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O Concelho do Seixal é hoje alvo de elevado inte-
resse, procura e mediatismo, em virtude do reco-
nhecimento pelas mais variadas instâncias, quer 
públicas, quer privadas, locais e até mesmo inter-
nacionais, do trabalho desenvolvido pela Autarquia 
na potenciação do território, afirmando-o como um 
dos principais polos de desenvolvimento da Região 
e do País. 

Entre investimento público e privado estimam-se 
cerca de 800 milhões de euros que estão a colocar o 
Município do Seixal num novo ciclo de desenvolvi-
mento e um dos principais polos de desenvolvimen-
to da Região e do País.
É também com renovada determinação, assente  em 
indicadores positivos de desenvolvimento económi-
co e social,  que se apresentam as Grandes Opções 
do Plano para 2020,  que  refletem não só este ciclo 
virtuoso de progresso como também o aprofundar 
do nível de investimento municipal em todas as áre-
as de competência da Autarquia.

Um orçamento que totaliza 105.055.000€, superior 
em 18% face ao proposto para 2019 (desprovido do 
montante dos empréstimos), que irá permitir apro-
fundar o contributo da Câmara Municipal do Seixal 
na potenciação deste ciclo de crescimento. 

O Município do Seixal tem sistematicamente apre-
sentado resultados líquidos positivos dos exercícios 
e o ano de 2019 não será exceção, tendo em consi-
deração os dados da execução orçamental apurados 
até final do mês de outubro, o que irá configurar, 
pelo 9.º ano consecutivo, proveitos a superarem os 
custos.

A participação do IRS no orçamento da Autarquia, 
que representa cerca de 8% da receita total,  será 
aplicada em favor de toda a população e do bem 
comum, concorrendo para o investimento público, 
para melhorar a qualidade de vida de todos Muní-
cipes. 

Nesse sentido esta verba será canalizada para o in-
vestimento público, que no orçamento de 2020 será 
superior a 25 milhões de euros,  dos quais se desta-
cam os 5,5 milhões de euros para a requalificação e 
ampliação dos estabelecimentos de ensino do pré-
escolar e ensino básico e os 2,8 milhões de euros 
para reforço do investimento na habitação social e 
ampliação da rede de apoio à 3ª idade, com os se-
guintes investimentos:

• Ampliação EB1/JI da Qta de Sto António, 
1.079.136 €

• Ampliação da EB1/JI da Aldeia de Paio Pires,
1.726.687 €

• Conservação e manutenção dos edifícios do En-
sino Básico - Aquisição de bens e serviços, 159.570 €

• Elaboração dos planos de segurança das escolas
42.761 €

• Aquisição de software e contrato de manutenção 
de plataforma de Gestão Educativa, 5.000 €

• Aquisição de mobiliário e reapetrechamento dos 
jardins de infância e escolas básicas incluindo as 
novas construções, 200.000 €

• Novo Jardim de Infância de Quinta de São Nico-
lau, em Corroios, 400.000 €

• Requalificação e Ampliação da EB Arrentela, 
200.000 €

• Requalificação do espaço exterior EB Foros de 
Amora, 100.000 €

• Requalificação do espaço exterior JI de Vale Mi-
lhaços, 100.000 €

• Aquisição de equipamentos informáticos e inter-
net para as EB e JI, 50.000 €

• Execução de projetos e intervenção, renovação das 
infraestruturas eletricas e de telecomunicações das 
EB e JI do Concelho, 50.000 €

• Aquisição de equipamento para cozinha e refeitó-
rios escolares, 50.000 €

• EB Arrentela - Candidatura Eficiência Energética, 
100.000 €

• Projeto nova EB Fernão Ferro, 10.000 €
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• Conservação, manutenção e requalificação dos 
edifícios do Ensino Básico e Jardins de Infância - 
Aquisição de serviços, 810.000 €

• EB St.ª Marta Pinhal - Instalações Técnicas, 
75.000 €

• Intervenções em Escolas Básicas, 50.000 €

• Ampliação da EB do Bairro Novo, 50.000 €

• Ampliação da EB Miratejo, 50.000 €

• Ampliação da EB Qta Sta Marta de Corroios, 
50.000 €

• Ampliação da EB Foros de Amora, 50.000 €

• Ampliação da EB Qta da Cabouca,  50.000 €

• Construção do JI do Fogueteiro, 50.000 €

• Ampliação da EB Qta do Conde de Portalegre, 
50.000 €

• Requalificação da AURPI de Paio Pires, 88.090 €

• Construção do Centro de Dia da AURPI Casal do 
Marco, 100.000 €

• ERPI de Fernão Ferro, 500.000 €

• ERPI de Corroios, 50.000 €

• ERPI de Pinhal dos Frades, 5.000 €

• ERPI do Casal do Marco, 5.000 €

• Aquisição de habitações sociais, 942.973 €

• PAICD - 1. 11. 12. 13. 14. Reabiltação do Espaço Pú-
blico BSM Qta. Cucena e Equipamentos de Utiliza-
ção Coletiva, 300.695 €

• PAICD -4. Reabilitação do Espaço Publico BIHRU 
Fogueteiro, 215.290 €

• PAICD -5. 18. 19. 20. Reabilitação do Espaço Publi-
co BIHRU Quinta da Princesa e Equipamento Inte-
grado ARIFA e 2 Polidesportivos, 422.784 €

• PAICD -6. 16. 17. Reabilitação do Espaço Publi-
co BIHRU e Equipamentos de Utilização Coletiva 
Quinta do Cabral, 216.824 €

Mais impressionante se torna quando, em paralelo 
ao esforço de redução da dívida, a Câmara Muni-
cipal consegue aumentar o investimento, num evi-

dente crescendo que se traduz na execução de um 
vasto conjunto de projetos e ações de grande im-
pacto na valorização do território e na qualidade de 
vida das populações. São disso exemplo:

• o novo Centro de Dia do Casal do Marco;

• o apoio à construção dos Lares de Idosos de Fer-
não Ferro, Corroios, Pinhal de Frades e Casal do 
Marco;

• a nova creche da Associação dos Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal;

• a 2ª fase do Parque Urbano do Seixal;

• o lançamento da 1.ª fase do Parque Metropolitano 
da Biodiversidade;

• o concurso para a construção do Parque Urbano 
do Miratejo;

• a conclusão da obra do Complexo Desportivo de 
Santa Marta do Pinhal;

• o Pavilhão Desportivo Municipal da Mundet;

• a execução dos projetos do Pavilhão Municipal de 
Fernão Ferro;

• o concurso para construção do Centro Cultural de 
Amora;

• o desenvolvimento dos projetos para a construção 
do troço da alternativa à EN10 até a Amora;

• a entrada em funcionamento do Centro Distribui-
dor de Água de Fernão Ferro;

• o Centro Internacional de Medalha Contemporâ-
nea;

• a Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires;

• a requalificação e ampliação das escolas básicas 
de Aldeia de Paio Pires e Quinta de Santo António, 
bem como a continuidade das obras de requalifica-
ção em todas as escolas do Ensino Básico e o lan-
çamento dos concursos para a construção do novo 
Jardim de Infância da Quinta de São Nicolau, bem 
como o lançamento dos processos das obras de am-
pliação e requalificação da EB de Arrentela, da EB 
do Bairro Novo, EB de Santa Marta de Corroios, EB 
dos Foros de Amora e EB da Qta. da Cabouca;

• a Loja do Cidadão do Concelho do Seixal em 
Amora;

• o concurso para a construção do Cemitério Muni-
cipal de Fernão Ferro;
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• o concurso para a construção do novo Centro de 
Recolha Oficial de Animais de Companhia

• os Centros Náuticos de Amora e Seixal;

• o Centro de Inovação Criativa;

• a continuação do processo de Realojamento de 
Vale de Chícharos.

• o investimento do Município no novo modelo de 
passe social em mais de dois milhões de euros. A 
implementação do novo modelo de passe social in-
termodal em toda a Área Metropolitana de Lisboa e 
com todos os operadores, concretizada a 1 de Abril 
de 2019, foi umas mais relevantes ações de promoção 
do transporte público dos últimos 40 anos, tendo 
contado, para além da comparticipação, com uma 
forte participação da Câmara Municipal do Seixal 
na sua conceção e decisão;

Importa também salientar a nova diminuição do 
valor da taxa do imposto municipal sobre imóveis 
para todos os proprietários, reduzindo pelo quinto 
ano consecutivo, a carga fiscal junto da população, 
uma opção de compromisso para este mandato au-
tárquico e que implica o não recebimento de quase 
7 milhões de euros de receitas desde o início desta 
trajetória.

De referir também a política de gestão da água pú-
blica, tendo em conta que o concelho do Seixal é, de 
entre todos os municípios das áreas metropolitanas 
de Lisboa e Porto, aquele com a fatura integrada de 
água de mais baixo valor, possibilitando ainda aos 
agregados familiares com menores recursos o acesso 
à água em condições especiais, através do tarifário 
social, com redução de 50% em todas as tarifas fixas 
e variáveis praticadas para o consumo doméstico, e 
cujos requisitos de acesso foram objeto de alarga-
mento no sentido de uma maior abrangência.

As preocupações sociais e a correspondente inter-
venção está bem patente na atividade da Câmara 
Municipal do Seixal, investindo em iniciativas de 
apoio às pessoas e às famílias que não são compe-
tências diretas da Autarquia, como são exemplo a 
atribuição de bolsas de estudo, a criação de progra-
mas ocupacionais e o apoio à construção de inúme-
ros equipamentos e obras sociais, o apoio às forças 
humanitárias, o funcionamento dos Julgados de Paz, 
a ação social escolar que garante apoios e refeições 
a mais de 5.000 crianças do pré-escolar e 1.º ciclo. 
Merece também importante destaque o processo de 
realojamento dos agregados familiares que habitam 
em Vale de Chícharos, no âmbito do qual o Municí-
pio do Seixal assumiu um compromisso financeiro 
superior ao realizado pela Administração Central 
que tem a responsabilidade sobre a matéria.

Para uma valorização plena do território, falta con-
cretizar o investimento público fundamental para o 
Concelho, para a Região e para o País, da responsabi-
lidade do Poder Central. Intervenções determinan-
tes há muito identificadas, cujo adiamento sucessivo 
diminuiem a capacidade de cumprir a missão dos 
órgãos autárquicos de desenvolvimento do Conce-
lho do Seixal.

Apesar do crónico incumprimento da Lei das Fi-
nanças Locais por parte dos sucessivos Governos, a 
Câmara Municipal do Seixal prossegue uma política 
de investimento ao serviço dos cidadãos, enquanto 
que o último Governo, apesar das muitas promessas, 
não concretizou nos quatro anos da sua legislatura 
qualquer intervenção relevante no Município, exce-
ção feita ao início da obra do novo Centro de Saúde 
de Corroios.

Em matéria de Saúde e Ação Social, é fundamental 
avançar de forma decisiva para a construção do Hos-
pital no Concelho do Seixal e dos novos Centros de 
Saúde dos Foros de Amora, Amora e Aldeia de Paio 
Pires, bem como dos quatro Lares de Idosos em falta.

Na área da Educação, e para valorizar a Escola Pú-
blica, de qualidade e para todos, é fundamental a 
construção da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos em 
Fernão Ferro, proceder a um profundo investimento 
nas escolas existentes em avançado estado de degra-
dação, como são exemplo a EB 2,3 da Cruz de Pau, a 
EB 2,3 Dr. António Augusto Louro, a EB 2,3  Paulo da 
Gama e as Escolas Secundárias Manuel Cargaleiro 
e Alfredo Reis Silveira, bem como concluir as obras 
da Escola Secundária João de Barros e construir os 
cinco Pavilhões Desportivos Escolares em falta.

No quadro da Mobilidade, fator inegável de progres-
so e de crescimento económico e social, é necessária 
uma rede de transportes públicos integrada e eficaz, 
com a expansão do Metro Sul do Tejo, o reforço do 
serviço ferroviário, dos transportes fluviais e de auto-
carros de passageiros e a concretização das infraes-
truturas de mobilidade por realizar, como é exemplo 
a Estrada Regional 10 com a ponte Seixal-Barreiro.  
A eliminação das portagens na A33 concorreria 
igualmente de forma muito positiva para a melhoria 
da mobilidade concelhia, sendo ainda necessária a 
construção de um novo nó de acesso à A2, nos Foros 
de Amora, bem como a requalificação da EN378. 

Ainda relativamente à mobilidade sustentável, me-
rece destaque o investimento da Autarquia no alar-
gamento da rede ciclável, que vai crescer em 2020, na 
colocação dos postos de abastecimento de veículos 
elétricos e na criação de um serviço de transporte de 
passageiros em veículos elétricos. 

Na área do Ambiente, e apesar do ligeiro avanço 
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na questão da descontaminação dos solos, há ain-
da um longo caminho a percorrer. São necessários 
cerca de 50 milhões de euros para descontaminar 
todos os solos, tendo destes sido concretizados ape-
nas ¼. Também os impactos ambientais decorrentes 
da atividade industrial mereceram e continuaram a 
merecer um acompanhamento próximo da Câmara 
Municipal do Seixal, com um conjunto de estudos 
que estão a ser desenvolvidos pela Autarquia. O de-
sassoreamento da Baía do Seixal visando a reposição 
das condições de navegabilidade é também uma ma-
téria que urge resolver, para melhor aproveitamento 
do recurso natural mais valioso do concelho.

Relativamente à segurança das populações, continua 
a faltar a nova esquadra da Divisão Policial do Seixal 
e o novo Quartel da GNR em Fernão Ferro, sendo 
de destacar a construção de dois novos quartéis dos 
Bombeiros em 2019, em Amora e Fernão Ferro, com 
o apoio da autarquia e sem apoios do Estado Central 
(apenas fundos comunitários).

Os projetos e infraestruturas estruturantes e deter-
minantes para a promoção de um desenvolvimento 
económico e social equilibrado e equitativo, de-
signadamente, a construção do novo aeroporto de 
Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, a constru-
ção da Terceira Travessia do Tejo (rodoferroviária), 
a instalação do Novo Terminal de Contentores do 
Porto de Lisboa, a criação da ligação ferroviária de 
Sines-Badajoz ou a criação da ligação ferroviária de 
Alta Velocidade (TGV), entre Lisboa e Madrid há 
muito anunciadas, tardam em ser concretizadas, 
com claros prejuízos para as populações e econo-
mia.

Relativamente à descentralização de competências, 
às finanças locais e fundos comunitários, na Reso-
lução do XXIII Congresso da Associação Nacional 
de Municípios, realizado em dezembro de 2017, 
foi decidido de forma unânime que o processo de 
descentralização de competências para os municí-
pios devia ser entendido como instrumento de um 
Estado que garanta a igualdade de oportunidades 
para todos os cidadãos, que assegure a melhoria do 
serviço prestado às populações, bem como a defe-
sa das funções sociais do Estado, sendo suportado 
pelos meios financeiros, patrimoniais e humanos 
adequados e garantindo a coerência entre as atri-
buições e competências das várias autarquias locais 
– freguesias, municípios e futuras regiões adminis-
trativas. De realçar a importância da aprovação de 
uma Lei das Finanças Locais que desse respostas 
seguras à reposição da capacidade financeira per-
dida, com uma maior participação dos municípios 
nas receitas do Estado, algo bem diferente daquela 

que foi a proposta do Governo e que a grande maio-
ria dos municípios rejeitou.

Num caminho oposto ao trilhado pelo Governo nes-
ta matéria, iremos aprofundar o apoio e cooperação 
com as Juntas de Freguesia com base nos instrumen-
tos de delegação de competências celebrados em 
2018 e que representam um investimento da Câmara 
Municipal do Seixal de 7 milhões de euros ao longo 
do mandato.

Ao contrário da política de desinvestimento que tem 
sido desenvolvida pelo Estado Central, no Concelho 
do Seixal concebemos a participação e envolvimento 
de todas as instituições, num trabalho de verdadei-
ra parceria. É um fator determinante e que permite 
desenvolver projetos de enorme dimensão, onde se 
destacam as comemorações do aniversário do 25 de 
Abril, o Festival do Maio, o Seixal Jazz, o Fado Food 
Fest, o Seixal World Music, a Seixalíada, as Festas 
Populares do Concelho, o Plano Educativo Munici-
pal, a Feira de Projetos Educativos, o Março Jovem, 
o Festival Street Art, a Mostra Cultural Associativa, 
a Aldeia Natal do Seixal ou o Encontro Intercultural 
Saberes e Sabores. 

Ainda em matéria de participação, será brevemente 
lançada uma nova metodologia que irá incrementar 
os níveis de participação por parte da população e 
dos trabalhadores na vida do Município.

Neste sentido, as Grandes Opções do Plano e o Orça-
mento da Câmara Municipal do Seixal para o exer-
cício de 2020 traduzem-se num programa de ação 
ambicioso e inovador, alicerçado na capacidade dos 
trabalhadores da autarquia e que continuará a afir-
mar o Concelho do Seixal como um território de 
progresso e desenvolvimento social.
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Consideramos que serviço público de qualidade e 
participação da população são pilares inseparáveis 
da democracia e de um Estado que se pretende so-
berano e justo, ao serviço dos cidadãos.

A participação dos munícipes e dos trabalhadores 
na gestão municipal está na génese do projecto au-
tárquico  do Concelho e pretendemos aprofundar 
os modelos de participação, quer sejam da popula-
ção, quer dos trabalhadores, pois pretendemos que 
as soluções para os problemas sejam construídas 
ainda de forma mais próxima. Iremos implementar 
o novo modelo de participação, onde a qualifica-
ção das ruas, dos bairros e localidades será um dos 
principais temas a abordar. Por outro lado daremos 
continuidade às conversas com os trabalhadores 
que têm sido fundamentais para, ouvindo os traba-
lhadores, melhorarmos e potenciarmos o serviço 
público de excelência que prestamos à população.
Iremos reforçar o investimento e também qualificar 
o serviço público municipal, investindo na rede de 
equipamentos e serviços já existentes e com a cria-
ção de novos equipamentos, dotados de condições 
de acessibilidade e de eficácia, bem como na valori-
zação das condições de trabalho e na formação dos 
trabalhadores municipais.

Principais Opções do Plano 
para 2020:
• Promover a contínua melhoria das condições de 
trabalho e da qualificação dos trabalhadores da 
câmara municipal, bem como pugnar pela garan-
tia dos seus direitos, consolidando a aplicação dos 
Acordos Coletivos de Entidade Empregadora Pú-
blica assinados com as estruturas representativas 
dos trabalhadores, e aplicando a opção gestionária, 
que vai possibilitar nova valorização remuneratória 
de centenas de trabalhadores.  

• Iniciar a construção da Loja do Cidadão do Con-
celho do Seixal em Amora.

• Programar a nova Loja do Munícipe de Fernão 
Ferro, com mais serviços para a população da fre-
guesia.

• Programar o Pavilhão Multiusos do Concelho do 
Seixal na freguesia de Amora

• Retomar as obras de requalificação do Mercado 
Municipal da Cruz de Pau e executar os projetos 
para a requalificação do Mercado Municipal da 
Torre da Marinha.

• Executar os projectos novo Cemitério Municipal 
de Fernão Ferro.

• Implementar o novo modelo de participação da 
população nas políticas e decisões municipais, as-
sociado a novas ferramentas de comunicação digi-
tal.

• Consolidar as soluções de software livre nos servi-
ços da Câmara Municipal.

• Implementar wi-fi em todos os equipamentos pú-
blicos e parques urbanos.

• Certificar os serviços da Câmara Municipal com 
base nas normas da Qualidade.

• Colocar placas identificativas das Freguesias do 
Concelho.

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes
projetos / ações:
• Reposição das 3 freguesias extintas por decreto – 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

• Reposição das competências do Tribunal do Sei-
xal.

• Atendimento dimensionado para a procura nos 
serviços da Segurança Social e do Instituto de Re-
gistos e Notariado, evitando filas e horas de espera.
• Reabertura da estação de Correios de Amora e Al-
deia de Paio Pires.

• Reabertura da agência da CGD de Fernão Ferro.



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Desenvolvimento Económico 
e Emprego

2



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Desenvolvimento Económico 
e Emprego

2



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal



17

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Uma das principais prioridades e necessidades do 
Concelho, da Região e do País é a criação de empre-
go estável, qualificado e com direitos, assim como a 
promoção do bem-estar e da qualidade de vida das 
populações, objetivos indissociáveis do desenvolvi-
mento e valorização do tecido económico local, do 
aumento da produção nacional e da valorização do 
trabalho e dos trabalhadores.

Fruto da estratégia de planeamento e investimento 
municipal, o Concelho do Seixal está hoje em con-
dições privilegiadas no quadro da Área Metropoli-
tana de Lisboa, para responder a todos os desafios 
que surjam nas mais diversas áreas de intervenção, 
sejam no âmbito do turismo, da indústria, ou sector 
residencial. 
O Seixal foi por isso mesmo o primeiro concelho 
a nível nacional a integrar o SIL Cidades, um novo 
espaço de promoção dos territórios do País no Sa-
lão Imobiliário de Portugal. O Município do Seixal 
esteve presente novamente na edição do Salão Imo-
biliário em 2019, para apresentar diversos projetos e 
oportunidades de investimento.

Iremos manter a nossa aposta na promoção e divul-
gação do Concelho e das potencialidades e opor-
tunidades de investimento tendo como objetivo a 
criação de emprego, registando que nos últimos 
anos os números do desemprego no Concelho do 
Seixal tem diminuído acima da média nacional.

Principais Opções do Plano 
para 2020:
• Reforçar o modelo de captação de investimento, 
com um conjunto de incentivos à fixação de empre-
sas no Concelho, dando a conhecer as principais 
áreas de investimento, procurando dinamizar o te-
cido económico existente e atrair para o território 
projetos inovadores, talentos e valor acrescentado 
que contribuam para o desenvolvimento económi-
co e a criação de emprego, com destaque para as 
áreas-chave da hotelaria e alojamento, restauração 
e lazer, náutica de recreio, desporto e atividades 
económicas diversas, indústria, logística e serviços 
de inovação.

• A dinamização do Projeto do Arco Ribeirinho Sul/
Lisbon South Bay, fomentando a procura de novos 
usos económicos e produtivos para os 537 hectares 
de terreno do Estado disponíveis na envolvente da 
fábrica da Siderurgia Nacional, como é exemplo a 
instalação de uma nova fábrica de produção de me-
dicamentos anunciada em janeiro deste ano.

• Aumentar a oferta da Incubadora de Empresas, 
alargando ao sector cooperativo, lançando um novo 
conceito traduzido num Centro de Inovação Cria-
tiva.

• Desenvolver o projeto para a criação de um Posto 
de Transferência de Pescado no Seixal para apoiar 
os pescadores do Concelho.

• Valorizar as condições dos Parques de Atividades 
Económicas, conferindo mais funcionalidade para 
as empresas já instaladas, e mais atratividade, ali-
ciando novas unidades a instalarem-se.

• Prosseguir as parcerias com a CPPME e ACIS-
TDS, de apoio aos micro, pequenos e médios em-
presários, como são disso exemplo o projeto do 
comércio local “Entre Ruas”, da promoção da gas-
tronomia e cultura como é o Festival Fado Food 
Fest Baía do Seixal.  

• Criação do Conselho Municipal para o Desenvol-
vimento Económico e Social do Concelho do Sei-
xal.

• Requalificar os quiosques existentes no Conce-
lho, com um novo modelo mais moderno e funcio-
nal.

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes 
projetos / ações:
•A criação de emprego, reforço da economia, de 
incremento da atratividade e de exploração do po-
tencial pleno da região, e dos projetos estruturantes 
que têm que ser concretizados, como são os casos 
do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de 
Alcochete, a construção da Terceira Travessia do 
Tejo, a instalação do Novo Terminal de Contento-
res do Porto de Lisboa, o investimento na ferrovia 
e demais acessibilidades, que os governos deviam 
concretizar.

• Apoio para as Micro, Pequenas e Médias Empre-
sas (MPME), que correspondem a perto de 99% do 
universo empresarial português não financeiro, 
que têm um papel fundamental na economia local 
e nacional e na criação de emprego.





Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Turismo
3



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal



21

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

A Baía do Seixal, com quase 500 hectares, é o re-
curso natural mais valioso do concelho e, desde há 
várias gerações, o polo de desenvolvimento econó-
mico, social e ambiental do concelho.

Com uma ampla frente ribeirinha e um porto de 
abrigo natural, o Seixal tem todas as condições para 
se assumir como um destino único para a prática 
das atividades de náutica de recreio.

Na envolvente à Baía do Seixal, estamos a desenvol-
ver 3 projetos de intervenção urbana com vocação 
turística, a Frente Ribeirinha do Seixal, a Frente Ri-
beirinha de Amora e o Eco Resort do Seixal.

São 3 projetos de regeneração urbana associados 
à promoção turística do Seixal, que fruto da cam-
panha da Câmara Municipal do Seixal, “Seixal, 
uma Baía no Coração do Tejo”, tem vindo a registar 
um número crescente de visitantes. O número de 
visitantes no Concelho  tem vindo a aumentar ex-
ponencialmente, assim como o número de partici-
pantes nos programas turísticos desenvolvidos pela 
autarquia, importando referir o início da constru-
ção do Hotel Mundet em Outubro de 2019.

Principais Opções do Plano 
para 2020:
• Apoiar a instalação de novas unidades hoteleiras 
e de alojamento local no Concelho, com destaque 
para o inicio da construção do Hotel Mundet.

• Desenvolver em conjunto com os diferentes pro-
prietários da Ponta dos Corvos um Plano de Porme-
nor para a criação do Eco Resort do Seixal.

• Prosseguir a valorização e promoção da Estação 
Náutica Baía do Seixal, dos seus 2 núcleos de Sei-
xal e Amora, e promover o projeto “Rota Barcos do 
Tejo” com as 2 embarcações tradicionais da Autar-
quia.

• Iniciar a construção dos Centro Náutico do Seixal 
e Centro Náutico de Amora, que sirvam as associa-
ções náuticas e os seus atletas e que potencie a liga-
ção da população à Baía.

• Avançar com o projeto para o prolongamento 
para Norte do Passeio Ribeirinho de Amora.

• Construir uma Estação de Serviço de Autocarava-
nas junto ao terminal fluvial do Seixal, após assina-
tura de protocolo com a Transtejo.

• Qualificação e instalação de equipamentos de 
apoio nas praias fluviais.

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes 
projetos / ações:
• Desassoreamento regular da Baía do Seixal e dos 
seus principais canais de navegação.

• Maior projeção e meios para a Entidade Regional 
de Turismo na promoção nacional e internacional 
do Seixal e dos concelhos ribeirinhos do Tejo.
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No Concelho do Seixal temos vindo a desenvolver 
ao longo dos anos, uma política consistente de rege-
neração e reabilitação urbana, tendo como objetivo 
a consolidação e valorização do património edifica-
do, revitalizando e requalificando as Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal, os núcleos urbanos existentes, 
principalmente os núcleos históricos do Município, 
tendo sido aprovada a delimitação de quatro Áreas 
de Reabilitação Urbana (ARU) na envolvente dos 
Núcleos Urbanos Antigos de Seixal, Amora, Arren-
tela e Aldeia de Paio Pires. Esta medida já possibi-
litou a reabilitação de mais de 130 edifícios nesses 
núcleos urbanos antigos, sendo de destacar a ARU 
do Seixal com 85 edifícios reabilitados.

Esta situação é percetível face à qualificação do es-
paço público que o Município tem estado a realizar 
no Núcleo Urbano Antigo do Seixal, onde foram 
investidos mais de dois milhões de euros na sua re-
qualificação, potenciando o investimento privado, 
levando à reabilitação de edifícios para habitação, 
alojamento local, comércio e outros serviços.

A estratégia que desenvolvemos no núcleo urba-
no antigo do Seixal é manifestamente positiva que 
iremos replicar nos espaços públicos dos restantes 
Núcleos Urbanos Antigos do Concelho.

Importa ainda referir o aprofundamento do tra-
balho conjunto desenvolvido com as comissões de 
moradores e população que reside nas áreas de gé-
nese ilegal, para a sua regeneração com exemplos 
muito positivos como o Pinhal do General, Quinta 
das Laranjeiras ou Quinta da Lobateira, entre mui-
tas outras áreas.

Outro programa implementado e com grande ade-
são por parte dos munícipes, foi o Programa “Rea-
bilite o Seu Prédio”, onde em pouco mais de um ano 
de vigência deste programa, a Câmara Municipal 
do Seixal recebeu mais de 342 candidaturas, tendo 
comparticipado a requalificação destes edifícios em 
cerca 341.200,00€, até ao momento

Face ao acolhimento e aceitação deste programa a 
Câmara Municipal do Seixal já ampliou o âmbito 
deste programa em 2019, alargando o apoio tam-
bém à recuperação de coberturas.

Principais Opções do Plano 
para 2020:
• Avançar com a alteração por adaptação do Plano 
Diretor Municipal do Seixal.

• Concluir alargamento das Áreas de Reabilitação 
Urbana a outros pontos do Concelho.

• Desenvolver as Operações de Reabilitação Urba-
nas (ORUs) nos núcleos históricos do Seixal, Amo-
ra, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

• Concluir o projeto de requalificação da frente ri-
beirinha do Seixal, entre o NUA e a Azinheira.

• Executar os projetos de requalificação dos núcle-
os urbanos antigos de Arrentela, Amora  e Aldeia 
de Paio Pires.

• Prosseguir as parcerias com as associações de 
moradores para a realização de infraestruturas nas 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal do Concelho.

• Programar um Passeio Ribeirinho entre Miratejo 
e Corroios.

• Prosseguir Requalificação da frente ribeirinha na 
Qta. dos Franceses

• Criar um gabinete técnico de proximidade para 
Fernão Ferro.

• Concluir o Plano Municipal de Ruído.

• Concluir o estudo de renaturalização e valoriza-
ção da vala real do Rio Judeu.

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes
projetos / ações:
• Apoio à reconversão urbanística, através de um 
quadro próprio de financiamento do Governo às 
comissões de administração das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (AUGI) como determina a lei mas que 
nenhum governo cumpriu.

• Levantamento pelo Governo das servidões mili-
tares no território que impedem a reconversão de 
algumas AUGI, como o Pinhal da Palmeira, preju-
dicando centenas de moradores.
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No Concelho do Seixal, consideramos fundamental 
a valorização e defesa da Escola Pública por isso a 
continuidade ao investimento, quer seja pela inter-
venção e qualificação de todos os estabelecimentos 
de ensino à nossa responsabilidade, quer seja pela 
criação de novos equipamentos educativos ou pelo 
desenvolvimento de novos projetos que permitam 
potenciar o alcance da educação pública.

Destaque para o alargamento da rede municipal de 
salas de educação pré-escolar ao longo dos últimos 
anos. Entre 2014 e 2019 abrimos 20 novas salas e em 
2020 iremos aprofundar esse investimento com as 
obras de requalificação e ampliação das Escolas Bá-
sicas de Aldeia de Paio Pires e Quinta de Santo An-
tónio, na Amora, a requalificação de diversas esco-
las, preparando os concursos para a requalificação 
e ampliação das Escolas Básicas de Arrentela, Bair-
ro Novo, Santa Marta de Corroios, Foros de Amora 
e Qta. da Cabouca, bem como dos novos Jardins de 
Infância na Quinta de São Nicolau em Corroios e 
do Fogueteiro em Amora.

Importa ainda referir a ampla discussão em curso 
com a comunidade educativa sobre o Plano Educa-
tivo Municipal, procurando melhorar este projeto 
único na Região e no País pela sua abrangência e 
qualidade ímpar.

Principais Opções do Plano 
para 2020:
• Concluir as obras de requalificação e ampliação 
das Escolas Básicas de Aldeia de Paio Pires e Quinta 
de Santo António, na Amora.

• Preparar os concursos para a construção dos Jar-
dins de Infância na Quinta de São Nicolau em Cor-
roios e os projectos para a requalificação e amplia-
ção das Escolas Básicas de Arrentela e Bairro Novo,  
Santa Marta de Corroios, Foros de Amora, Qta. da 
Cabouca e JI do Fogueteiro.

• Programar uma nova escola básica com pré-esco-
lar em Fernão Ferro.

• Prosseguir a discussão do Plano Educativo Muni-
cipal com a comunidade educativa, valorizando a 
escola pública, de modo a contribuir para a forma-
ção integral do indivíduo, promovendo a realização 
dos seus vários projetos, e o programa de receção à 
comunidade educativa.

• Desenvolver o processo de revisão da Carta Edu-
cativa Municipal, envolvendo toda a comunidade e 
agentes educativos.

• Colocar novos computadores em todas as escolas 
do ensino básico e pré-escolar e investir na substi-
tuição de mobiliário e outros equipamentos.

• Valorizar a educação especial e os alunos com ne-
cessidades educativas especiais, contribuindo para 
a sua plena integração, no âmbito dos projetos e no 
quadro das competências municipais.

• Apoiar a Casa do Educador do Concelho do Sei-
xal e o seu projeto da Universidade Sénior, com 
um novo equipamento nas antigas instalações do 
Grémio da Lavoura no Fogueteiro que irá permitir 
qualificar o seu funcionamento, ao mesmo tempo 
que se preserva um edifício histórico da Freguesia 
de Amora.

• Apoiar o ensino artístico do Pólo do Seixal da Es-
cola de Música do Conservatório Nacional, através 
da ampliação do edifício do Pólo, aquisição de no-
vos instrumentos e alargamento futuro do ensino 
ao 3.º ciclo.

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes 
projetos / ações:
• A construção de novas escolas ao nível do parque 
escolar do 2.º e 3.º ciclo de ensino, nomeadamente 
a Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Fernão Ferro e 
a Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Santa Marta do 
Pinhal, em Corroios.

• A Requalificação urgente das Escolas Básicas do 
2.º e 3.º Ciclos Paulo da Gama e Cruz de Pau, Dr. 
António Augusto Louro, Secundária Manuel Car-
galeiro, Alfredo dos Reis Silveira, e a conclusão das 
obras de requalificação da Escola Secundária João 
de Barros.

• A Requalificação do pavilhão da EB 2/3 Nun’ Álva-
res e a construção dos 5 pavilhões desportivos esco-
lares em falta, nas Escolas 2/3 de Corroios, Vale de 
Milhaços, Cruz de Pau e Pinhal de Frades, e Secun-
dária João de Barros.

• A instalação de uma instituição de Ensino Supe-
rior Público no concelho.

• A criação de uma Escola Profissional na área das 
artes.

• A revogação da Legislação que estabelece o regi-
me de municipalização da educação.
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A juventude carateriza-se por uma importante, di-
ferenciada e dinâmica capacidade realizadora, sen-
do de sublinhar a consolidação de iniciativas que 
envolvem, na sua conceção, preparação e concreti-
zação, diferentes expressões em torno de objetivos 
por si definidos.

A valorização do movimento juvenil, do seu papel 
e intervenção própria, é inseparável de uma pers-
petiva emancipadora da juventude que garanta os 
seus direitos e afirme o seu papel de transformação 
da sociedade.

Nesse sentido o Município do Seixal tem promovi-
do e irá continuar a promover um vasto conjunto de 
iniciativas e projetos destinados à juventude, orga-
nizados pelos jovens com o apoio da autarquia, bem 
como uma rede de equipamentos especialmente a 
si dirigidos, que têm sido muitos deles exemplos 
nacionais replicados por outros municípios. São 
os casos do Março Jovem, Seixal Graffiti ou o Drive 
In Art, mas procurando sempre encontrar novas e 
variadas iniciativas que envolvam a juventude, ou 
não fosse o Concelho do Seixal um dos mais jovens 
do país. De realçar ainda as novas iniciativas desen-
volvidas, como foram o projeto de arte urbana “À 
Babuja – Festival de Street Art”, o Dia da Criança 
em parceria com o canal Nickelodeon ou a parceria 
com a MTV que permitiu realizar o Sunset Party na 
praia do Seixal, envolvendo milhares de jovens.

Principais Opções do Plano 
para 2020:
• Construir um novo Centro de Apoio ao Movimen-
to Associativo Juvenil (CAMAJ), em Amora, no âm-
bito do novo Centro Cultural de Amora.

• Promover mais eventos dirigidos aos jovens, como 
sejam o Março Jovem, Seixal Moda, Dia da Criança, 
Seixal Graffiti, Drive in Art, Canta, Sunset Party Sei-
xal ou A Escolamexe.

• Lançar um novo festival direccionado para a mú-
sica rock e heavy metal.

• Promover a participação do Movimento Associa-
tivo Juvenil nas políticas municipais de juventu-
de, através das Reuniões Interassociativas Juvenis 
(RIAJ).

• Apresentar programa de habitações a custos con-
trolados para jovens do Concelho.

• Desenvolver o Plano Municipal da Juventude do 
Concelho do Seixal.

• Apoiar os jovens artistas, através da dinamização 
do espaço ArteJovem.

• Criação do espaço de apoio ao estudante.

• Estudo para a instalação de uma Pousada de Ju-
ventude do Concelho do Seixal

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes 
projetos / ações
• Construção de uma Pousada da Juventude.

• Quadro de apoio à habitação para jovens, bem 
como a aplicação efetiva do programa “Porta 65”.

• Garantir a igualdade de acesso das associações ju-
venis, formais ou informais, aos apoios do Instituto 
Português de Desporto e Juventude, bem como a 
desburocratização no seu acesso.

• Exigir medidas de combate à precariedade e ao 
desemprego jovem, e que garantam o trabalho com 
direitos.
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No Concelho do Seixal, e desde os primeiros ins-
tantes do “dia inicial inteiro e limpo”, como Sophia 
de Mello Breyner Andresen poetizou o 25 de Abril 
de 1974, a cultura encontra-se bem viva, dinâmica, 
diversificada e democrática. A Autarquia tem pro-
curado criar formas de inovação que vão ao  en-
contro dos objetivos de desenvolvimento cultural 
do Município e de formação cultural integral das 
populações, tendo sido motivo de grande orgulho 
para todos, a atribuição do prémio de Melhor Pro-
gramação Cultural Autárquica, em 2017, por parte 
da Sociedade Portuguesa de Autores à Câmara Mu-
nicipal do Seixal.

A Cultura no Concelho do Seixal abrange não só a 
programação regular dos auditórios culturais, gale-
rias municipais de exposições, bibliotecas públicas, 
embarcações tradicionais, núcleos e extensões do 
Ecomuseu Municipal, mas também projetos de re-
ferência, como as comemorações do aniversário do 
25 de abril, o Festival de Teatro, o Festival Interna-
cional SeixalJazz, Festival do Maio, Mostra Cultural 
Associativa, ou projetos abrangentes de promoção 
do livro e da leitura, como o Dar de Volta, Vitória 
Vitória…Não acabou a história, Dá-me Música, Au-
tores da Nossa Terra e Noite na Biblioteca, entre 
tantos outros.

Cultura que está assim ao alcance de todos os Mu-
nícipes. Ao longo do ano, o Fórum Cultural do Sei-
xal, que comemorou 25 anos em 2018, e o Cinema 
S. Vicente, disponibilizam um programa regular de 
espetáculos acessíveis a todos, por onde têm passa-
do nomes sonantes da cultura portuguesa e inter-
nacional.

Destaque ainda para a Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro, mais um equipamento cultural de ex-
celência, que tem por objetivo promover a arte 
contemporânea, em particular a obra do mestre 
Manuel Cargaleiro, tendo o edifício sido concebido 
pelo Arquiteto Sisa Vieira.

Pretendemos deste modo prosseguir a aposta na 
Cultura, com um ambicioso programa de investi-
mento.

Principais Opções do Plano 
para 2020:
• Concluir o Plano Municipal de Desenvolvimento 
Cultural do Seixal, afirmando a estratégia do Mu-
nicípio no desenvolvimento cultural, com interven-
ção nas diversas áreas de expressão cultural.

•Abrir o Centro Internacional de Medalha Con-
temporânea na Quinta da Fidalga, em Arrentela.

•Lançar o concurso para a construção de um Cen-
tro de Interpretação Patrimonial e Ambiental no 
Parque Urbano de Miratejo, valorizando o monu-
mento nacional da Olaria Romana do Brasileiro-
Rouxinol.

• Lançar o concurso para o obra do Centro Cultural 
de Amora, na Cruz de Pau.

• Desenvolver os estudos para o novo Centro Cul-
tural de Corroios.

• Desenvolver a componente oficinal do Projeto 
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro e uma nova ex-
posição do Mestre Manuel Cargaleiro.

• Dinamizar a oficina coletiva Armazém 56-ArteSx 
na Mundet para artistas e artesãos do concelho.

• Prosseguir as intervenções de reabilitação e novos 
usos na antiga fábrica da Mundet.

• Centralizar o acervo cultural e patrimonial do 
Município do Seixal, através de uma nova fase de 
requalificação do património edificado na Mundet.

• Promover a preservação e a valorização do patri-
mónio histórico no município, realizando estudos e 
avaliações de impacto patrimonial, arqueológico e 
cultural, com destaque para a conservação do patri-
mónio dos vários núcleos do Ecomuseu, bem como 
das Embarcações Tradicionais.

• Apoiar a requalificação dos equipamentos cultu-
rais do movimento associativo cultural do Conce-
lho.

•  Apoiar o projeto Aldeia do Bombo dos Toca a Ru-
far, espaço para os Karma Drums, e nova sede para 
a associação Artes.
 
• Avançar para a construção de um coreto no Sei-
xal.

• Lançar o prémio literário “Eufrázio Filipe”.

• Acolhimento de uma companhia profissional de 
teatro que escolher o concelho do Seixal para se es-
tabelecer.
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Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes 
projetos / ações
• Um verdadeiro quadro de apoios do poder central 
para o Movimento Associativo Popular.

• Meios financeiros para a recuperação do património 
histórico do Concelho.

• Valorização patrimonial dos monumentos classifica-
dos da propriedade do Estado, como é o caso do alto-
forno da Siderurgia Nacional.
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O Seixal é o concelho do “Desporto para todos”. A 
Câmara Municipal do Seixal tem desenvolvido uma 
ação na área desportiva onde a participação é uma 
constante, envolvendo as escolas, o movimento as-
sociativo e as instituições do concelho, que contri-
buem ativamente para que o Seixal tenha hoje um 
dos mais elevados índices de prática desportiva a 
nível nacional. Por via do excelente trabalho de-
senvolvido, a Câmara Municipal do Seixal recebeu 
o prémio «150 anos Pierre de Coubertin, Desporto 
como Escola de Vida», atribuído pelo Comité Olím-
pico Internacional em 2013.

São prova disso os equipamentos desportivos de 
qualidade e espaços públicos polivalentes adequa-
dos à prática desportiva de diversas modalidades, 
que permitem realizar iniciativas de referência 
como os Jogos do Seixal, o Agita Seixal, o Corta-
Mato Cidade de Amora, o Troféu de Atletismo, o 
Campeonato de Futsal do Concelho ou a Seixalía-
da que em 2020 irá realizar a sua 37.º edição e que 
junta milhares de pessoas todos os anos em torno 
do desporto. Serão também desenvolvidos nos 
equipamentos municipais vários projetos destina-
dos às crianças, aos jovens, aos adultos e aos idosos, 
através dos 46 projetos do Plano Municipal de De-
senvolvimento Desportivo.

A rede de equipamentos desportivos do Concelho é 
de grande dimensão, estando em curso um elevado 
investimento na requalificação de equipamentos 
desportivos de todas as tipologias por todo o Con-
celho, incluindo a construção de sedes e instalações 
desportivas do Movimento Associativo Popular, 
procurando potenciar ainda mais a capacidade de 
resposta à intensa atividade desportiva formal e in-
formal da população.

Principais Opções do Plano 
para 2020:  
• Concluir a obra da Piscina Municipal da Aldeia 
de Paio Pires.

• Concluir a construção dos Complexos Desporti-
vos do Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal 
e do Portugal Cultura e Recreio.

•  Concluir o Pavilhão Desportivo Municipal da 
Mundet.

• Lançar o concurso para a obra de requalificação 
do Estádio Municipal da Medeira, e apoiar a conlu-
são das obras de construção do Centro de Treinos 
do Amora no Parque Municipal do Serrado.

• Requalificar o Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento e as Piscinas Municipais de Cor-
roios e Amora.

• Executar os projetos do Pavilhão Desportivo Mu-
nicipal de Fernão Ferro.

• Executar os projetos do Pavilhão Desportivo de 
Amora direcionado para o voleibol.

• Requalificar o Campo de Futebol do Pinhal do 
General.

• Realizar os projetos para um novo Estádio de fu-
tebol em Vale de Milhaços.

• Realizar os projetos para o Velódromo Municipal 
do Seixal.

• Prosseguir o investimento na requalificação dos 
equipamentos desportivos do Movimento Associa-
tivo Popular, criando mais e melhores respostas dos 
clubes para a população.

• Promover o desporto adaptado como forma de 
inclusão das pessoas com deficiência e projeção de 
atletas Paraolímpicos.

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes 
projetos / ações
• Colocação de novos pisos desportivos nos pavi-
lhões desportivos escolares Alfredo dos Reis Sil-
veira e Manuel Cargaleiro, geridos pela CMS mas 
propriedade do Ministério da Educação. 

• Estabelecimento de um quadro de apoios do Po-
der Central direcionados ao Movimento Associati-
vo Desportivo.

• Apoios do Poder Central aos atletas de alto rendi-
mento ou que representem seleções nacionais.
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O Direito à Saúde é um Direito Fundamental con-
sagrado na Constituição da República Portuguesa. 
A Lei de Bases da Saúde estabelece que “É objeti-
vo fundamental obter a igualdade dos cidadãos no 
acesso aos cuidados de saúde, seja qual for a sua 
condição económica e onde quer que vivam, bem 
como garantir a equidade na distribuição de recur-
sos e na utilização de serviços”.

No entanto, temos assistido ao longo dos anos a um 
claro desinvestimento nesta área, num total desres-
peito pela vida e pela saúde das populações, uma 
situação que o governo tem mantido por via das 
cativações e que tem levado a que persistam situa-
ções de redução de horários de funcionamento de 
serviços e a uma enorme carência de profissionais 
de saúde e falta de investimento em novos equipa-
mentos de saúde.

O Município do Seixal tem estado na linha da fren-
te da defesa dos interesses das populações, ao rei-
vindicar mais e melhores respostas no acesso à saú-
de, exigindo junto do Estado medidas em matéria 
de Cuidados de Saúde Primários e Cuidados Hos-
pitalares. Em 2017 e 2018 o Município do Seixal es-
tabeleceu com o Ministério da Saúde dois acordos, 
um para a construção do novo Centro de Saúde de 
Corroios e outro que foi uma adenda ao protocolo 
para a construção do Hospital no Seixal de 2009, 
onde a Câmara Municipal do Seixal assumiu um 
considerável compromisso financeiro.

Vamos continuar a desenvolver a nossa política de 
promoção da Saúde, continuando a liderar a Rede 
Portuguesa de Municípios Saudáveis, desenvolven-
do uma política de proximidade que permite a li-
gação permanente aos problemas e o combate pela 
sua resolução, e por outro, a exigir que o Estado 
garanta o alargado conjunto de direitos constitu-
cionais sociais das populações, como os direitos à 
saúde, à segurança social, à habitação, à educação, 
à proteção à família, à infância e à terceira idade e 
ao apoio às pessoas com deficiência.

Principais Opções do Plano 
para 2020:
• Construir os espaços exteriores do novo Centro 
de Saúde de Corroios, de acordo com protocolo 
assinado com o Ministério da Saúde em Março de 
2017.

• Construir os acessos principais e infraestruturas 
exteriores ao Hospital no Seixal de acordo com 
adenda ao protocolo estabelecida com o Ministério 
da Saúde em Junho de 2018.

• Participar na Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis e na Rede Europeia de Cidades Saudá-
veis da Organização Mundial de Saúde.

• Continuar a promover o Projeto do Seixal Sau-
dável, e as suas várias ações como são a Festa das 
Nove Luas, Preparação para o Nascimento e Pa-
rentalidade, Prevenir em Coleção, Aventura na Ci-
dade, Imagem em Movimento, Transforma o Teu 
Lanche, Casa das Emoções, Segurança Rodoviária 
ou Conversas com a Saúde.

• Aprofundar parcerias com as instituições de saú-
de, de que resultem mais-valias para a população, 
nomeadamente os projetos de saúde comunitária 
Saúde sobre Rodas, de Saúde Oral e o Gira Lua.

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes 
projetos / ações:
• Construção do Hospital no Seixal.

• Construção dos novos Centros de Saúde de Foros 
de Amora, Amora e Aldeia de Paio Pires.

• Requalificação da extensão de saúde de Pinhal de 
Frades e alargamento do Centro de Saúde de Fer-
não Ferro.

• Alargamento imediato dos horários de funciona-
mento do Serviço de Atendimento Complementar 
para Serviço de Atendimento Permanente nos três 
Centros de Saúde (Amora, Corroios e Seixal).

• Mais médicos de família e outros profissionais de 
saúde para dar resposta a toda a população.
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Num país particularmente afetado por uma crise 
financeira, com fortes impactos ao nível social, tem 
sido crescente a desresponsabilização do Poder 
Central relativamente às suas obrigações de prote-
ção e segurança social.

O exercício de competências na ação social por 
parte dos municípios portugueses adquiriu, na atu-
al conjuntura socioeconómica do país, uma impor-
tância e necessidade incontornáveis, que exigem 
que se desenhem intervenções cada vez mais com-
plexas, criativas e eficientes, apesar da responsabi-
lidade primeira nesta área competir ao Poder Cen-
tral. No entanto, e face à ausência de resposta por 
parte da Administração Central e tendo em conta 
uma questão de emergência social, o Município do 
Seixal tem tido a necessidade de assumir maiores 
responsabilidades também nesta área.

Ainda que sem competências “universais” em 
matéria de intervenção social, as autarquias de-
senvolvem ações mediante protocolos específicos, 
enquadrados em legislação aplicável e prevendo 
cofinanciamentos por parte do Estado, como no 
caso da Rede Social, das Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens, e também da ação social nas di-
mensões da educação.

A implementação da Rede Social do Seixal, tem-se 
vindo a concretizar, no forte investimento quer em 
património imóvel municipal, quer no financia-
mento direto às IPSS e ONG da Rede de Solidarie-
dade para apoiar obras de construção, ampliação, 
requalificação, conservação ou manutenção ou 
para a aquisição de equipamentos fundamentais 
ao funcionamento das respostas sociais desenvolvi-
das. O trabalho de parceria desenvolvido no Muni-
cípio do Seixal foi reconhecido pela Comissão para 
a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), como 
o Prémio Viver em Igualdade 2018, que distinguiu 
os Municípios com boas práticas na integração da 
dimensão da Igualdade de Género, Cidadania e 
Não-Discriminação, quer na sua organização ou 
funcionamento, quer nas atividades por si desen-
volvidas 

Principais Opções do Plano 
para 2020:
• Desenvolver a Rede Social do Seixal, com 236 ins-
tituições, e os seus projetos em parceria.

• Lançar o concurso para a construção do novo 
Centro de Dia do Casal do Marco.

• Investir na requalificação dos equipamentos so-
ciais existentes, Centros de Dia, Lares de Idosos e 

Creches Sociais, apoiando os nossos parceiros.

• Apoiar e comparticipar as candidaturas a finan-
ciamento por parte do Governo dos lares de idosos 
de Corroios, Pinhal de Frades, Casal do Marco e 
Fernão Ferro.

• Apoiar e comparticipar as candidaturas a finan-
ciamento por parte do Governo às novas creches 
sociais da Amora, Miratejo e Fogueteiro.

• Apoiar e comparticipar a candidatura a financia-
mento por parte do Governo da Unidade de Cui-
dados Continuados Integrados de Arrentela da Sta. 
Casa da Misericórdia do Seixal.

• Apoiar a integração plena da população com de-
ficiência, desenvolvendo uma linha de apoio espe-
cífica para as instituições da área da deficiência, 
transporte adaptado, os projetos Seixal Acolhe e 
Seixal Acessível, incluindo o apoio à programação 
de uma nova Estrutura Residencial para a Defici-
ência, da iniciativa da APCAS, cedendo o terreno, 
bem como o apoio à reabilitação das instalações da 
CERCISA.

• Dinamizar o Espaço Cidadania nos Serviços Cen-
trais da Câmara Municipal do Seixal, desenvolver o 
Plano Municipal para a Integração de Imigrantes, 
o projeto Povos, Culturas e Pontes, participando na 
Rede Intermunicipal para a Cooperação e Desen-
volvimento.

• Avançar com um projecto para sedear as várias 
associações de comunidades de países lusófonos 
que habitam no Concelho.

• Apoiar e comparticipar a candidatura a financia-
mento de programa de inserção de Pessoas em situ-
ação de Sem Abrigo.

• Apoiar o Programa Escolhas nos Bairros da Quin-
ta da Princesa e Miratejo, dinamizar as Colónias de 
Férias para crianças desfavorecidas, promover o 
Programa ROMED e o Empoderar junto da comu-
nidade cigana.

• Promover a Educação pela Paz, através da coope-
ração com outros Municípios portugueses e gemi-
nações já estabelecidas, aprofundando a parceria 
com o Conselho Português para a Paz e Coopera-
ção.

• Continuar a defender os 10 compromissos assu-
midos no âmbito do Movimento dos Municípios 
pela Paz com vista à salvaguarda da paz e da solida-
riedade com os povos vítimas da guerra e da opres-
são, assumindo a sua coordenação.
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Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes
projetos / ações:

• Alargamento da rede solidária de lares de idosos, 
com a construção do Lar de Corroios, Lar de Pinhal 
de Frades, Lar de Fernão Ferro e Lar do Casal do 
Marco através de financiamento governamental.

• Financiamento da construção da nova Unidade 
de Cuidados Continuados Integrados de Arrentela 
da Sta. Casa da Misericórdia do Seixal.

• Alargamento das respostas à área da deficiência 
com o financiamento à nova Estrutura Residencial 
da Associação de Paralisia Cerebral Almada-Seixal.

• Requalificação das instalações da CERCISA.

• Alargamento da rede de Creches Sociais.
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As funções sociais do Estado são insubstituíveis 
como garantia de uma vida com dignidade e com 
direitos. O acesso a uma habitação condigna está 
consagrado na Constituição da República Portu-
guesa (art.º 65) como um direito, cabendo ao Estado 
a adoção de políticas tendentes a estabelecer um 
sistema de renda compatível com o rendimento fa-
miliar e de acesso à habitação própria, em colabora-
ção com as entidades públicas e com as populações.

Apesar da habitação social não ser uma competên-
cia das autarquias, o Município do Seixal assumiu 
politicamente a responsabilidade de em conjunto 
com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana 
(IHRU) e os proprietários dos terrenos ocupados, 
encontrar soluções que permitam o realojamento 
das pessoas que residem no Bairro de Vale de Chí-
charos. Assim, a 22 de Dezembro de 2017 foi assina-
do um Protocolo entre o IHRU, a Câmara Municipal 
do Seixal e a Santa Casa da Misericórdia, com o ob-
jectivo de realojar 234 famílias até 2022, demolindo 
todos os edifícios inacabados em Vale Chícharos e 
realojando os seus ocupantes, com o financiamento 
da Câmara Municipal do Seixal de 55% da opera-
ção, num valor estimado em 8.344.815,60€ e 45% do 
Governo, através do IHRU, num valor estimado em 
6.827.576,40€.

Consideramos também que é necessário prosseguir 
a reabilitação dos edifícios habitacionais no Conce-
lho, reforçando os projetos e mecanismos que in-
centivem os proprietários a reabilitar e requalificar 
as suas habitações como tem sucedido com os pro-
jetos Reabilite o Seu Prédio e Pinte a sua Casa e ain-
da avançar com o Plano Municipal da Habitação.

Principais Opções do Plano 
para 2020:
• Promover o realojamento das famílias que habi-
tam em Vale de Chícharos no quadro do protocolo 
celebrado com o IHRU.

• Criar o Plano Municipal de Habitação, prosse-
guindo o trabalho de gestão e acompanhamento da 
habitação social municipal.

• Continuar a desenvolver as Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU), com programas de incentivo à re-
abilitação do parque habitacional e de criação de 
habitação, incluindo o apoio ao movimento coope-
rativo habitacional.

• Desenvolver os projetos “Pinte A Sua Casa” e o 
“Reabilite o Seu Prédio”, dando apoios materiais e 
financeiros a quem requalifique as suas habitações.

• Disponibilizar aos condóminos dos edifícios pin-
tados com “tags”, Kits de limpeza para uma melho-
ria de imagem urbana.

• Prosseguir a identificação de habitações degrada-
das e em ruína no Concelho, instando os seus pro-
prietários a realizarem obras de requalificação.

• Requalificar os Bairros Municipais da Cucena, Fo-
gueteiro e Vale de Milhaços com requalificação dos 
edifícios, espaços envolventes e criação de novos 
equipamentos.

• Concretizar um Plano de intervenção no Bairro 
de Sta Marta do Pinhal, garantindo habitações dig-
nas aos seus habitantes.

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes
projetos / ações:
• Exigir que o Estado Central garanta o direito 
constitucional a uma habitação condigna, avançan-
do com outras soluções de realojamento social para 
as necessidades identificadas no Concelho, nomea-
damente no bairro de Sta Marta do Pinhal.

• Exortar o IHRU, enquanto entidade da Adminis-
tração Central, a assumir as suas competências e 
atribuições e a cumprir a sua vocação de dinami-
zador e financiador de programas e projetos, em 
matéria de política de habitação social, em direto 
envolvimento com as autarquias, requalificando o 
seu parque habitacional.

• Uma política de proximidade entre as entidades 
públicas, que permita a ligação permanente aos 
problemas e à sua resolução, que propicie o realo-
jamento condigno das pessoas que vivem em situa-
ções precárias de habitação.

• Mais apoios à reabilitação de habitações por parte 
da Administração Central.
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A sociedade confronta-se hoje com o crescimento 
da população, o aumento do consumo, as alterações 
climáticas, a degradação ambiental e novas desi-
gualdades sociais. Por isso é cada vez mais impor-
tante a promoção de projetos direcionados para a 
defesa e melhoria do ambiente.

Ciente deste facto, a Câmara Municipal manter-se-á 
empenhada na promoção de um conjunto vasto de 
áreas naturais e parques urbanos que qualifiquem  
o território e a vida das populações, para além do 
desenvolvimento de projetos ambientais relevantes 
e de parcerias. Merece destaque a candidatura no 
âmbito da implementação de um Laboratório Vivo 
para a Descarbonização (LVpD), com 17 projetos a 
desenvolver e a aplicar de forma integrada junto à 
Baía do Seixal, fomentando a descarbonização da 
cidade através de soluções tecnológicas que aumen-
tem a eficiência e reduzam o consumo de energia, 
permitindo contribuir para um conceito de cidades 
inovadoras, sustentáveis e inclusivas que visem a 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e das 
comunidades.

No quadro da política ambiental, visão estratégica 
e desenvolvimento sustentável, a Autarquia centra 
a sua intervenção na promoção de ações de sensi-
bilização e educação ambiental, na elaboração e 
monitorização da Estratégia de Sustentabilidade 
(Agenda 21local e Pacto de Autarcas), que culminou 
com a aprovação da Carta Ambiental do Município 
do Seixal, documento estratégico do município, 
que nos dá a conhecer as riquezas naturais e as suas 
potencialidades, bem como os desafios ambientais 
existentes, apontando caminhos de melhoria para a 
promoção do desenvolvimento sustentável.

Principais Opções do Plano 
para 2020:

• Através da Carta Ambiental do Município do Sei-
xal, diagnosticar a situação existente, aplicando as 
medidas e os planos previstos e monitorizando e 
avaliando a qualidade ambiental do Concelho.

• Implementar o laboratório vivo para a descarbo-
nização e os seus projectos em torno da Baía do Sei-
xal.

• Executar a 2ª fase da construção do Parque Urba-
no do Seixal, na Mundet.

• Construir o Parque Metropolitano da Biodiver-
sidade, avançando com a construção da 1.ª fase na 
Verdizela, em Corroios.

• Realizar o projeto para a Construção do Centro 
Ciência Viva de Interpretação Ambiental da Baía 
do Seixal.

• Lançar o concurso para a construção do Parque 
Urbano do Miratejo.

• Concluir a construção da cafetaria e sanitários 
públicos no Parque Urbano dos Almeirões, em Paio 
Pires.

• Reformular e requalificar o Parque Lopes Graça 
na Torre da Marinha e os Jardins do Alto do Moi-
nho e da Quinta de São Nicolau.

• Desenvolver o processo de classificação das Praias 
do Seixal como detentoras de qualidade balnear, 
instalando apoios de praia.

• Implementar novas hortas urbanas em Corroios 
e Amora.

• Desenvolver os projetos do Parque Natural de Ar-
rentela.

• Desenvolver estudos de saúde e qualidade do ar 
que avaliem os impactos da atividade industrial 
da SNSeixal junto da população, em substituição 
das entidades governamentais que não o fizeram 
aquando da renovação da licença ambiental.

• Implementar o novo projeto “Jardim à sua porta”, 
de apoio à criação e manutenção de espaços verdes 
junto dos edifícios.

• Desenvolver os projetos do Parque Urbano da 
Qta. das Laranjeiras, em Fernão Ferro.

• Lançar projecto piloto de combate às pragas de 
pombos através do Projeto “ Pombais contracepti-
vos”.

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes 
projetos / ações:
• Resolução do passivo ambiental e descontamina-
ção dos solos e das lagoas, com especial incidência 
na área envolvente à Siderurgia Nacional.

• Resolução dos problemas de maus odores e pra-
gas de gaivotas no aterro sanitário da AMARSUL.
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• Maior controlo e avaliação dos impactos da ativi-
dade industrial no concelho sobre a qualidade de 
vida das populações.

• A isenção do pagamento de IVA na Iluminação 
Pública.

• O fim do pagamento da taxa de audiovisual na 
Iluminação Pública.
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Elemento essencial à vida, a água apresenta, no 
concelho do Seixal, altos níveis qualitativos. Aqui 
os munícipes beneficiam, para além de uma água 
da rede pública de excelente qualidade, de uma das 
tarifas mais baixas do país e uma política de inves-
timentos que procura preservar o carácter público 
deste bem essencial.

A Câmara Municipal do Seixal está a desenvolver 
duas iniciativas para melhorar a relação com o mu-
nícipe e garantir uma gestão mais eficiente da água, 
designadamente o balcão digital na área da água e 
o Projeto iPerdas, aos quais será dada continuidade.
Em matéria de higiene urbana, e com o fim da 
campanha «O verão no Seixal é mais limpo», que 
decorreu entre os meses de junho e setembro, a Câ-
mara municipal tem vindo a desenvolver ações in-
tegradas de qualificação dos espaços públicos, em 
várias zonas do concelho consideradas prioritárias. 
Estas intervenções, que complementam o trabalho 
regular que a autarquia realiza diariamente, in-
cluem a deslocação de equipas multidisciplinares 
da autarquia, de forma regular, a várias localidades 
do concelho, incluindo desmatações, lavagem de 
contentores, manutenção de espaços verdes, reco-
lha de monos ou limpeza de coletores, entre outras, 
num novo modelo de higiene urbana lançado em 
2015.

2020 será o ano em que iremos iniciar o projecto 
de recolha de resíduos alimentares – RUB (resídu-
os urbanos biodegradáveis) de modo a potenciar a 
valorização deste resíduo e a sua transformação em 
prol de um melhor ambiente.

Principais Opções do Plano 
para 2020:

• Colocar em funcionamento o novo Centro Distri-
buidor de Água de Fernão Ferro.

• Avançar com o concurso da obra de ampliação e 
requalificação do Centro Distribuidor de Água de 
Belverde.

• Prosseguir o investimento na reabilitação das 
condutas existentes, avançando com as obras de re-
novação das redes de abastecimento de água na Av. 
Vale de Milhaços e Fábrica da Pólvora em Corroios, 
entre outras.

• Concluir as obras de saneamento e infraestrutu-
ras na Verdizela, Corroios.

• Concluir a rede de saneamento e obras de infra-
estruturas no Morgado II (6ª fase) em Fernão Ferro.

• Implementar o Plano de Segurança da Água de 
Abastecimento Público.

• Implementar o Plano de Diminuição das Perdas 
de Água e Consumos Ilícitos.

• Potenciar a utilização do Balcão Digital dos servi-
ços de abastecimento de água.

• Prosseguir a implementação do Novo Modelo de 
Higiene Urbana, com mais equipamentos, novos 
circuitos e melhoria da recolha dos Resíduos Sóli-
dos Urbanos e a nova tipologia e recolha dos RUB 
– resíduos urbanos biodegradáveis.

• Instalar novos sistemas de recolha semienterrada 
em Amora e Seixal.

• Dar continuidade ao plano de amostragem anual 
da qualidade da água balnear das praias estuarinas, 
de forma a permitir a identificação e posterior clas-
sificação das águas balneares das praias existentes.

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes 
projetos / ações:
• Reafirmar o compromisso na gestão pública da 
água, exigindo o respeito pela autonomia deste ní-
vel da governação, sem prescindir do exercício das 
suas competências em defesa dos interesses das 
populações.

• Exigência de que o processo de privatização da 
EGF seja revertido, retomando-se a maioria do ca-
pital público na Amarsul.

• A melhoria do serviço de recolha de materiais re-
cicláveis por parte da Amarsul e o funcionamento 
pleno da Central de Valorização Orgânica do Sei-
xal.

• A concretização de uma solução intermunicipal 
para a gestão do abastecimento de água em alta e a 
criação das condições financeiras para a realização 
dos investimentos necessários nos sistemas muni-
cipais em baixa e de manutenção de tarifas acessí-
veis e socialmente justas e equilibradas.

• Mais fundos para a Simarsul, de modo a reduzir 
as elevadas tarifas pagas pelas Autarquias e popu-
lações e melhorar o deficiente funcionamento des-
ta entidade.

• A criação de uma linha de apoio, para a remode-
lação das redes antigas de água e saneamento.





Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Mobilidade 
e Transportes

14
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A mobilidade constitui-se como um fator inegável 
de progresso e crescimento económico. A existên-
cia de vias de transporte que possibilitem a livre 
circulação de pessoas e mercadorias, é um bem 
que não pode ser mitigado. Com vista a assegurar 
melhores condições de tráfego e de qualificar as 
vias existentes, está a decorrer um considerável in-
vestimento na beneficiação de vias e estradas mu-
nicipais, com mais repavimentações, sinalização, 
rotundas e outros dispositivos necessários a qualifi-
car a mobilidade e segurança rodoviária, um pouco 
por todo o Concelho. Mas são necessários outros 
investimentos de responsabilidade do Governo em 
infraestruturas estruturantes de transportes, quer 
locais, quer regionais, para além de uma aposta 
decisiva na promoção do transporte público, como 
sucedeu no primeiro avanço com a concretização 
do novo modelo de passe social intermodal.

Mas pretendemos também potenciar a mobilida-
de sustentável. Esta resulta do compromisso que 
se pode estabelecer entre transportes e uso do solo 
e prende-se com a minimização dos impactos am-
bientais provenientes das necessidades de mobili-
dade, constantes e prementes, das sociedades.

Os grandes objetivos da mobilidade sustentável são 
a redução dos impactos ambientais, a redução do 
tráfego automóvel, a promoção da utilização dos 
transportes públicos, o aumento da atratividade de 
utilização de veículos com menores consumos de 
energia e o incentivo do recurso a modos de trans-
porte mais sustentáveis.

Principais Opções do Plano 
para 2020:
• Concluir o Plano de Mobilidade e Transportes do 
Concelho do Seixal.

• Participar com cerca de 2 milhões de euros na 
implementação do novo modelo de passe social 
intermodal e novo concurso da rede de transporte 
colectivo de passageiros que vai aumentar a oferta 
em 65% no concelho.

• Lançar o concurso da obra da construção da alter-
nativa à EN10 até à Amora.

• Concluir os projetos de qualificação da Rua Ben-
to Moura Portugal (acesso aos Foros de Amora), da 
Rua Quinta de Cima e Av. Infante D. Henrique, em 
Vale de Milhaços (acesso do nó de Corroios da A33 
a Vale de Milhaços), a qualificação da Av. do Mar 
(ligação Belverde – Verdizela – Fonte da Telha) e 
projetar a qualificação da Av. 25 de Abril entre a 
Torre da Marinha e o Casal do Marco.

• Implementar zonas de estacionamento condicio-
nado nas áreas urbana envolvente às estações de 
comboio na Urbanização de Vale de Gatos, nos Fo-
ros de Amora.

• Prosseguir o Plano de Pavimentações do Municí-
pio.

• Prosseguir o Plano de Sinalização de Vias.

• Prosseguir o Plano de Execução e Requalificação 
de Passeios “Peões em Segurança” com um novo 
projeto para a Freguesia de Fernão Ferro “Passeio 
à Minha Porta”.

• Desenvolver rotundas e outros dispositivos de 
melhoria de gestão de tráfego e segurança.

• Estudar as opções de melhoria de gestão de tráfe-
go na envolvente à Ponte da Fraternidade.

• Disponibilizar postos de carregamento de veícu-
los elétricos

• Lançar projeto de bicicletas/trotinetas elétricas 
no Concelho.  

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes  
projetos / ações:
• Construção de rotunda na Estrada Nacional 10, 
no Casal do Marco.

• Prosseguimento da Estrada Regional 10, com um 
viaduto inacabado em Corroios, ligando Almada 
ao Seixal, e depois ao Barreiro e Moita com a cons-
trução da Ponte Rodoviária Seixal-Barreiro.

• Construção da Estrada Regional 377-2 que ligue 
as praias da Costa da Caparica à Amora.

• Construção do nó de acesso à A2, nos Foros de 
Amora.

• Requalificação da Estrada Nacional 378 na área 
de Fernão Ferro.

• Fim das portagens na A33/IC32.

• Reposição das carreiras retiradas pelos TST e 
TRANSTEJO, e o seu reforço de forma a garantir 
o direito à mobilidade e ao transporte coletivo das 
populações.

• Cedência gratuita à Câmara Municipal do Seixal 
do Parque de Estacionamento do Terminal Fluvial 
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do Seixal e dos parques da Fertagus em Corroios, 
Amora e Fogueteiro.

• Reforço da oferta e cobertura do Transporte Co-
letivo Público Rodoviário e Fluvial e extensão do 
Metro Sul do Tejo.
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Forças Humanitárias 
e de Segurança
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É reconhecida a admiração e o apreço que o Conce-
lho do Seixal e a sua população nutrem pelos seus 
corpos de Bombeiros e pelo desenvolvimento da 
sua atividade humanitária e que em conjunto, têm 
suprido muitas das insuficiências e deficiências da 
Administração Central.

É lamentável constatar que, não fora o apoio dos 
Municípios às Associações de Bombeiros, que se-
gundo estudo promovido pela ANMP, de cerca de 
35 milhões de euros anuais, muitas ver-se-iam for-
çadas a encerrar portas. No caso da Câmara Munici-
pal do Seixal, o apoio financeiro que presta ascende 
a perto de 1 milhão de euros, numa comparticipa-
ção mensal que faz face a aproximadamente 35% 
das despesas, enquanto o Programa Permanente de 
Cooperação (PPC), da responsabilidade do Gover-
no, responde a apenas 10%.

Pretendemos prosseguir a parceria com as nossas 
corporações de bombeiros e a articulação com o 
Serviço Municipal de Proteção Civil, assegurando 
as melhores condições de socorro e auxílio às po-
pulações, continuando a investir nas infraestrutu-
ras e equipamentos.

Ao nível da Segurança, entendemos como funda-
mental o reforço da capacidade de intervenção das 
forças de segurança, assegurando o combate eficaz 
aos fenómenos de violência e criminalidade no 
Município do Seixal, através da construção da nova 
Esquadra da Divisão Policial do Seixal, da reabilita-
ção da Esquadra da Cruz de Pau, da construção do 
novo quartel da GNR em Fernão Ferro e requalifi-
cação do quartel da GNR de Paio Pires e da urgente 
necessidade de reforço da dotação e contingente, 
com o objetivo de fazer com que a nossa região con-
tinue a ser segura.

Principais Opções do Plano 
para 2020:
• Apoiar a entrada em funcionamento do novo 
quartel dos Bombeiros de Amora.

• Prosseguir o apoio às Corporações de Bombeiros 
do Concelho, valorizando a sua capacidade de in-
tervenção e socorro.

• Capacitar o Serviço Municipal de Proteção Civil 
com mais meios para melhor intervenção.

• Investir em mais e melhores viaturas e equipa-
mentos das corporações de bombeiros do Conce-
lho.

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes 
projetos / ações:
• Maior financiamento e apoio para as Corporações 
de Bombeiros de Amora e do Concelho do Seixal.

• Construção da nova esquadra da Divisão Policial 
do Seixal.

• Remodelação da esquadra da PSP da Cruz de Pau, 
em Amora.

• Construção do novo Quartel da GNR em Fernão 
Ferro.

• Remodelação das instalações da GNR em Paio Pi-
res.

• Aumento do número de efetivos das Forças de Se-
gurança no Concelho.
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Consideramos o bem-estar animal uma área prio-
ritária de intervenção. Como medidas emblemáti-
cas desta afirmação podemos dar como exemplo 
a certificação do Canil/Gatil Municipal do Seixal 
enquanto Centro de Recolha Oficial de Animais de 
Companhia (CROAC), obtida em 2017, e da amplia-
ção recente deste centro em 2019, permitindo alar-
gar a sua capacidade.

O concelho do Seixal tem defendido a promoção da 
proteção dos animais e da natureza, não só enquan-
to pioneiros no não abate de animais no canil mu-
nicipal, como no estabelecimento de diversas par-
cerias com organizações de voluntários que atuam 
nesta área da vida animal, promovendo a adoção e 
o não abandono.

Principais Opções do Plano 
para 2020:

• Valorizar o projeto de adoção do Centro de Reco-
lha Oficinal de Animais de Companhia do Seixal 
(CROACS).

• Prosseguir a qualificação das instalações do ac-
tual CROACS, dotando-o de mais meios e recursos 
humanos.

• Prosseguir o estabelecimento de parcerias com 
organizações de voluntariado de bem-estar animal.

• Executar os projetos da construção de um novo 
CROACS, com mais área e mais funcional.

• Construir parques de atividades para canídeos.

• Estabelecer parcerias com entidades para o aco-
lhimento de animais  de médio e grande porte.

• Lançar o cheque veterinário para apoiar as famí-
lias com animais e promover a adopção responsá-
vel.

Diligenciar junto do Governo 
a concretização dos seguintes
projetos / ações:
• Abertura de linhas de apoio para a modernização 
e requalificação dos CROAC.

• Soluções de gestão integrada entre CROAC e ou-
tras entidades para fazer face à sobrepopulação.
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Esta proposta de Grandes Opções do Plano e Or-
çamento para 2020 constitui mais um importante 
instrumento de desenvolvimento económico e so-
cial do território e de melhoria constante da qua-
lidade de vida e bem-estar das populações, desen-
volvimento sustentável assente nas tradições de 
um concelho com quase 183 anos, num presente de 
construção coletiva de um município de referência 
e num futuro com um projeto dinâmico, original e 
moderno, adequado aos desafios e oportunidades 
que se perspetivam.

Esta proposta contempla um conjunto de inves-
timentos e projetos estratégicos partilhados e em 
parceria com os trabalhadores da Autarquia, os 
eleitos, as instituições públicas, privadas e toda a 
população em geral. Pretende seguir a senda da 
qualificação e melhoria permanentes tendo como 
fim último e constante a prestação de um serviço 
público de excelência.

Acreditamos nas variadas e diferentes potencia-
lidades do concelho do Seixal, na atratividade do 
Município, no engenho e arte da população que 
aqui já reside ou trabalha e também nos novos mo-
radores que todos os dias vão chegando e reforçan-
do o maior valor que temos nosso território, que 
são as pessoas. Pessoas, para as quais esta Câmara 
Municipal, enquanto órgão executivo, vai continuar 
a  investir mas também a envolver na construção de 
uma terra de liberdade e progresso. 

Seixal é terra de futuro!
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Enquadramento Orçamental para o Exercício de 2020

A elaboração do orçamento para 2020 assenta nas 
regras orçamentais estabelecidas na Lei nº 73/2013, 
de 3 de setembro - regime financeiro das autarquias 
locais e das entidades intermunicipais (RFALEI), 
com as devidas alterações, o qual prevê a vincula-
ção da despesa e da receita a um quadro plurianual 
de programação orçamental numa base móvel de 
quatro anos. Contudo, devido à falta de regulamen-
tação, continuam a não estar criadas as condições 
legais para o cumprimento deste articulado da le-
gislação, não obstante, o Município do Seixal ter 
vindo a desenvolver o seu processo de planeamento 
do orçamento da despesa, com caracter plurianu-
al, conforme previsto no POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais.

Para 2020, a proposta do orçamento do Município 
do Seixal, continua a ser penalizada pela Lei nº 
53/2014, de 25 de agosto, que aprovou o regime ju-
rídico da recuperação financeira municipal (RJR-
FM), regulamentando o Fundo de Apoio Municipal 
(FAM), o qual estipula o capital social do fundo e a 
contribuição dos Municípios.

A contribuição inicial do Município do Seixal, para 
o FAM, foi de 3.622.159,39€, para um período de sete 
anos, no entanto, com a entrada em vigor do orça-
mento do Estado para 2018, foi alterado o artigo 19º 
da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, através da qual 

a subscrição do capital social do FAM foi modifi-
cada por redução dos montantes anuais a realizar 
pelo Estado e pelos municípios, passando a ser esta 
contribuição no valor de 2.328.529,50€, onde no or-
çamento em apreço estão considerados cerca de 
129.363,00€.

Dando cumprimento ao disposto na alínea e) do 
ponto 3.1.1 do POCAL, as receitas correntes devem 
ser pelo menos iguais às despesas correntes, respei-
tando assim o princípio do Equilíbrio Orçamental.
O quadro infra evidência a estrutura do Orçamento 
Municipal para o ano de 2020, decomposto pelos 
dois grandes agrupamentos de classificação econó-
mica, isto é, correntes e de capital.

As receitas correntes previstas para o ano de 2020, 
no montante de 97.743.646 €, comparativamente às 
despesas correntes estimadas para o mesmo perío-
do, no montante de 71.902.904 €, apresentam um di-
ferencial positivo no valor de 25.840.742€, o qual irá 
contribuir para financiar as despesas de capital, re-
forçando desta forma a capacidade de investimento 
da Câmara Municipal do Seixal.

A estrutura do Orçamento para o ano de 2020 en-
contra-se desagregada nos quadros seguintes, sen-
do objeto de comparação a receita e a despesa com 
o Orçamento do ano de 2019.
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A discriminação das receitas assenta na regra da es-
pecificação orçamental e é baseada no classificador 
económico das receitas e despesas públicas apro-
vado pelo Decreto-lei nº 26/2002 de 14 de feverei-
ro, com as alterações que lhe foram introduzidas, 
evidenciando os dois grandes grupos de receitas, 
receitas correntes e de capital.  

As receitas correntes são provenientes de rendi-
mentos arrecadados no exercício, refletem-se no 
património não duradouro da Autarquia e estão 
agrupadas por capítulos com as seguintes designa-
ções: Impostos diretos; Impostos indiretos; Taxas, 
multas e outras penalidades; Rendimentos de Pro-
priedade; Transferências correntes; Vendas de bens 
e serviços correntes e Outras receitas correntes.

Quanto às receitas de capital são também prove-
nientes de rendimentos obtidos no exercício, alte-
ram o património duradouro da Autarquia, e, estão 
agrupadas da seguinte forma: Venda de bens de 
investimento; Transferências de capital; Passivos 
financeiros; Outras receitas de capital, existindo 
ainda a rubrica de Outras receitas, onde surgem as 
receitas provenientes das reposições não abatidas 
aos pagamentos e do saldo da gerência anterior.

O orçamento da receita foi elaborado dando cum-
primento às regras previsionais indicadas no pon-
to 3.3 do POCAL, tendo no entanto sido efetuados 
ajustamentos pontuais a algumas rubricas orça-
mentais, considerando a estimativa de receita a ar-
recadar no exercício de 2020.

Nos termos do disposto no artigo 44º do Regula-
mento de Taxas do Município do Seixal, o orça-
mento do Município do Seixal para 2020 estabelece 
a atualização do valor das taxas previstas na Tabela 
de Taxas anexa ao Regulamento de Taxas do Mu-
nicípio do Seixal, de acordo com a taxa de inflação, 
em função do índice de preços ao consumidor apu-
rado pelo Instituto Nacional de Estatística, confor-
me estatuído pelo n.º 1 do artigo 9º do Regime Ge-
ral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, com a última 
modificação legislativa feita pela Lei n.º 117/2009, 
de 29 de dezembro.

Considerando a conjuntura económica dos anos 
transatos, desde a entrada em vigor do Regulamen-
to de Taxas do Município do Seixal, em junho de 
2015, o Município do Seixal nunca procedeu a qual-
quer atualização do valor das taxas municipais, 
todavia o fosso sempre crescente entre o custo da 
atividade e o benefício auferido pelo particular dita 

a necessidade da presente atualização, ainda que se 
opte por um critério minimizador.

A atualização dos valores das taxas constantes da 
Tabela de Taxas anexa ao Regulamento de Taxas 
do Município do Seixal produzirá efeitos, após pu-
blicação pelos meios legalmente previstos, a partir 
de 1 de janeiro de 2020.

Orçamento da Receita 
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Mapa comparativo do orçamento da receita anterior 
e proposto: 2019 (outubro/2018) vs. 2020
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Visão Global da Receita

A previsão da receita municipal para o ano de 2020 
ascende a 105.055.000 € e apresenta a seguinte es-
trutura:

Verifica-se desta forma que a previsão da receita to-
tal é constituída por 105,05 M€, sendo 97,7 M€, com 
origem em receitas correntes (93,04%), 7,3 M€ em 
receitas de capital (6,96%).
Através do quadro seguinte pode-se observar a dis-
tribuição da receita, em relação ao montante total 
do Orçamento: 

Receitas Fiscais

Na estrutura das receitas municipais é de realçar o 
peso das receitas fiscais, que incluindo os Impos-
tos Diretos, Impostos Indiretos e as Taxas Multas e 
Outras Penalidades, ascendem a cerca de 55,8 M€ e 
constituem a maior fonte de receita do Orçamento, 
representando 53,15% da receita total e 57,13% da re-
ceita corrente.

Receitas não Fiscais

As receitas não fiscais, excluindo os ativos e passi-
vos financeiros, estimam-se que se situem na ordem 
dos 45M€, sendo que o peso deste tipo de receita na 
receita total é de cerca de 46,85%.
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Orçamento da Despesa

A realização de despesas tem como princípio fun-
damental e no âmbito das competências e atribui-
ções legalmente conferidas às autarquias locais, a 
afetação dos recursos necessários ao desenvolvi-
mento de atividades para a satisfação das necessi-
dades da população local.

De acordo com o preconizado no POCAL, a classifi-
cação orgânica do orçamento da despesa está desa-
gregada da seguinte forma:

01 – Assembleia Municipal

02 – Câmara Municipal

03 – Operações Financeiras

As despesas são classificadas em correntes e de ca-
pital de acordo com a sua natureza económica.
As despesas correntes influenciam o património 
não duradouro, daí resultando uma diminuição no 
ativo líquido.
As despesas de capital são todas aquelas que in-
crementam o património duradouro da autarquia, 
tais como edifícios, viaturas, equipamentos, entre 
outros.

Mapa comparativo do orçamento da despesa 
anterior e proposto: 2019 (outubro/2018) vs. 2020
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Visão Global da Despesa

O valor do orçamento da despesa para o exercício 
de 2020 situa-se nos 105.055.000 €, apresentando 
um aumento na ordem dos  17,99% comparativa-
mente ao ano de 2019.

As despesas correntes aumentam cerca de 4,44% 
face ao ano anterior, e no que se refere às despesas 
de capital verifica-se um aumento de 64,21% em re-
lação ao período homólogo.
A estrutura das despesas correntes representa cerca 
de 68,44% do total do orçamento, e as despesas de 
capital 31,56%, tal como se pode verificar no gráfico 
seguinte: 

A despesa global para 2020, distribuída por despe-
sa corrente e despesa de capital é desagregada por 
diversos agrupamentos económicos, e apresenta a 
seguinte estrutura em relação ao montante total do 
orçamento:

Despesas Correntes 

Nas despesas correntes destacam-se as despesas 
com o pessoal e as aquisições de bens e serviços que 
representam em conjunto cerca de 61,44% do total 
das despesas

Despesas com o pessoal 

Em 2020 as despesas com o pessoal previstas man-
têm-se sensivelmente nos mesmos valores, compa-
rativamente ao orçamento do ano anterior.

Despesas com a Aquisição 
de Bens e Serviços

As despesas estimadas com bens e serviços eviden-
ciam um aumento na ordem dos 4,98%, face ao pre-
visto no ano de 2019.
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Este tipo de despesa continua a ter um peso im-
portante na estrutura do orçamento do Município, 
situando-se na ordem dos 31,56 %, o que revela uma 
elevada capacidade de investimento da Câmara 
Municipal do Seixal.

Reitera-se que a inclusão de 0,129 M€, correspon-
dente à realização do capital social do Fundo de 
Apoio Municipal, retira meios à Autarquia que po-
deriam e deveriam ser utilizados noutros domínios, 
nomeadamente em mais investimento para melho-
rar o bem-estar da população.

O serviço da dívida inclui Juros e Amortizações a 
pagar, totaliza cerca 8,4 M€.

 A discriminação dos empréstimos consta no anexo 
ao presente documento. 

Conclusão
O Orçamento para o exercício de 2020 foi elaborado 
de acordo com as regras do POCAL.

De salientar que a Câmara Municipal do Seixal vem 

registando uma evolução positiva nos seus princi-
pais indicadores económico-financeiros, mantendo 
um considerável nível de investimento em obras e 
infraestruturas, apoiando as forças vivas do Con-
celho e qualificando o serviço público prestado às 
populações.

Apesar das contrariedades, o pagamento de mais 
0,129 M€ do Fundo de Apoio Municipal e sendo 
as autarquias locais o parceiro institucional com 
maior proximidade junto das populações, o Muni-
cípio do Seixal, como sempre, continua empenha-
do e disponível para proporcionar e manter a todos 
os habitantes do Concelho do Seixal, um serviço 
público de excelência, que ao longo dos sucessivos 
mandatos tem caracterizado a ação da autarquia e 
seus trabalhadores.

Despesas de Capital 
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Resumo do orçamento para o ano de 2020
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Resumo do orçamento po capitulo para 2020
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Resumo da despesa por classificação orgânica (2020)

Orgânica Despesas Correntes Despesas de Capital Total

Município do Seixal
Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2020)

01  Assembleia Municipal 66.163,00 51.000,00 117.163,00

02  Câmara Municipal 71.334.115,00 25.174.904,00 96.509.019,00

03  Operações Financeiras 502.626,00 7.926.192,00 8.428.818,00

71.902.904,00Total Geral: 33.152.096,00 105.055.000,00
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Resumo da Despesa por Classificação Económica (2020)
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Resumo da Despesa por Classificação Económica (2020)
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Resumo da Despesa por Classificação Económica (2020)
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Resumo da Despesa por Classificação Económica (2020)
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Orçamento para o ano de 2020 – Receita

Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Município do Seixal

01 Impostos directos
0102 Outros
010202 27.000.000Imposto municipal sobre imóveis
010203 4.000.000Imposto único de circulação
010204 12.000.000Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis
010205 2.500.000Derrama
010207 Impostos abolidos
01020701 120Contribuição autárquica
01020702 120Imposto municipal de sisa
01020703 120Imposto municipal sobre veículos
010210 30.000Outros Impostos
02 Impostos indirectos
0202 Outros
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais
02020602 Loteamentos e obras
0202060201 1.230.000Edificação e Urbanização
0202060202 3.500.000Reforço e Infraestruturas Urbanisticas
0202060204 1.200Pedido de Destaque
0202060205 22.300Mais Valia
0202060206 19.000Depósito da ficha técnica da habitação
0202060207 1.000Armazenamento Combustiveis e Postos Abastecimento
0202060208 100Plantas Topográficas
0202060209 91.000Inspecção de Elevadores
0202060210 950.000Compensações Urbanísticas
0202060299 110.000Outros Loteamentos e Obras
02020603 Ocupação da via pública
0202060301 40.000Por Motivo de Obras
0202060302 650Quiosques
0202060303 1.350Alpendres / Palas
0202060304 11.500Toldos
0202060305 45.000Esplanadas
0202060306 4.000Reboque e Armazenamento de Viaturas
0202060307 3.200Exposição de Artigos
0202060308 2.500.000Tubos, Condutas e Similares
0202060399 57.500Outros - Ocupação Via Pública
02020605 Publicidade
0202060501 200.000Painéis
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Orçamento para o ano de 2020 – Receita

Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Município do Seixal

0202060502 50Tabuletas / Bandeiras
0202060503 12.000Corrimão Publicitário
0202060504 200Publicidade Luminosa
0202060505 50.000Monopostes
0202060506 65.000Mupi's
0202060507 80Toldos
0202060599 45.000Outros-Publicidade
02020609 Vistorias
0202060902 3.000Vistoria de Salubridade
0202060903 500Vistoria de Segurança
0202060904 6.500Vistoria Final
0202060905 10.000Vistoria de Propriedade Horizontal
0202060999 65.000Vistorias Diversas
02020611 130.000Certidões/Fotocópia Autenticada/Outros Documentos
02020612 400Licença de Recinto
02020614 34.362Licença Especial de Ruido
02020616 Actividades de Licenciamento Novas Competências
0202061604 65Realização de Acampamentos Ocasionais
0202061606 85Realização de Espectaculos ao Ar Livre
0202061608 200Realização de Fogueiras e Queimadas
0202061699 12.500Outros Licenciamentos
02020617 1.000Licenciamento de Táxi
02020618 50Ortofotomapas Digital/Analógico 1:2000
02020619 2.500Emissão de Certificado de Registo
02020622 50Candidaturas Institucionais
02020623 50Coeficiente de Conservação dos Imóveis Locados
02020624 550.000Taxas do Estado
02020699 Outros
0202069901 58.000Taxa municipal de direitos de passagem
0202069999 50Outros
04 Taxas, multas e outras penalidades
0401 Taxas
040123 Taxas específicas das autarquias locais
04012302 Loteamentos e obras
0401230201 10.000Edificação e Urbanização
0401230202 6.000Reforço e Infraestruturas Urbanísticas
0401230203 100Pedido de Destaque
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Orçamento para o ano de 2020 – Receita

Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Município do Seixal

0401230204 200Mais Valia
0401230205 120Depósito da ficha técnica da habitação
0401230206 50Plantas Topográficas
0401230207 2.500Compensações Urbanísticas
0401230299 500Outros Loteamentos e Obras
04012303 Ocupação da via pública
0401230301 50Por motivo de obras
0401230399 700Outros-Ocupação via pública
04012308 Vistorias
0401230801 50Vistoria de Salubridade
0401230802 50Vistoria de Segurança
0401230803 50Vistoria Final
0401230804 50Vistoria de Propriedade Horizontal
0401230805 50Vistorias Diversas
04012309 50Certidões / Fotocópias Autenticadas
04012310 50Realização de Fogueiras e Queimadas
04012311 50Outros Licenciamentos
04012312 50Ortofotomapas Digital/Analógico 1:2000
04012313 50Emissão de Certificado de Registo
0402 Multas e outras penalidades
040201 63.000Juros de mora
040202 25.000Juros compensatórios
040204 150.000Coimas e penalidades por contra-ordenações
040299 Multas e penalidades diversas
04029902 1.000Relaxe
04029903 120Multas
04029904 15.000Custas em Processo de Contraordenação
04029906 500Custas Devidas nos Julgados de Paz
04029999 200.000Outras Multas e Penalidades
05 Rendimentos da propriedade
0502 Juros-Sociedades financeiras
050201 20.000Bancos e outras instituições financeiras
0509 Participações nos lucros de administ. públicas
050999 120Outras
06 Transferências correntes
0603 Administração central
060301 Estado
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Orçamento para o ano de 2020 – Receita

Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Município do Seixal

06030101 4.800.000Fundo de Equilibrio Financeiro
06030102 2.100.000Fundo Social Municipal
06030103 8.100.000Participação fixa no IRS
06030199 20.000Outras
060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados
06030601 150.000PDCT-Prioridade Investimento8.3 RELC Sid.Ambiental
06030602 50.000PDCT-Prioridade Investimento9.1:Rede Social Seixal
06030603 150.000PDCT-Prioridade Investimento9.4 Proj. Apoio Idosos
06030604 320.000PDCT-Prioridade Investimento10.1 Plano Educat. Mun
06030699 100.000Outros FSE
07 Venda de bens e serviços correntes
0701 Venda de bens
070102 Livros e documentação técnica
07010201 350Publicações / Livros
07010202 50Revistas
07010203 15Postais
07010205 50Material de Representação
07010206 50Catálogos
07010207 15Material de Divulgação
07010208 60Folhas do Roteiro Turistico
07010210 50Materiais Turísticos
07010212 60Roteiro Turístico Completo
07010214 40Cedência de Imagens
07010299 50Outros Livros e Documentação Técnica
070105 Bens inutilizados
07010504 300Sucatas
07010505 700Baterias
07010599 100.000Outros Bens Inutilizados
070106 Produtos agrícolas e pecuários
07010601 2.000Venda de lenha
070108 Mercadorias
07010802 Águas
0701080201 400.000Ramais de Água
0701080202 62.000Inspeção rede abast. água em novas urbanizações
0701080203 40.000Religação de Água
0701080299 500.000Prestação de Serviços Diversos
070111 Produtos acabados e intermédios
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Orçamento para o ano de 2020 – Receita

Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Município do Seixal

07011101 9.000.000Consumo de Água
07011102 2.000Aluguer de Contadores
070199 Outros
07019901 220Fotocópias
07019902 50CD´s
07019903 2.430Impressos Diversos
07019904 Cartografia Digital
0701990401 145Cartografia de Base à escala 1:1000
0701990403 235Informação digital da área total do Munícipio
0701990404 210Cartografia 1:10000
0701990499 8.000Outros - Cartografia Digital
07019905 50Cartão Jovem Municipal
0702 Serviços
070201 Aluguer de espaços e equipamentos
07020101 300Embarcações Tradicionais
07020102 50Salas
07020103 50Estruturas Amoviveis
07020104 Publicidade nas Instalações Desportivas
0702010401 50Piscina Municipal da Amora
0702010402 50Piscina Municipal de Corroios
0702010403 50Parque Desportivo Municipal da Verdizela
0702010404 50Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
0702010405 50Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento
0702010499 50Outros Equipamentos Desportivos
07020105 Materiais, Instalações e Equipam. Desportivos
0702010501 50Parque Desportivo Municipal da Verdizela
0702010504 50Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento
0702010599 300Outros Materiais, Inst. e Equipamentos Desportivos
07020106 Máquinas de Produtos Alimentares e Bebidas
0702010601 50Equipamentos Desportivos
0702010602 50Equipamentos Culturais
0702010699 3.000Outros -Máquinas Produtos Alimentares e Bebidas
07020107 2.000Equipamentos Náuticos
07020108 100.000Estacionamento no Parque Sub. Municipal Miratejo
07020109 20.000Incubadora de Empresas "Baía do Seixal"
07020110 3.000Núcleos Hortícolas
07020111 1.200Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal
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Orçamento para o ano de 2020 – Receita

Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Município do Seixal

07020199 4.850Outros - Aluguer de Espaços e Equipamentos
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto
07020802 Serviços recreativos
0702080201 50Parque da Quinta do Serrado
07020803 Serviços culturais
0702080301 115Fórum Cultural - Cinema
0702080302 17.000Fórum Cultural - Espectáculos Culturais
0702080303 900Polo Cultural S. Vicente - Cinema
0702080399 15.000Outros Recintos - Espectáculos Culturais
07020804 Serviços desportivos
0702080403 500.000Piscina Municipal da Amora
0702080405 600.000Piscina Municipal de Corroios
0702080407 8.500Parque Desportivo Municipal da Verdizela
0702080409 1.000Pavilhão Municipal da Torre Marinha
0702080411 50Pavilhão Municipal Alto Moinho
0702080413 25.000Pavilhão ES Manuel Cargaleiro
0702080415 20.000Pavilhão ES Alfredo Reis Silveira
0702080417 20.000Pavilhão EB Pedro Eanes Lobato
0702080419 20.000Pavilhão Antonio Augusto Louro
0702080422 500Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento
070209 Serviços específicos das autarquias
07020901 Saneamento
0702090101 150.000Ramais de Esgoto
0702090102 4.400Limpeza de Fossas
0702090103 3.600Fiscalização de Ramal de Esgoto
0702090104 50Ligação à Rede de Esgotos
0702090105 50Tratamento de Efluentes
0702090106 7.000.000Saneamento
07020902 Resíduos sólidos
0702090201 50.000Big-Bags - Recolha RCD
0702090204 145.000Contentores para Recolha de RSU's
0702090205 4.500.000Resíduos Sólidos
0702090299 200Outros - Recolha Resíduos Sólidos
07020910 Obras Efectuadas por Conta de Terceiros
0702091001 25.177Reposição de Pavimentos
0702091002 3.000Outras Reparações
0702091003 50Deslocações
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Orçamento para o ano de 2020 – Receita

Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Município do Seixal

07020911 50Infraestrut Suport p/Particulares-Zona Reconv urba
07020999 Outras Vendas ou Prestações de Serviços
0702099901 770Actos Médicos / Veterinários
0702099902 6.600Utilização do Canil Municipal
0702099903 500Certidões Abonatórias/Cópias Autenticadas/Declaraç
0702099904 2.000Realização de Seminários e Outros Eventos
0702099905 10Cedência de Plantas Ornamentais
0702099906 50Produtos, Programas e Iniciativas Turísticas
0702099907 132Inspeções Higio-Sanitárias
0702099908 50Náutica de Recreio
0702099909 10Venda de plantas produzidas no Viveiro Municipal
0702099910 50Refeições Ensino Básico
0702099911 50Refeições Pré Escolar
070299 Outros
07029999 5.000Outros
0703 Rendas
070301 35.000Rendas de Habitações
070399 Rendas - Outras
07039901 8.500Rendas Comerciais
07039902 45.000Rendas de Terrenos
07039903 Rendas de Bares
0703990301 1.000Rendas de Bar da Piscina Municipal da Amora
0703990302 1.000Rendas de Bar da Piscina Municipal de Corroios
0703990303 50Rendas Bar do Pavilhão Municipal Torre da Marinha
0703990304 1.500Rendas de Bar do Forum Cultural do Seixal
0703990305 2.500Renda do Bar da Praia da Ponta dos Corvos
0703990306 770Renda do Bar da Cafetaria da Qta. da Fidalga
0703990307 13.200Renda do Bar do Parque Urbano das Paivas
07039904 3.000Quiosques
07039905 50Alpendres
07039906 2.100.000Rendas da EDP
07039907 50Renda do Pavilhão Municipal Torre da Marinha
07039908 1.000Renda do Parque Desportivo Municipal Verdizela
07039909 6.000Alojamento Turístico do Seixal
07039910 1.500Renda Refeitórios Mundet
07039911 1.000Renda Loja Bairro da Cucena
07039999 150.000Rendas Diversas
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Orçamento para o ano de 2020 – Receita

Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Município do Seixal

08 Outras receitas correntes
0801 Outras
080199 Outras
08019901 Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.
0801990101 4.000Danific., Roubo ou Extravio de Bens Patrimoniais
0801990102 130.000De Acidentes de Trabalho
0801990103 120De Acidentes Pessoais
0801990104 120De Máquinas e Viaturas
0801990105 120Acertos de Apólices
0801990106 120Privação de uso
0801990199 150.000Outras Indemnizações
08019903 120IVA reembolsado
08019904 50.000Passes Sociais
08019905 250Portes de Correio
08019906 120Donativos e Doações
08019907 7.000Serviço Municipal Prolong.Horário-Jardins Infancia
08019999 1.000Diversas

97.743.646Total das Receitas Correntes:
09 Venda de bens de investimento
0901 Terrenos
090106 50Admin.Pública-Admin.local-Continente
0902 Habitações
090206 50Admin.Pública-Admin.local-Continente
0903 Edifícios
090306 50Admin.Pública-Admin.local-Continente
0904 Outros bens de investimento
090406 Admin.Pública-Admin.local-Continente
09040601 50Equipamento de transporte
10 Transferências de capital
1003 Administração central
100301 Estado
10030101 600.000Fundo de Equilibrio Financeiro
10030105 Transferências de Capital - Administração Central
1003010501 200.000Estado - art. 35º, nº 3 da Lei n.º 73/2013
10030199 1.200Outras
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
10030701 FEDER
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Orçamento para o ano de 2020 – Receita

Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Município do Seixal

1003070101 500.000PDCT-Prioridade Investimento 4.3 Efici. Energética
1003070102 400.000PDCT-Prioridade Investimento 6.3 Patrim nat e cult
1003070103 113.800PDCT-Prioridade Investimento 9.7: Creche ASSTAS
1003070104 714.230PDCT-Prioridade Investimento 10.5 Infraes Educação
1003070105 500.000PEDU/PAMUS-Prioridade Investimento 4.5:PonteSxBarr
1003070106 195.000PEDU/PARU-Prioridade Investimento 6.5 NUA Seixal
1003070107 763.224PEDU/PAICD-Prioridade Investimento 9.8 Esp Pub Bai
1003070199 50.000Outros - FEDER
10030702 Orçamento de Estado
1003070201 50Escola Básica 2,3 Pedro Eanes Lobato-Pav. Desp.
1003070206 50.000Candidaturas Institucionais - FAMI
1003070207 50FAMI - Recursos Humanos
1003070208 50Candidatura POR2020 - PEM
1003070209 50POR2020 - Recursos Humanos
1003070299 100.000Outros - Orçamento de Estado
10030703 Contratos Programa
1003070301 700.000Acordo Pré Escolar
1003070302 300.000Refeições Escolares 1º Ciclo
1003070303 400.000Educação Pré Escolar-Apoio à Familia-Refeições
1003070304 35.000Proteção de Crianças e Jovens do Seixal
1003070305 10.000Acordo Pré Escolar-Apoio Familia-Prolong. Horário
1003070399 50Outros - Contratos Programa
10030704 Outras Iniciativas Comunitárias
1003070402 100.000POSEUR - Saneamento Morgados em Fernão Ferro
1003070403 100.000POSEUR - Saneamento Qta. Damião nos Foros Amora
1003070404 15.000POSEUR - Saneamento Verdizela 1ª Fase
1003070405 1.000POSEUR - Trilhos de Interpretação Ambiental
1003070406 555.000POSEUR - Aumento Recolha Selectiva
1003070407 500.000Fundo Ambiental - Laboratório Vivo Descarbonização
1003070408 70.000POSEUR - Implementação Ações p/ Diminuição Perdas
1003070409 85.000POSEUR - Aumento Recolha Seletiva
1003070499 100.000Outros - Iniciativas Comunitárias
10030799 150.000Outros - Estado-Particip.comunit. project.co-finan
1005 Administração local
100501 Continente
10050101 1.200Municípios
13 Outras receitas de capital
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Orçamento para o ano de 2020 – Receita

Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Município do Seixal

1301 Outras
130199 Outras
13019901 1.200Execução de Garantias
15 Reposições não abatidas nos pagamentos
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos
150101 50Reposições não abatidas nos pagamentos

7.311.354Total das Receitas de Capital:

105.055.000Total do Orçamento da Receita:
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Orçamento para o ano de 2020 – Despesa

Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Município do Seixal

01 Assembleia Municipal

0101 Despesas com o pessoal

010201 Abonos variáveis ou eventuais

01020401 1.000Ajudas de custo

01021301 46.663Outros suplementos e prémios

47.663Total do Capítulo Económico 01:

0201 Aquisição  de bens e serviços

020101 Aquisição de bens

02010801 1.000Material de escritório

02011301 1.000Material de consumo hoteleiro

02011801 500Livros e documentação técnica

020201 Aquisição de serviços

02021301 6.000Deslocações e estadas

02022001 10.000Outros trabalhos especializados

18.500Total do Capítulo Económico 02:

66.163Total das Despesas Correntes:

0701 Aquisição de bens de capital

070101 Investimentos

07010301 Edifícios

0701030701 50.000Outros

07010901 1.000Equipamento administrativo

51.000Total do Capítulo Económico 07:

51.000Total das Despesas de Capital:

117.163Total do Capitulo Orgânico 01:

02 Câmara Municipal

0102 Despesas com o pessoal

010102 Remunerações certas e permanentes

01010102 275.640Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

01010402 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

0101040102 17.229.969Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções

0101040202 175.000PQ-RCIT-Alterações obrigatórias pos. remuneratório

0101040302 1.000.000PQ-RCIT-Alterações facultativas pos. remuneratório

0101040402 331.379PQ-Recrutamento pessoal para novos postos trabalho

01010602 Pessoal contratado a termo

0101060102 16.240Pessoal CTC-Pessoal em funções
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Orçamento para o ano de 2020 – Despesa

Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Município do Seixal

0101060402 28.964PCTC-Recrutamento pessoal p/ novos postos trabalho

01010702 528.833Pessoal em regime de tarefa ou avença

01010802 10.048Pessoal aguardando aposentação

01010902 409.872Pessoal em qualquer outra situação

01011102 108.054Representação

01011302 1.574.462Subsidio de refeição

01011402 2.994.466Subsídio de férias e de Natal

01011502 433.397Remunerações por doença e maternidade/paternidade

010202 Abonos variáveis ou eventuais

01020202 1.105.130Horas extraordinárias

01020402 21.200Ajudas de custo

01020502 56.538Abono para falhas

01020602 11.000Formação

01021002 19.365Subsídio de trabalho nocturno

01021102 1.293.656Subsídio de turno

01021202 7.710Indemnizações por cessação de funções

01021302 57.300Outros suplementos e prémios

010302 Segurança social

01030102 1.200.001Encargos com a saúde

01030302 111.900Subsídio familiar a criança e jovens

01030402 18.882Outras prestações familiares

01030502 Contribuições para a segurança social

0103050202 Segurança social dos funcionários públicos

010305020102 4.682.781Caixa Geral de Aposentações

010305020202 1.360.711Regime Geral

01030602 9.000Acidentes em serviço e doenças profissionais

01030802 90.000Outras pensões

01030902 Seguros

0103090102 560.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

01031002 Outras despesas de segurança social

0103100102 75.451Contribuições SS-Parentabilidade

35.796.949Total do Capítulo Económico 01:

0202 Aquisição  de bens e serviços

020102 Aquisição de bens

02010102 45.000Matérias-primas e subsidiárias

02010202 Combustíveis e lubrificantes

0201029902 898.643Outros
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Orçamento para o ano de 2020 – Despesa

Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Município do Seixal

02010402 114.508Limpeza e higiene

02010502 1.493.516Alimentação-Refeições confeccionadas

02010702 172.100Vestuário e artigos pessoais

02010802 85.000Material de escritório

02010902 73.935Produtos químicos e farmacêuticos

02011102 16.710Material de consumo clínico

02011202 250.646Material de transporte-Peças

02011302 5.000Material de consumo hoteleiro

02011402 11.463Outro material-Peças

02011502 44.000Prémios, condecorações e ofertas

02011702 112.000Ferramentas e utensílios

02011802 15.846Livros e documentação técnica

02012002 59.000Material de educação, cultura e recreio

02012102 589.861Outros bens

020202 Aquisição de serviços

02020102 2.562.728Encargos das instalações

02020202 995.882Limpeza e higiene

02020302 730.012Conservação de bens

02020402 2.200.000Locação de edifícios

02020902 707.026Comunicações

02021002 169.812Transportes

02021102 1.000Representação dos serviços

02021202 436.308Seguros

02021302 29.500Deslocações e estadas

02021402 894.977Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

02021502 127.658Formação

02021602 160.000Seminários, exposições e similares

02021702 290.488Publicidade

02021802 277.289Vigilância e segurança

02021902 178.866Assistência técnica

02022002 9.644.138Outros trabalhos especializados

02022202 110.266Serviços de saúde

02022402 Encargos de cobrança de receitas

0202240102 Administração Central

020224010202 1.000.000Direcção Geral Impostos

0202240202 Outras Entidades

020224020202 113.970Outras

Pág. 13/17Emitido em: 26-10-2019 10:10:52 José João Vieira Faias



116

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Orçamento para o ano de 2020 – Despesa
Montante

€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Município do Seixal

02022502 4.065.824Outros serviços

28.682.972Total do Capítulo Económico 02:

0402 Transferências correntes

040302 Administração central

04030102 86.600Estado

040502 Administração local

04050102 Continente

0405010202 1.828.144Freguesias

0405010402 2.266.072Associações de munícipios

0405010802 23.000Outros

040702 Instituições sem fins lucrativos

04070102 2.296.550Instituições sem fins lucrativos

040802 Famílias

04080202 80.250Outras

6.580.616Total do Capítulo Económico 04:

0602 Outras despesas correntes

060202 Diversas

06020102 158.750Impostos e taxas

06020302 Outras

0602030102 50.000Outras restituições

0602030202 1.000IVA pago

0602030402 1.000Serviços bancários

0602030502 62.828Outras

273.578Total do Capítulo Económico 06:

71.334.115Total das Despesas Correntes:

0702 Aquisição de bens de capital

070102 Investimentos

07010102 5.000Terrenos

07010202 Habitações

0701020202 942.973Aquisição

0701020302 50.000Reparação e beneficiação

07010302 Edifícios

0701030102 898.678Instalações de serviços

0701030202 2.015.446Instalações desportivas e recreativas

0701030302 620.000Mercados e instalações de fiscalização sanitária

0701030402 650.000Creches

0701030502 4.703.154Escolas
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Orçamento para o ano de 2020 – Despesa

Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Município do Seixal

0701030602 238.090Lares de terceira idade

0701030702 211.720Outros

07010402 Construções diversas

0701040102 408.635Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040202 30.000Sistemas de drenagem de águas residuais

0701040402 45.711Iluminação pública

0701040502 1.047.752Parques e jardins

0701040602 1.105.000Instalações desportivas e recreativas

0701040702 821.421Captação e distribuição de água

0701040902 83.000Sinalização e trânsito

0701041002 5.000Infraestrut. para distribuição energia eléctrica

0701041202 10.000Cemitérios

0701041302 2.350.205Outros

07010602 Material de transporte

0701060202 55.000Outro

07010702 224.314Equipamento de informática

07010802 185.362Software informático

07010902 403.000Equipamento administrativo

07011002 Equipamento básico

0701100102 264.000Equipamento de recolha de resíduos

0701100202 99.251Outro

07011102 28.000Ferramentas e utensílios

07011502 2.393.139Outros investimentos

070302 Bens de domínio público

07030302 Outras construções e infraestruturas

0703030102 1.819.687Viadutos, arruamentos e obras complementares

0703030502 990.003Parques e jardins

0703030902 915.000Sinalização e trânsito

0703031302 121.000Outros

07030502 5.000Bens do património histórico, artístico e cultural

23.744.541Total do Capítulo Económico 07:

0802 Transferências de capital

080502 Administração local

08050102 Continente

0805010302 11.000Serviços autónomos da administração local

080702 Instituições sem fins lucrativos
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Orçamento para o ano de 2020 – Despesa

Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Município do Seixal

08070102 1.260.000Instituições sem fins lucrativos

1.271.000Total do Capítulo Económico 08:

0902 Activos financeiros

090802 Unidades de participação

09080202 129.363Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas

129.363Total do Capítulo Económico 09:

1102 Outras despesas de capital

110202 Diversas

11029902 30.000Outras

30.000Total do Capítulo Económico 11:

25.174.904Total das Despesas de Capital:

96.509.019Total do Capitulo Orgânico 02:

03 Operações Financeiras

0303 Juros e outros encargos

030103 Juros da dívida pública

03010303 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

0301030203 361.063Empréstimos de médio e longo prazos

030603 Outros encargos financeiros

03060103 141.563Outros encargos financeiros

502.626Total do Capítulo Económico 03:

502.626Total das Despesas Correntes:

1003 Passivos financeiros

100603 Empréstimos a médio e longo prazos
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Orçamento para o ano de 2020 – Despesa

Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Município do Seixal

10060303 7.926.192Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

7.926.192Total do Capítulo Económico 10:

7.926.192Total das Despesas de Capital:

8.428.818Total do Capitulo Orgânico 03:

105.055.000Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

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

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

ORGÃO EXECUTIVO

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

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

Pág. 17/17Emitido em: 26-10-2019 10:10:52 José João Vieira Faias





Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Grandes Opções do Plano



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal



123

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



124

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

125

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



126

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

127

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



128

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

129

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



130

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

131

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



132

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

133

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



134

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

135

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



136

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

137

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



138

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

139

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



140

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

141

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



142

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

143

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



144

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

145

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



146

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

147

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



148

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

149

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



150

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

151

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



152

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

153

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



154

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

155

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



156

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

157

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



158

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

159

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



160

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

161

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



162

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

163

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



164

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

165

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



166

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

167

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



168

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

169

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



170

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

171

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



172

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

173

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



174

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

175

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



176

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

177

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



178

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

179

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



180

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

181

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



182

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Plano PluriAnual 
de Investimento



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal



185

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



186

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

187

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



188

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

189

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



190

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

191

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



192

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

193

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



194

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

195

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



196

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

197

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



198

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

199

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



200

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

201

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020





Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Atividades 
mais Relevantes



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal



205

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



206

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

207

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



208

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

209

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



210

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

211

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



212

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

213

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



214

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

215

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



216

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

217

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



218

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

219

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



220

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

221

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



222

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

223

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



224

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

225

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



226

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

227

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



228

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

229

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



230

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

231

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



232

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

233

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



234

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

235

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



236

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

237

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



238

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

239

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



240

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

241

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



242

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Processos Judiciais em Curso

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

243

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



244

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

245

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



246

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

247

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



248

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

249

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



250

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 Câmara Municipal do Seixal

251

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

Atividades mais relevantes do ano 2020





253

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Plano dos Encargos 
com os Empréstimos



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal



255

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal
M

un
ic

íp
io

 d
o 

Se
ix

al

PR
EV

IS
ÃO

 D
OS

 E
NC

AR
GO

S 
CO

M 
EM

PR
ÉS

TI
MO

S 
NO

 A
NO

 20
20

R
EF

ª
B

A
N

C
O

D
A

TA
 F

IM

M
O

N
TA

N
TE

EN
C

A
R

G
O

S 
EM

 2
02

0

C
O

N
TR

A
TA

D
O

U
TI

LI
ZA

D
O

A
M

O
R

TI
ZA

Ç
Õ

ES
JU

R
O

S
C

O
M

IS
SÃ

O

M
éd

io
 e

 L
on

go
 P

ra
zo

30
07

59
 0

01
40

9 
7 

91
C

G
D

27
-0

7-
19

99
15

-0
7-

19
99

27
-0

7-
20

20
21

#
0,

00
0,

00
0,

00

55
6

90
15

 0
02

81
9 

8 
91

C
G

D
22

-0
4-

20
02

04
-0

4-
20

02
22

-0
4-

20
22

20
#

7M
90

15
 0

05
66

2 
0 

91
C

G
D

06
-0

7-
20

07
02

-0
1-

20
08

06
-0

7-
20

27
20

#
0,

00

S
C

C
M

S
22

92
98

88
30

19
4

B
P

I
14

-1
2-

20
18

20

10
M

39
15

00
47

B
P

I
08

-0
7-

20
08

13
-0

8-
20

08
13

-0
8-

20
26

18
#

0,
00

0,
00

Pl
an

o 
Sa

ne
am

en
to

 F
in

an
ce

iro

P
C

O
/C

G
D

/L
T 

I
25

95
.0

00
15

6.
99

1
C

G
D

02
-0

5-
20

19
18

-0
7-

20
19

20
-0

8-
20

26
7

0,
00

P
C

O
/C

C
A

M
/L

T 
I

C
C

A
M

03
-0

5-
20

19
18

-0
7-

20
19

29
-0

8-
20

26
7

0,
00

P
C

O
/C

G
D

/L
T 

II
25

95
.0

00
15

5.
09

1
C

G
D

02
-0

5-
20

19
18

-0
7-

20
19

29
-0

8-
20

26
7

0,
00

0,
00

TO
TA

L

EM
PR

ÉS
TI

M
O

 
N

Ú
M

ER
O

D
A

TA
 IN

IC
IO

 
C

O
N

TR
A

TO
D

A
TA

 V
IS

TO
 

TC
PR

A
ZO

 
(A

N
O

S)
TA

XA
 

JU
R

O
C

A
PI

TA
L 

EM
 

D
IV

ID
A

 E
M

 
31

.D
EZ

.2
02

0

57
9 

94
2,

34
55

7 
55

6,
29

29
 1

98
,6

1

24
 9

39
 8

94
,8

5
24

 9
39

 8
94

,8
5

2 
02

0 
85

7,
46

39
 2

09
,5

8
68

 7
08

,3
8

3 
06

3 
91

4,
90

7 
00

0 
00

0,
00

7 
00

0 
00

0,
00

47
1 

86
3,

31
54

 8
54

,1
1

3 
30

3 
04

3,
17

2 
52

1 
91

9,
38

39
 2

09
,5

8
12

3 
56

2,
49

6 
36

6 
95

8,
07

35
 0

00
 0

00
,0

0
35

 0
00

 0
00

,0
0

1 
75

0 
00

0,
00

25
5 

99
5,

57
18

 0
00

,0
0

31
 5

00
 0

00
,0

0

10
 0

00
 0

00
,0

0
10

 0
00

 0
00

,0
0

66
6 

66
6,

66
4 

00
0 

00
0,

06

2 
41

6 
66

6,
66

25
5 

99
5,

57
18

 0
00

,0
0

35
 5

00
 0

00
,0

6

5 
85

6 
16

4,
32

5 
40

8 
16

3,
77

77
2 

59
4,

82
19

 6
52

,8
9

4 
37

8 
03

7,
34

5 
00

0 
00

0,
00

5 
00

0 
00

0,
00

71
0 

61
3,

97
8 

56
5,

05
4 

05
2 

81
9,

29

11
 6

40
 1

15
,4

2
10

 5
30

 7
74

,3
9

1 
50

4 
39

6,
34

37
 6

39
,3

7
8 

52
4 

91
2,

60

2 
98

7 
60

5,
13

65
 8

57
,3

1
16

 9
55

 7
69

,2
3

78
 7

86
 6

31
,9

0
78

 7
64

 2
45

,8
5

7 
92

6 
19

1,
17

36
1 

06
2,

46
14

1 
56

2,
49

58
 8

22
 7

27
,3

6

Previsão dos encargos com empréstimos no ano 2020





Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Entidades 
Participadas



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal



259

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020Câmara Municipal do Seixal

ENTIDADES PARTICIPADAS

Unidade: Euro

Designação NIF Parela Dea Observações
% Valor

(1) (2) (3) (4) (5)

AIA-Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal 508 574 129 17,75% Dados de 2018

AMARSUL-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 503 876 321 8,63% Dados de 2018

AMESEIXAL-Agência Municipal de Energia do Seixal 505 073 706 30,00% Dados de 2018

AMRS-Associação dos Municípios da Região de Setúbal 501 380 574 16,10% Dados de 2018

ANMP-Associação Nacional de Municípios Portugueses 501 627 413 0,39% Dados de 2018

Área Metropolitana de Lisboa 502 826 126 4,97% Dados de 2018

504 941 569 2,91% Dados de 2018

SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, SA 514 385 901 11,28% Dados de 2018

19 463,97

668 850,00

30 000,00

180 780,10

5 992,58

171 304,55

Associação de Municípios Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis 1 652,30

2 820 000,00

Entidades participadas
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Processos judiciais em curso
Processos Judiciais em Curso

Processo reaos a crditos recamados or terceiros

Nº do Processo Descrição

583/10.7BEALM Clece,SA

Outros Processos

Nº do Processo Descrição

481/14.BEALM Maria Manuela Rodrigues Salazar Sousa Teixeira
544/15.0BEALM Francisco Manuel Claudino Simão
1429/14.2BEALM Ana Paula Pinho da Silva
560/16.4BEALM Luís Rodrigues Lázaro/Tânia Chaves Robalo
558/16.2BEALM Vanessa Vilela Filipe/Ricardo Rodrigues Lopes
555/16.8BEALM Bruno Ferreira Oliveira/António Valente Fortuna
553/16.1BEALM Sónia Amado Bruno/Sandra Crisna Sobrinho Correia
554/16.0BEALM David Jesus Ornelas/Carlos Oliveira Custódio
573/16.6BEALM Ema Galveia Mateus/Ana Crisna Silva Mestre
574/16.4BEALM Paula Cristóvão Marns/João Pedro Magalhães Ribeiro
556/16.6BEALM Bruno Alexandre Oliveira/Miguel Sousa Cordeiro
557/16.4BEALM Vasco Garcia Pinto/Luís Sanches Mendes
559/16.0BEALM Paula Cabrita Rodrigues/Irina Marns Daniel
570/16.1BEALM Joana Marco Saraiva/Paulo Brigelas Cunha Silva
575/16.2BEALM Rúben Leal Ferreira/Ricardo Gonçalves Videira
576/16.0BEALM Rui Jorge Malaquias/André Alves Guarita
614/16.7BEALM Ana Rute da Silva Pinho/Ana Luísa Ferreira Pedro
615/16.5BEALM Alexandre Miguel Santos Louro/Ana Luísa Ferreira Pedro
572/16.8BEALM João Manuel Raposo Teixeira/Marcela Crisna Torrão
571/16.0BEALM João Pedro Quelhas/Pedro José Melo Barreto
38/17.9BEALM Armando Daniel dos Santos Castro Viçoso
59/17.1BEALM Leonardo da Conceição Carvalho
63/17.0BEALM Lusitânia Companhia de Seguros, SA
444/17.9BEALM Quinta da Princesa II- Gestão e Administração de Propriedades, Lda
502/17.0BEALM Dorel Grigorean
506/17.2BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
620/17.4BEALM Carla Crisna Cardoso Dias Alves
676/17.0BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
768/17.5BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
581/17.0BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
887/17.8BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
21/18.7BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
120/18.5BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
74/18.8BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
36/18.5BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
218/18.0BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
258/18.9BEALM Lídia Susana Paciência Filipe
235/18.0BEALM Imocash, SA
336/18.4BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
439/18.5BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
196/2018-JPSXL Paula Alexandra Oliviera Ferreira Tocha Metélo
520/18.0BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
633/18.9BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
696/18.7BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
761/18.0BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
963/18.0BEALM Sérgio Miguel Nunes Tiago
885/18.0BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA

esonsabiidades connentes ara eeitos da anea a do nº 1, do aro 6º, da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, com a redação da 
Lei nº 7-A/2016 de 30 de março
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1029/18.8BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
612/18.6BEALM Ricardo Jorge Guisado Cerôdio
61/19.9BEALM Miguel A. Simões
272/17.1BEALM Maria Manuela Borges Ferreira
141/19.0BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
011800481 Autoridade Para as Condições de Trabalho
91/19.0BEALM Infraestruturas de Portugal, SA
207/19.7BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
354/18.2BEALM Bruno Miguel Guilherme dos Santos
140/19.2BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
889/18.7BEALM Elvira Rosa Parreira Simões Machado
293/19.0BEALM Condomínio do prédio sito na Rua Manuel Ferreira, 50 em Sta Marta do Pinhal
300/19.6BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
387/19.1BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA
511/19.0BEALM Sn Seixal-Siderurgia Nacional, SA

Nota: Informação com referência a 31 de Agosto de 2019

Processos judiciais em curso
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CAPITULO I
CONCEITOS GERAIS
Artigo 1º
(Objeto)

1. As presentes Normas contêm as regras e pro-
cedimentos complementares necessárias ao cum-
primento das disposições constantes do Decreto-
Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei 
nº 60-A/2005 de 30 de dezembro e tendo presente 
o Dec-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, a Lei nº 
73/2013 de 3 de setembro, alterada pela Lei 71/2018 
de 31 de dezembro, a Lei nº 8/2012 de 21 de feverei-
ro, alterada pela Lei nº 50/2018 de 16 de agosto e o 
Dec-Lei nº 127/2012 de 21 de junho, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 99/2015 de 2 de junho, constituindo 
estes diplomas legais, no seu conjunto, o quadro 
normativo aplicável à execução do Orçamento do 
Município do Seixal no ano de 2020. 

2. Sem prejuízo do disposto nas presentes Nor-
mas, foi aprovado pela Câmara Municipal, em 22 
de janeiro, através da Deliberação de Câmara nº 
40/2003-CMS, o Regulamento de Controlo Inter-
no, o qual é de aplicação obrigatória, por força do 
ponto 2.9 do Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais (POCAL) por parte de todos os 
Serviços Municipais, e que se encontra em processo 
de revisão.

CAPITULO II
GESTÃO DE DOTAÇÕES 
GERAIS
Artigo 2º
(Execução Orçamental)

1. Na execução orçamental serão respeitados os 
princípios e regras constantes do POCAL, da Lei 
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso e res-
petiva regulamentação e demais regras de contra-
tação pública, entre outros normativos específicos.

2. A utilização das dotações orçamentais deve ser 
enquadrada numa lógica de contenção, rigor e per-
manente avaliação pelo que as cabimentações e as-
sunção de compromissos deverão ser subordinadas 
à execução da receita.

3. Os serviços municipais são responsáveis pela 
gestão do conjunto dos meios financeiros, afetos às 
respetivas áreas de atividade e tomarão as medidas 

necessárias à sua otimização e rigorosa utilização, 
face às medidas de contenção de despesa e de ges-
tão orçamental definidas pela Câmara Municipal, 
bem como as diligências para o efetivo registo dos 
compromissos a assumir em obediência à Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso.

4. A adequação dos fluxos de caixa das receitas e 
despesas realizadas, de modo a que seja preservado 
o equilíbrio financeiro, obriga ao estabelecimento 
das seguintes regras:

a. Registo, no início do ano económico, de todos  
os compromissos assumidos no ano de 2019, que 
tenham fatura ou documento equivalente asso-
ciado, e não pago (divida transitada);
b. Registo, no início do ano económico, de todos
os compromissos assumidos em 2019, sem fatu-
ra associada;
c. Registo dos compromissos decorrentes de re-
escalonamento dos compromissos de anos futu-
ros e dos contratualizados para 2020.

5. As dotações orçamentais são afetas, em primei-
ra instância, aos compromissos e à dívida transita-
da do ano anterior.

6. As dotações orçamentais, por relação do núme-
ro anterior, são alocadas, na 1ª alteração orçamen-
tal, com os ajustamentos em termos de classifica-
ções económicas e de classificações orgânicas que 
se mostrem necessários, de acordo com os compro-
missos e a divida transitada, após o fecho da execu-
ção orçamental de 2019.

Artigo 3º
(Modificações Orçamentais)

1. As modificações orçamentais são instrumentos 
de correção e reafectação de verbas alocadas às di-
ferentes Unidades Orgânicas, sendo subordinadas 
aos seguintes princípios:

a. As modificações orçamentais que reduzam 
rubricas respeitantes a despesas certas e perma-
nentes, devem ser devidamente justificadas;
b. Não deve ser feita anulação em dotações or-
çamentais de capital para reforço de despesa 
corrente, ficando sujeita a prévia avaliação do 
equilíbrio corrente orçamental municipal;
c. A anulação ou reforço de despesa afeta ao pla-
no AMR ou ao PPI, deve ter como contrapartida, 
preferencialmente, despesa afeta ao respetivo 
plano.
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2. As modificações ao PPI visam conformar este 
instrumento ao perfil temporal e de valor dos in-
vestimentos, não substituindo os requisitos legais 
de repartição de encargos e de autorização de com-
promissos plurianuais, sendo da responsabilidade 
de cada serviço assegurar estes procedimentos, pre-
ferencialmente antes de solicitar a alteração orça-
mental que os deve retratar.

3. Os pedidos de modificações orçamentais se-
rão enviados ao Departamento Financeiro/Divisão 
do Plano e Orçamento (DF/DPO), para efeitos de 
agendamento.

4. O agendamento referido no número anterior, 
deve ser divulgado a todas as Unidades Orgânicas, 
por forma a salvaguardar eventuais necessidades.

5. Nos casos em que os pedidos mencionados no 
número anterior integrem aspetos que inviabilizem 
a sua admissão (por exemplo, ausência de indica-
ção de rubrica a anular para compensar o reforço 
a efetuar e, indicação de anulação de dotação su-
perior à disponível), o DF/DPO fará os ajustamen-
tos entendidos como necessários, sob consulta aos 
respetivos serviços, ou comunicará a inviabilidade 
de inclusão do pedido na proposta de modificação 
orçamental.

6. A proposta de modificação orçamental que 
constitui uma alteração, apenas contemplará os 
pedidos devidamente autorizados nos termos dos 
números anteriores e subsequentemente aprova-
dos pelo Presidente da Câmara Municipal, median-
te despacho, conforme delegação de competências 
aprovada pela Câmara Municipal no seu Presiden-
te, através da Deliberação da Câmara Municipal nº 
380/2017-CMS de 28 de outubro.

7. No caso de revisões orçamentais, a proposta 
a submeter aos órgãos municipais será elaborada 
pelo DF/DPO, mediante instruções do Presidente 
da Câmara Municipal, submetida à apreciação do 
Órgão Executivo (Câmara Municipal) e posterior 
remessa para deliberação da Assembleia Munici-
pal (Órgão deliberativo).

8. Após aprovação das modificações orçamentais 
pelos órgãos competentes e lançamento no sistema 
informativo, os serviços financeiros dão conheci-
mento desse facto às diferentes Unidades Orgâni-
cas, para o desenvolvimento dos procedimentos 
que motivaram as modificações.

CAPITULO III
RECEITA
Artigo 4º
(Cobranças pelos serviços municipais)

1. As receitas cobradas pelos diversos serviços, 
instalados nos Serviços Centrais da Câmara Mu-
nicipal do Seixal, darão entrada na Tesouraria, no 
próprio dia da cobrança até à hora estabelecida 
para o encerramento das operações.

2. Quando se trate de cobranças efetuadas em pos-
tos de cobrança externos, a receita deverá ser depo-
sitada diariamente pelo DF na instituição bancária 
determinada por despacho do Presidente da Câma-
ra Municipal, no dia útil imediato ao da cobrança.

Artigo 5º
(Anulação de Receita)

Os pedidos de Anulação de qualquer ato de liqui-
dação serão comunicados ao DF/Divisão da Receita 
e Despesa (DRD), pelos serviços instrutores, com a 
devida fundamentação e exarado mediante despa-
cho, pelo respetivo dirigente responsável.

Artigo 6º
(Pagamentos em prestações)

1. Os pedidos de pagamento em prestações são 
formalizados através de requerimento dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal e devem ser auto-
rizados nos termos da legislação e regulamentação 
aplicável, mediante despacho.

2. O previsto no número anterior não se aplica 
aos pedidos de pagamento em prestações, no âm-
bito dos processos de execução fiscal, os quais têm 
natureza judicial.

Artigo 7º
(Cauções)

1. Os serviços que rececionem cauções sob qual-
quer forma, nomeadamente no que respeita a pro-
cessos de empreitadas de obras públicas, proces-
sos de aquisições de bens e serviços, processos de 
licenciamento e processos de execução fiscal entre 
outros, deverão remeter o original do documento, 
de imediato, para o DF/DRD que procederá ao seu 
registo e tratamento contabilístico. 
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2. As cauções referidas no número anterior, fica-
rão à guarda do DF/DRD.

3. Cabe ao DF/DRD, registar contabilisticamente 
a receção, o reforço e a diminuição, assim como a 
substituição, libertação/devolução das cauções.

4. Para efeitos de substituição/libertação/devolu-
ção da caução prestada, os serviços responsáveis 
devem enviar ao DF/DRD uma informação onde 
constem as condições que determinam essa subs-
tituição/libertação/devolução da caução, a qual de-
verá conter o despacho do responsável com compe-
tência para o efeito.

5. Sempre que a devolução de caução (garantia 
bancária) à entidade bancária, implique a devolu-
ção do original da garantia bancária, terá de ser as-
segurada cópia autenticada da mesma para constar 
no processo administrativo.

Artigo 8º
(Empréstimos a curto prazo)

Considerando que as receitas correspondentes aos 
impostos diretos, não são arrecadadas de forma 
regular, facto que contribui para uma dificulda-
de acrescida, no planeamento de tesouraria, com 
maior incidência no 1º quadrimestre, para satisfa-
ção de eventual necessidade transitória de tesoura-
ria, fica o executivo autorizado a contrair emprésti-
mo a curto prazo, até ao montante de € 4.000.000,00 
(quatro milhões de euros), a ser amortizado no de-
correr do exercício económico de 2020, nos termos 
do art. 50º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, com 
as alterações da Lei nº 71/2018 de 31 de dezembro.

CAPITULO IV
DESPESA
Artigo 9º
(Processos de despesa)

1. Os processos de despesa, devidamente conferi-
dos pelos serviços financeiros e unidades orgânicas 
responsáveis, não pagos até final do ano transato 
são automaticamente cabimentados e comprome-
tidos em 2020, até à concorrência da dotação dis-
ponível, sem ser necessária a revalidação da autori-
zação da despesa por parte do serviço responsável.

2. Os processos de despesa terão de respeitar as 
regras inscritas na Lei dos Compromissos e Paga-
mentos em Atraso.

3. Nenhum compromisso pode ser assumido sem 
que tenham sido cumpridas cumulativamente as 
seguintes condições:
a. Verificada a conformidade legal e a regularidade 
financeira da despesa, nos termos da lei;
b. Registado previamente à realização da despesa 
no sistema informático de apoio à execução orça-
mental;
c. Emitido um número de compromisso válido e 
sequencial que é refletido na nota de encomenda.

4. Nenhum compromisso pode ser assumido sem 
que se assegure previamente a existência de Fun-
dos Disponíveis.

5. O registo do compromisso deve ocorrer com a 
maior antecedência possível, em regra, pelo menos 
3 (três) meses antes da data prevista de pagamento.

Artigo 10º
(Autorizações assumidas)

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

a. Vencimentos e salários;
b. Segurança Social;
c. Encargos com empréstimos;
d. Rendas;
e. Contribuições e impostos, retenções, encar-
gos de cobrança dos impostos.

2. Consideram-se igualmente autorizados os pa-
gamentos às diversas entidades por Operações de 
Tesouraria.

  
Artigo 11º
(Processamento da Despesa)

1. As faturas ou documentos equivalentes justifi-
cativas da despesa realizada, deverão ser emitidas 
em nome do Município do Seixal, Alameda dos 
Bombeiros Voluntários, n.º 45, 2844-001 Seixal, NIF 
506 173 968.

2. As faturas ou documentos equivalentes devem 
ser enviadas pelos fornecedores diretamente para 
os Serviços Centrais, para a morada constante no 
número anterior.
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3. As faturas ou documentos equivalentes rece-
cionadas deverão ser registadas na aplicação MGD 
- Sistema de Gestão Documental-, apondo-se, no 
caso de suporte papel, um carimbo, do qual consta-
rá o número e a data de entrada e de imediato reme-
tida para os serviços de contabilidade.

4. As faturas ou documentos equivalentes rececio-
nadas indevidamente nos outros Serviços Munici-
pais terão de ser reencaminhadas para o DF/DRD, 
no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, e devida-
mente registadas na aplicação MGD.

Artigo 12º
(Despesas urgentes e inadiáveis)

1. Nas despesas urgentes e inadiáveis, devida-
mente fundamentadas, do mesmo tipo ou nature-
za, cujo valor, isoladamente ou conjuntamente, não 
exceda o montante de € 5.000 (cinco mil euros) por 
mês, devem os respetivos documentos ser enviados 
ao DF/DRD no prazo de 24 horas, de modo a per-
mitir efetuar o respetivo compromisso até 48 horas 
posteriores à realização da despesa.

2. Os documentos relativos a despesas em que 
estejam em causa situações de excecional interesse 
público ou a preservação da vida humana, devem 
ser enviados ao DF/DRD, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, de modo a permitir efetuar o respetivo com-
promisso no prazo de 10 (dez) dias úteis apos a rea-
lização da despesa.

Artigo 13º
(Autorização Genérica para Assunção de Com-
promissos Plurianuais no Quadro das Opções do 
Plano e Orçamento)

1. A Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, alterada pela 
Lei nº 22/2015 de 17 de março, estabelece, entre ou-
tras, as regras aplicáveis à assunção de compromis-
sos plurianuais, designadamente no art. 6º, inde-
pendentemente da sua forma jurídica, incluindo 
novos projetos de investimento ou a sua reprogra-
mação, contratos de locação, acordos de coopera-
ção técnica e financeira;

2. O art. 22º do Dec.-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, 
ainda vigente, ex vi, alínea f ) do n.º 1 do art. 14º do 
Dec.-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, determina que 
a abertura de procedimento relativo a despesas que 
deem lugar a encargo orçamental em mais de um 

ano económico, ou em ano que não seja o da sua 
realização, designadamente com a aquisição de ser-
viços e bens através de locação com opção de com-
pra, locação financeira, locação-venda ou compra 
a prestações com encargos, não pode ser efetivada 
sem a prévia autorização;

3. O Dec.-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, alterado 
pelo Dec.-Lei nº 99/2015 de 2 de junho, veio regula-
mentar a matéria supra, através do seu art. 12º, tal 
como vem expressa na citada Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, alterada pela Lei 22/2015 de 17 de março;

4. A Assembleia Municipal, por conseguinte, nos 
termos supra, autoriza a assunção de compromis-
sos plurianuais, em execução das Opções de Plano 
e Proposta de Orçamento, e respetivas alterações, 
em todas as áreas de execução, designadamente, da 
contratação pública com efeitos económicos plu-
rianuais, tudo nos termos e para efeitos das disposi-
ções conjugadas do art. 22º do Dec.-Lei n.º 197/99 de 
8 de junho, ainda vigente, ex vi, alínea f ) do n.º 1 do 
art. 14º do Dec.-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, do 
art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, alterado 
pela Lei nº 22/2015 de 17 de março, e do art. 12º do 
Dec.-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, alterado pelo 
Dec.-Lei nº 99/2015 de 2 de junho, e as despesas plu-
rianuais decorrentes de contratos que não constem 
do expresso supra e que em cada um dos 3 anos de 
execução não ultrapassem os € 99.759,58 (noventa 
e nove mil, setecentos e cinquenta e nove euros e 
cinquenta e oito cêntimos) - repartição de encargos;

5. A Câmara Municipal, através do seu Presidente, 
em cada sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
apresentará informação escrita da qual constem os 
compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da 
autorização genérica ora proposta.

CAPITULO V
MAPA DE PESSOAL
Artigo 14º
(Mapa de Pessoal)

Nos termos do nº 3 do art. 28º da LGTFP, aprovada 
pela Lei nº 35/2014 de 20 de junho, com as alterações 
da Lei nº 82/2019 de 2 de setembro, o mapa de pes-
soal acompanha a proposta de orçamento, e consti-
tui anexo às presentes normas.
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CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 15º
(Dúvidas sobre a execução do orçamento)

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e 
na aplicação do seu Regulamento são esclarecidas 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 16º
(Vigência)

As presentes normas entram em vigor no dia 1 de 
janeiro de 2020 com a aprovação pela Assembleia 
Municipal da proposta das opções do plano e or-
çamento para 2020, e no dia seguinte à afixação do 
edital previsto no art. 4º do Dec-Lei nº 54-A/99 de 22 
de fevereiro, com as alterações da Lei nº 60-A/2005 
de 30 de dezembro.
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PRESIDENTE

JOAQUIM CESÁRIO CARDADOR DOS SANTOS

                              VEREADORA         VEREADOR

    MARIA MANUELA PALMEIRO CALADO     JOAQUIM CARLOS COELHO TAVARES

                             VEREADOR            VEREADOR

         JOSÉ CARLOS MARQUES GOMES     MARIA JOÃO VARELA MACAU  

                              VEREADOR                  VEREADOR

      EDUARDO MANUEL RODRIGUES                   MARCO PAULO TELES GONÇALVES FERNANDES 

               VEREADORA                        VEREADOR

 ELISABETE MANUELA PEREIRA ADRIÃO                NUNO MIGUEL  DOS ANJOS SOUSA MOREIRA 

                              VEREADOR        VEREADOR

  MANUEL PIRES DE ANDRADE PEREIRA             FRANCISCO MIGUEL CORREIA MORAIS MORAIS 

O presente Orçamento do Município, que impor-
ta, tanto na receita como na despesa, no total de € 
105.055.000 (cento e cinco milhões e cinquenta e 
cinco mil euros) que contém 276 páginas, devida-
mente rubricadas, foi aprovado em projeto – pro-
posta pela Câmara Municipal, em conformidade 
com o disposto na alínea c), n.º 1 do art.º 33º do 

anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, atualizado 
pela Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, que alterou a 
Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, e nos termos do 
Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), 
na reunião realizada no dia 31 de outubro de 2019, 
para ser presente à Assembleia Municipal.
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Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal

Alameda dos Bombeiros Voluntários 45, 2844-001 Seixal
210 276 700  –  geral@cm-seixal.pt
Das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas
cm-seixal.pt


