturas de Entidades à Medida Estágio Emprego, à Medida 

Contrato Emprego Inserção e Contrato Emprego Inserção +; 

- Participação nas reuniões do Núcleo Local de Inserção. Em cada reunião é feito, pela técnica do GIP, 

o ponto de situação relativamente às intervenções que o GIP faz com os 

desempregados/beneficiários RSI, no período em que medeia as reuniões; 
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- Disponibilização, para consulta, da lista semanal de ofertas de emprego na área de atuação do IEFP 

de Lamego; 

- Deslocação semanal do animador do GIP ao Centro de Emprego de Lamego, conforme Contrato de 

Objetivos. 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

O presente projeto enquadra-se no PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO 

ESCOLAR, tendo como Entidade Coordenadora a Câmara Municipal de Penedono e como Entidade 

Parceira o Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho, o Magriço. 

Deste modo, foi criada uma Equipa Multidisciplinar constituída por duas professoras do Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico e uma Psicóloga, com o intuito de reduzir o insucesso escolar; prevenir a saída 

precoce dos alunos da escola; aumentar as competências facilitadoras das aprendizagens dos alunos 

do último ano da educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico. O trabalho desenvolvido pela 

Equipa Multidisciplinar permite uma intervenção mais adequada e uma resposta mais célere às 

necessidades efetivas dos educadores e professores, aumentando as condições para a melhoria do 

sucesso e da qualidade do mesmo. Pretende-se ainda, a intervenção na educação Pré-escolar 

suportada e justificada pela deteção precoce de dificuldades e de distúrbios nas áreas básicas de 

aprendizagem. Esta deteção permite uma intervenção ainda antes da entrada das crianças no 1º 

Ciclo do Ensino Básico.  

Este projeto conta com a colaboração dos intervenientes da comunidade educativa e com o Serviço 

de Psicologia e Orientação (SPO), de forma a responder atempada e eficazmente a todas as situações 

sinalizadas.  

Assim sendo, o referido projeto foca duas principais linhas de atuação. Em primeiro lugar, pretende 

desenvolver um conjunto de competências nos alunos, docentes e pais/encarregados de educação, 

com o propósito fortemente proativo e preventivo. Em segundo lugar, atua num nível remediativo, 

no sentido de dar resposta aos alunos que estão a vivenciar uma situação de insucesso escolar, com 

o objetivo de intervir nos fatores que estão a influenciar o seu desempenho escolar. 

Descrição sumária das atividades desenvolvidas pela Equipa Multidisciplinar  

Estas mesmas atividades foram direcionadas de acordo com os seguintes domínios de intervenção, 

constituindo-se por cinco partes:  

1. Apoio Psicopedagógico (semanal), que consiste no apoio individual dos alunos sinalizados 

pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), para apoiar a família/ encarregados de 

educação no desenvolvimento de competências que lhes permita auxiliar os seus educandos, 

de acordo com as necessidades manifestadas. 
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2. Reforço e intervenção em contexto sala de aula (semanal), nas atividades propostas e 

relacionadas com as áreas do Português e Matemática ao grupo de alunos sinalizados nas 

Fichas de Avaliação Diagnóstica. Este reforço visa, essencialmente, promover no grupo de 

alunos a aquisição de competências nas referidas áreas. 

3. Atividades lúdicas (semanal), para que as crianças possam usufruir de momentos divertidos, 

lúdicos e pedagógicos, a Equipa Multidisciplinar dinamiza estas atividades para as apoiar 

nesta fase tão delicada, prevenindo os possíveis efeitos de pandemia da COVID 19 e 

respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social da 

comunidade educativa;     

4.  Dinâmicas Psicopedagógicas, atividades que visam colmatar e prevenir as dificuldades 

manifestadas pelos professores em contexto de sala de aula; 

5. Dinamização da página do Facebook “Penedono Educar”, utilização da plataforma digital 

continuando, desta forma, a interagir com os mais novos e comunidade educativa. 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA E ESCOLAR - EDUCAÇÃO MUSICAL 

No dia-a-dia da nossa sociedade, a música é uma constante quando se liga 

a televisão ou o rádio, quando se está em locais públicos, ou mesmo 

quando ao telefone em lista de espera, sendo estes alguns exemplos onde 

a presença da música é “imposta”. Aqui não importa a preferência musical, 

mas sim o género que melhor se adequa à situação. Por outro lado, em 

momentos especiais como cerimónias, por exemplo, a presença da música 

é igualmente importante e escolhida criteriosamente. Algumas pessoas 

não dispensam a música no seu local de trabalho, quando estão a estudar, 

a ler um livro ou simplesmente a ouvir e relaxar, marcando a música presença como um acessório 

que pretende preencher ou complementar algo. A presença da música na educação auxilia a 

perceção, estimula a memória e a inteligência, relacionando-se ainda com outras áreas de conteúdo, 

estimulando assim as habilidades linguísticas, lógico-matemático, psicomotoras. O acesso das 

crianças a este domínio das expressões ajuda-as a reconhecerem-se e a orientarem-se no mundo e 

no espaço que as envolve. 

 

Atividades desenvolvidas: 
 

- Realização de atividades musicais no Centro Escolar de Penedono; 

- Aulas on-line, de música, no âmbito da Escola de Música do Espaço de 

Artes “O Magriço”; 

- Colocação, criação e gestão de atividades na plataforma digital do 

Facebook – “Penedono Educar”; 

- Planificação/gravação/edição e publicação dos conteúdos do certame 
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“Mercado Magriço Digital 2020”. 

- Colaboração na organização do ano letivo 2020/21, no que diz respeito à componente não letiva da 

A.A.A.F.; 

- Planificação/gravação/edição e publicação dos conteúdos da “Festa de 

Natal Digital 2020” (em articulação com o Agrupamento de Escolas de 

Penedono e a Associação Humanitária de Solidariedade Social de 

Penedono).  

- Colaboração/gravação da Atividade “Pai Natal vai à Escola”.  
 

HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR 

Ao longo do ano 2020 deu-se continuidade ao trabalho que se tem vindo a desenvolver. 

Implementação de boas práticas de higiene e segurança alimentar, com base nos princípios do 

HACCP, “Hazard Analysis and Critical Control Points”. 

O sistema de HACCP tem como objetivo reforçar a proteção da saúde pública e dar maior garantia e 

confiança, estabelecendo normas rigorosas de higiene e funcionamento da cantina e refeitório do 

Centro Escolar de Penedono. 

Acompanhamento de todas as fases do processo, verificando a qualidade, validade, estado geral do 

produto rececionado, e registando todos os dados relevantes. 

- Anualmente é elaborado um plano de amostragem, englobando amostras de água, refeições, 

manipuladores e superfícies de contato.  

- Anualmente é elaborado um plano de calibração/ verificação do Centro de Mostra e Divulgação, 

englobando a verificação anual da balança. 

- Atualização dos planos de higienização do Centro Escolar e do Centro de Mostra e Divulgação, com 

a introdução do agente desinfetante I-209, recomendado para a Covid-19, utilizado em superfícies de 

contato. 

Durante o confinamento imposto a 15 do mês de março, participou-se em alguns projetos/ 

programas, tais como: 

- “Ajudem-nos a ajudar” (Apelo à população – Solidariedade Municipal), através de recolha de roupas 

de cama, almofadas, cobertores, doados ou emprestados pela população; 

-No início de cada ano letivo é elaborada uma ementa equilibrada para o lanche, base nas 

necessidades (alergias ou intolerâncias alimentares) dos alunos matriculados; 

- No dia 16 de outubro comemorou-se o dia Mundial da Alimentação, para assinalar este dia foi 

elaborado em conjunto com a equipa multidisciplinar e com o professor Hugo um vídeo, com a 

receita “Panquecas de aveia com Maçã”, nesse dia foi lançado na página “Penedono Educar – Piicie”; 

- Acompanhamento dos produtores no Centro de Mostra e Divulgação e continuação da 

implementação do HACCP. 
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ATIVIDADE DESPORTIVA 

Natação e Movimento 

A Câmara Municipal, proporcionou, às crianças do pré-escolar e 

da IPSS as atividades de natação e movimento. Na natação, 

ensina-se a adaptação ao meio aquático e na parte do movimento 

inicia-se as diferentes práticas de ações motoras como também a 

iniciação aos jogos pré-desportivos. 

 

Hidroginástica 

Ministração de aulas de hidroginástica, duas vezes por semana, para a população em geral.  

Aulas de Natação 

Ministração de aulas de natação, uma vez por semana, para jovens e 

adultos. Desenvolvimento e aprendizagem da adaptação ao meio 

aquático e das diversas técnicas de nado. 

Atividade Física no Primeiro Ciclo 

É proporcionada a cada turma do 1.º Ciclo uma aula de atividade física que proporciona o 

desenvolvimento de jogos lúdicos e a manipulação de materiais 

desportivos.  

Atividade Física Sénior 

Promoção de aulas de atividade física sénior para os utentes do Centro 

de Convívio de Antas e do Centro Social e Paroquial de Penedono. 

 

ATIVIDADES CULTURAIS 

Penedono Ativo  

 - De 2 a 31 de julho - As férias Ativas são uma ocupação saudável dos 

tempos livres, durante três semanas, com atividades de enriquecimento 

desportivo, cultural, educacional e ambiental.  

Feira Medieval de Penedono 

Apesar do Município não concretizar o evento, devido à grandeza e valor do mesmo procedeu-se a 

uma recriação/encenação da mesma. 
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«O Rei de Portugal, D. João I manda redigir o Mandado Régio com a proibição da realização de 

mercados no Reino pelos motivos de todos sabidos e ordena que venha à sua presença o cavaleiro 

Álvaro Gonçalves Coutinho, “o Magriço”, para ser portador do decreto real a seu pai Gonçalo 

Vasques Coutinho, Alcaide de Penedono» 

Para o ano queremos e vamos voltar mais fortes na realização, mais fortes na afirmação e mais 

fortes na identidade. Marquem já todos nas vossas agendas: Feira Medieval de Penedono, dias 2, 3 e 

4 de julho de 2021. Com serenidade e confiança vamos esperar por todos vós. 

 

 

  

ATIVIDADES - 2020 

01. Janeiro a 31. Dezembro. 2020 

Atualização da informação na página eletrónica do Município. 

 

11. Fevereiro. 2020 

Dia Internacional da Internet Segura 

Como forma de assinalar o “Dia Internacional da Internet Segura”, foi afixado nas escolas e na 

biblioteca municipal um cartaz alusivo ao tema e, distribuídos aos alunos do 1º e 2º ciclo folhetos e 

bandas desenhadas com alertas sobre os perigos da internet e conselhos para uma utilização segura. 

Dados Estatísticos  

Registo de Afluência 

Sessões/Utilizadores Inscritos 60 

Sessões/ Visitantes 47 

Total de Sessões 107 

Sessões/Utilizadores Portáteis 0 

 

 

 


