
Câmara Municipal do Tarrafal                                                                                                               1/49 

 

 
Câmara Municipal 

Cidade do Tarrafal |Ilha de  Santiago| Cabo Verde  

Tel: 00238 2661398/1155 Fax: 00238 2661155 

email:jpnunes62@hotmail.com 

 

Plano de Atividades para o ano 2018 

& 

Orçamento Para o Ano Económico de 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Município do Tarrafal                                         Plano 

de Atividade e Orçamento 2018   



                                                                                        

 

 

INDICE 

 

 

✓ Nota Introdutória                                                                                                           1 

1- Administração, Finanças, Recursos Humanos e Património                                         3 

2-. Planeamento, Urbanismo e Obras                                                                                9 

3- Atividades Económicas, Empreendedorismo, Gestão de Espaços Públicos e 

Fiscalização                                                                                                                     14                                                                                                                           

4- Desenvolvimento Social: Família, Saúde, Educação/ Formação e Habitação            22 

5-  Pelouro de Turismo, Cultura, Desportos e Promoção do Concelho                           29 

6- Ambiente, Saneamento Básico e Proteção Civil                                                         39 

7-  Cooperação, Relações Institucionais e Comunicação                                                44    

 

Orçamento para o ano 2018                                                                               

 

Mapas de Orçameto:  

o Mapa I Receitas  

o Mapa II Despesas  

o Mapa IV - Receitas do Serviço Autónomo do Mercado 

o Mapa V - Despesas Serviço Autónomo do Mercado 

o Mapa X- Programa de Investimentos 

o Mapa XI - Resumo das operações fiscais- Origem dos fundos.  

 

 

 

Anexo: 

Plano de Atividades e orçamento para o ano económico do Serviço Autónomo do 

Mercado  

 



Câmara Municipal do Tarrafal                                                                                                               1/49 

 

 

 

Câmara Municipal 

Cidade do Tarrafal | Ilha de Santiago | Cabo Verde 

Tel. 00238 266 11 55 / 00238 266 13 98  Fax. 00238 266 11 75  

Correio eletrónico: jpnunes62@hotmail.com 

 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO ECONÓMICO DE 2018 

 

Nota Introdutória 

 

Para o cumprimento do disposto na alínea b) n.º 2 do artigo 81.º da Lei n.º 134/IV/95 de 03 de 

Julho (Estatuto dos Municípios), vem a Câmara Municipal do Tarrafal apresentar à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal o Plano de Atividades e o respetivo Orçamento deste 

Município para o ano económico de 2018.  

Assim sendo, nos dois instrumentos de gestão, os eleitos à esta instância deliberativa irão 

encontrar propostas realistas e factíveis que, com o concurso de todos na sua execução  – Câmara 

Municipal, Assembleia Municipal, pessoas singulares e coletivas, governo central e atores de 

vários ramos de intervenção nas esferas sociais, económicas, desportivas, saúde, transportes e 

outros  contribuirão para elevar o Concelho do Tarrafal para um outro patamar de 

desenvolvimento que todos almejamos. 

As perspetivas financeiras não são otimistas, já que as principais receitas da Câmara Municipal 

têm vindo a diminuir, enquanto a pressão social sobre os programas de solidariedade da autarquia 

se agudiza. 

O Município do Tarrafal, sendo um concelho onde as principais fontes de rendimento são a 

agricultura, a pecuária e a pesca, face ao mau ano agrícola que assola todo o país e o município 

em particular, este ano, para o ano de 2018, esses setores vão merecer maior atenção com vista a 

minimizar as dificuldades dos nosso agricultores e criadores de gado.  

 

Muito embora haja sinais de alguma retoma da económica a nível mundial, a ajuda pública ao 

desenvolvimento tem-se reduzido e Cabo Verde, sendo um país com uma  economia altamente 

dependente do exterior, encontra se numa situação pouco favorável e os municípios também não 

fogem á regra.  
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 Câmara Municipal não poupará esforços nesta luta de todos e para o bem de todos, posicionando-

se sempre ao lado das populações, colocando ao dispor destas, os parcos recursos de que dispõe, 

através de projetos de: requalificação urbana, construção e manutenção das redes viárias, 

abastecimento de água, incentivo na educação e na formação, subsídios aos grupos vulneráveis, 

construção de equipamentos coletivos, promoção do autoemprego, entre outros. Todos estes 

projetos foram formatados, perspetivando dois propósitos fundamentais: criar condições para que 

as famílias obtenham rendimento e promover um desenvolvimento sustentável. 

Tarrafal tem acompanhado o ritmo de crescimento do país, tendo melhorado substancialmente as 

condições de acesso à:  saúde, educação, água potável, energia, formação. Todavia, bolsas 

significativas de pobreza persistem, afetando sobretudo os agregados familiares chefiados por 

mulheres, com maior incidência naquelas cujas sobrevivências dependem de rendimentos 

provenientes de sectores de atividades tradicionais, designadamente agropecuária e pesca, onde a 

persistência de técnicas e métodos tradicionais de trabalho não permitiram a melhoria da 

produtividade e, consequentemente, do rendimento. 

Este Plano vai dar continuidade a muitos projetos e ações constantes do Plano anterior. No 

entanto, traz também inovações que abrangem todas as áreas de intervenção dentro da esfera de 

atribuições e competências legalmente conferidas aos municípios, nomeadamente nas áreas 

social, cultural, ambiental, desportiva, saúde, proteção civil, infraestruturas, habitação, 

saneamento, entre outras.  
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1 – Administração, Finanças, Recursos Humanos e Património 

 

Este Pelouro compreende as atividades de âmbito geral da administração local, nomeadamente as 

atividades e ações com vista à modernização dos serviços municipais na ótica do melhor servir o 

cidadão, simplificar e otimizar os processos da Gestão Financeira, Processual, Documental e 

Informacional, desburocratizar e racionalizar os serviços, promover a imagem institucional e o 

sistema de gestão de qualidade e assiduidade, assegurar a formação dos funcionários e a gestão 

eficaz das redes de comunicação bem como da conservação e salvaguarda do património 

municipal assim como a procura constante de equilíbrio financeiro das Receitas e das Despesas 

Públicas. 

As atividades programadas neste pelouro são tendentes, de um modo geral, ao crescimento 

sustentado da economia do concelho e ao reforço da sua capacidade de captar novos investimentos 

no domínio das receitas municipais e de atrair atividades económicas qualificadas, tornando-o 

mais competitivo e possibilitando o seu desenvolvimento e promoção como destino turístico, 

promovendo a oferta turística local. 

 

1.1 – Sector de Administração 

No domínio da Administração, para o ano 2018, prevê-se atingir os seguintes objetivos:  

• Reforçar as competências técnicas, materiais e informacionais dos serviços municipais, 

com destaque para as Delegações Municipais;  

• Promover a comunicação interna e a cooperação intersectorial; 

• Melhorar a performance no atendimento público; e  

• Implementar o Novo Código de Postura Municipal. 

Para atingir os objetivos, prevê-se a realização das seguintes atividades:  

• Consolidação do Serviço de Balcão Único de Atendimento, (BUA); 

• Reforço da segurança no Paços de Concelho e Gabinete Técnico com a aquisição e a 

instalação de câmaras de vigilância; 

• Desburocratização de serviços; 

• Emissão, distribuição e socialização de ordem de serviços, despachos, circulares e 

regulamentos internos;  

•  Execução de deliberações emanadas dos órgãos competentes; 

•  Divulgação, sensibilização do novo Código de Postura Municipal, através dos meios de 

comunicação social, boletins informativos, folhetos; e 

• Implementação do novo Código de Postura Municipal; 
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1.2 – Sector de Finanças 

No domínio das Finanças, para o ano 2018, prevê-se atingir o seguinte objetivo:  

• Melhorar a gestão dos recursos financeiros, com realce para o aumento do nível de 

arrecadação de receitas. 

Para  o objetivo pretendido, prevê-se a realização das seguintes atividades:  

• Seguimento e monitorização do Orçamento Municipal; 

• Atualização da Tabela de Taxas e Emolumentos Municipais; 

• Reorganização de setor de Impostos e Taxas Municipais; 

• Contenção das despesas de funcionamento, por via de seleção, prioridade e 

hierarquização; 

• Incentivo, por via de isenção, no máximo até 40%, dos juros e encargos legais para 

dívidas fiscais municipais dos munícipes; 

• Pagamento, em regime duodecimal, de dívidas a terceiros;    

• Consolidação da instalação do Gabinete de Cobrança Coerciva com o intuito de aumentar 

a cobrança do IUP para mais de 10% das receitas efetivamente cobradas no ano anterior;  

• Recuperação em 20% dos valores em dívidas respeitantes aos terrenos vendidos em 

regime de prestações, através do processo de renegociação; 

• Alargamento da base de cobrança de IUP no âmbito do processo da atualização matricial, 

em curso, dos prédios; 

• Estabelecimento de uma parceria com a Policia Nacional para o reforço da cobrança do 

imposto sobre circulação de veículos; e 

• Estabelecimento de uma parceria com a Inspeção Geral de Atividades Económicas 

(IGAE) no âmbito do reforço da fiscalização e do licenciamento comercial;  

 

1.3 – Recursos Humanos 

No domínio dos Recursos Humanos, para o ano 2018, prevê-se atingir os seguintes objetivos: 

• Promover ações de formação e reciclagem dos funcionários; e  

• Melhorar a autoestima dos funcionários para bem servir os cidadãos  

Para os objetivos propostos,  prevê-se a realização das seguintes atividades:  

• Realização de ações de formação e reciclagem dos funcionários com o propósito de 

fomentar um bom nível de atendimento público, relação interpessoal profissional e bom 

desempenho profissional;  

• Reuniões periódicas com todos os trabalhadores; 

• Realização de intercâmbios e trocas de experiências com as outras Câmaras Municipais; 
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• Continuidade na implementação dos novos mecanismos de avaliação de desempenho; 

• Reuniões temáticas e por orgânica com todos os funcionários; 

• Restruturação dos serviços, através de mobilidade interna do pessoal; 

• Aumento da produtividade através do reforço das competências técnicas e profissionais; 

• Conclusão da instalação e equipamento de uma Cantina/Copa para os funcionários da 

CMT; e 

• Sensibilização dos funcionários para a aposta nas ações de formação individual e/ou 

coletiva. 

 

1.4 – Património 

No domínio do Património, para o ano 2018, prevê-se atingir o seguinte objetivo:  

• Melhorar e reforçar a gestão do património da CMT  

Para este objetivo, prevê-se a realização das seguintes atividades:  

• Criação de uma base de dados de todos os bens móveis e imoveis que constituem 

património da CMT; 

• Realização do registo predial dos bens pertencentes à Câmara Municipal; 

• Aquisição de mobiliários, materiais e equipamentos destinados aos Serviços Municipais; 

• Conservação e manutenção do património da Câmara Municipal; 

• Criação do serviço de gestão do parque automóvel municipal; e  

• Reforço na gestão dos armazéns, com realce para a criação de um sistema informático 

para a gestão de stocks; 
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Plano de Ação –  Administração, Finanças, Recursos Humanos e Património 

Projeto Objetivo Atividade Resultado Parceria Responsável 
           Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

. 

Modernizaç

ão dos 

serviços 

municipais 

- Reforçar as 

competências 

técnicas, 

materiais e 

informacionais 

dos serviços 

municipais, 

com destaque 

para as 

Delegações 

Municipais;  

- Promover a 

comunicação 

interna e a 

cooperação 

intersectorial; 

- Melhorar a 

performance no 

atendimento 

público; 

- Implementar o 

Novo Código 

de Postura 

Municipal 

 

 

- Consolidação do Serviço de Balcão Único de 

Atendimento (BUA),; 

- Implementação da Fila de Espera no âmbito do Projeto 

Sistema Integrado de Gestão de Atendimento -SIGA; 

- Disponibilização do Sistema de Avaliação de 

Atendimento ao Público - SAAP; e divulgação da linha 

8002008 como canal para pedido de informações da 

CMT; 

- Reforço da segurança no Paços de Concelho e Gabinete 

Técnico com a aquisição e a instalação de câmaras de 

vigilância; 

- Divulgação, sensibilização do novo Código de Postura 

Municipal, através dos meios de comunicação social, 

boletins informativos, folhetos;  

- Desburocratização de serviços; 

- Emissão, distribuição e socialização de ordem de 

serviços, despachos, circulares e regulamentos internos; 

- Execução de deliberações emanadas dos órgãos; 

- Divulgação, sensibilização do novo Código de Postura 

Municipal, através dos meios de comunicação social, 

boletins informativos, folhetos; 

- Implementação do novo Código de Postura Municipal. 

- Serviços 

melhorados; 

- Maior celeridade 

nos processos e 

procedimentos 

administrativos; 

- Código de Postura 

Municipal divulgado 

e implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Casa do 

Cidadão;  

-Unidade 

de 

Desenvolv

imento 

Local;  

- NOSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x x x x x x x x x x x 
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Projeto Objetivo Atividade Resultado Parceria Responsável 
Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Melhoria da 

Gestão 

Financeira 

- Melhorar a 

gestão dos 

recursos 

financeiros, com 

realce para o 

aumento do nível 

de arrecadação 

de receitas 

 

- Seguimento e monitorização do orçamento municipal; 

- Atualização da Tabela de Taxas e Emolumento Municipais; 

- Reorganização de setor de Impostos e Taxas Municipais; 

- Contenção das despesas de funcionamento, por via de seleção, 

prioridade e hierarquização; 

- Incentivo, por via de isenção, no máximo até 40% dos juros e 

encargos legais, para dívidas fiscais municipais dos munícipes; 

- Pagamento em regime duodecimal de dívidas a terceiros;    

. Consolidação da instalação do Gabinete de Cobrança Coerciva 

com intuito de aumentar a cobrança do IUP para mais de 10% das 

receitas efetivamente cobradas no ano anterior;  

- Recuperação em 20% dos valores em dívidas respeitantes aos 

terrenos vendidos em regime de prestações, através do processo 

de renegociação; 

- Alargamento da base de cobrança de IUP no âmbito do processo 

da atualização matricial, em curso, dos prédios; 

- Estabelecimento de uma parceria com a Policia Nacional para o 

reforço da cobrança do imposto sobre a circulação de veículos; e 

- Estabelecimento de uma parceria com a IGAE no âmbito do 

reforço da fiscalização e do licenciamento comercial. 

 

 

 

 

 

 

- Gestão 

financeira 

dos recursos 

da CMT 

melhorada - 

Nível de 

receita 

aumentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Unidade 

de 

Desenvolv

imento 

Local  

- NOSI 

- IGAE 

- Governo 

- PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x x x x x x x x x x x 
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xProjeto Objetivo Atividade Resultado Parceria Responsável 
           Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Valorização 

do 

Património 

- Melhorar e 

reforçar a Gestão 

do Património da 

CMT  

 

- Criação de uma base de dados de todos os bens móveis 

e imóveis; 

- Realização do registo predial dos bens; 

- Aquisição dos mobiliários, materiais e equipamentos 

destinados aos serviços municipais; 

- Conservação e manutenção do património; 

- Criação do serviço de gestão do parque automóvel 

municipal;  

- Reorganização e reforço na gestão dos armazéns, com 

realce para a criação de um sistema informático para 

gestão de stocks; 

 

- Gestão Patrimonial 

melhorada 

- Unidade 

de 

Desenvolv

imento 

Local 

- Governo 

- NOSI  

- CRN 

 

CMT x x x x x x x x x x x x 

Promoção 

de ações de 

formação e 

auto estima 

dos 

funcionários 

- Promover ações 

de formação e 

reciclagem dos 

funcionários; e  

- Melhorar a 

autoestima dos 

funcionários, 

para bem servir 

os cidadãos  

 

-  Realização de ações de formação e reciclagem;  

- Reuniões periódicas com todos os trabalhadores; 

- Realização de intercâmbios e trocas de experiências 

com as outras Câmaras Municipais do Pais; 

- Continuidade na implementação dos novos mecanismos 

de avaliação de desempenho; 

- Reuniões temáticas e por orgânica com todos os 

funcionários; 

- Restruturação dos serviços, através de mobilidade 

interna do pessoal; 

- Aumento da produtividade através do reforço das 

competências técnicas e profissionais; 

- Conclusão da instalação e equipamento de uma 

Cantina/Copa para os funcionários da CMT; e 

- Sensibilização dos funcionários para a aposta nas ações 

de formação individual e/ou coletiva. 

 

- Ações de formação 

realizadas; 

-Funcionários 

motivados. 

- Aumento do nº de 

funcionários com 

formação. 

 

 

 

Casa do 

Cidadão 

Unidade 

de 

Desenvolv

imento 

Local 

Governo 

CMP 

DNAP 

NOSI 

CMT x x x x x x x x x x x x 
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2 – Planeamento, Urbanismo e Obras 

O Planeamento, Urbanismo e Obras constitui um setor-chave na valorização dos recursos 

endógenos quer pelo planeamento físico adequado, como também pela edificação de 

equipamentos, infraestruturas e demais estruturas urbanas resilientes e inclusivas e construção de 

espaços urbanos seguros e sustentáveis alinhados com os ODS 9 e 11. 

O presente plano de atividade enquadra três importantes programas plurianuais: (1) 

requalificação urbana e ambiental financiado pelo fundo do Ambiente; (2) valorização do 

património e requalificação da frente marítima financiado pelo fundo de sustentabilidade social 

para o turismo e (3) requalificação, reabilitação e acessibilidades financiando pelo orçamento 

do Estado de Cabo Verde.  

Não obstante a existência de um plano de emergência municipal para fazer face ao mau ano 

agrícola 2017, esta situação impõe uma recentragem, conjuntural, de todo planeamento e ações, 

dos subsistemas locais, enquanto medida para mitigar os efeitos do mau ano agrícola num 

município com caraterísticas fortemente rurais. Neste contexto, a execução de infraestruturas e 

equipamentos ou de obras municipais, em geral, deve assumir um papel secundário no contexto 

do planeamento, sem prejuízo pela qualidade. 

O plano de atividades de 2018 enquadra, ainda, o programa de manutenção das estradas 

municipais financiado pelo fundo de manutenção rodoviário. A outra parte das atividades é 

financiada pelas receitas de capital e cooperações com ONG´s, internacionais e outras. 

No domínio do planeamento e urbanismo, para além da planificação transectorial e execução de 

obras explicitadas mais abaixo e acima mencionados importa explicitar um conjunto de atividades 

correntes, indicado abaixo, inerentes à atribuição: 

• Localização de atividades, espaços canais e equipamentos urbanos;  

• Projetos de loteamentos detalhados, infraestruturação e equipamentos públicos; 

• Ajustes de quarteirões sejam por processos de ampliação de lotes, criação de novos ou 

outros; 

• Apreciação de projeto de edificação de particulares e colaboração nos projetos do poder 

central; 

• Medidas moderadoras do tráfico ou tráfic calming; 

• Colaboração com empresas de personalidade pública e privada no provimento de 

infraestruturas para a melhoria de prestação de serviços; e  

• Fiscalização urbanística; 

No domínio de obras, segue o quadro-proposta de realização: 
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• Conclusão dos trabalhos de Pavilhão Desportivo Municipal; 

• Requalificação Marginal de Ponta de Atum: praia do Presidente até King Fisher; 

• Requalificação dos bairros de Ponta de Atum, Achada Baixo e Chão Bom Centro; 

• Conclusão de Espaços Verdes em Fazenda e Colhe Bicho; 

• Conclusão dos trabalhos de Reabilitação de Praça Avelino Lopes; 

• Melhoria de trilhos vicinais em torno de Monte Graciosa, Lagoa e Achada Lagoa; 

• Reabilitação de Estrada de Achada do Meio – 2ª Fase; 

• Construção de Centro Multiuso de Mato Mendes – 1ª Fase; 

• Obras de requalificação urbana nas futuras Vilas de Achada Tenda e Ribeira das Pratas; 

• Trabalhos de beneficiação nos equipamentos públicos; 

• Requalificação exterior da Avenida; 

• Construção de Polidesportivo no bairro de Monte Mosca; 

• Reabilitação de Escolas de E.B.I, através de assinatura de contratos-programas com o 

Ministério de Educação; 

• Obras de beneficiação nos polidesportivos municipais em parceria com o Ministério do 

Desporto; 

•  Construção de Miradouro no bairro de Monte Mosca; 

• Trabalhos de manutenção de estradas no Centro Urbano; 

•  Reabilitação de Estrada de Fazenda; 

• Requalificação urbana nos bairros consolidados em Chão Bom no quadro da Programa 

de Reabilitação, Requalificação e Acessibilidades; 

•  Reabilitação de habitações: 6 no centro urbano e 18 nas zonas rurais; e  

• Trabalhos de manutenção e conservação de estradas e caminhos municipais: Achada 

Biscainhos; Cutelo (Achada Carreira); Mato Mendes; Milho Branco; Achada Longueira; 

Figueira Muita; Cuba de Baixo; Ponta Furna; Trás-os-Montes; Achada Moirão; 
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Plano de Ação -  Planeamento, Urbanismo e Obras  
 

Projeto Objetivo Atividade 
 

Resultado Parceria Responsável 
           Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Planeamento 

Urbanístico 

- Dotar o município 

de projetos 

referências de curto, 

médio e longo prazos, 

orientadores das 

intervenções físicas 

sobre o espaço urbano 

 

 

 

- Elaboração e execução  de 

instrumentos urbanísticos; projetos 

de requalificação, reabilitação e 

reconversão urbana; equipamentos 

públicos e instrumento de 

planeamento de transporte. 

- Espaços urbanos melhores 

integrados, mais atrativos, 

inclusivos e competitivos, 

geradores de oportunidades 

e potenciadores da qualidade 

de vida 

 

- Gov;  

- Coop. 

Int; 

- Instit 

Privadas 

- Socied 

Civil 

 

 

 

 

 

 

 

CM/ 

Ver PUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x x x x x x x x x x x x 

- Elaboração de propostas de  

localização de atividades e 

infraestruturas de melhoria de 

prestação de serviços; ajustes de 

quarteirões;  

- Desenvolvimento de ações de 

fiscalização urbanística. 

Habitação 

Social 

 

 

 

 

 

- Melhorar as 

condições de 

habitabilidade das 

famílias  

 

 

 

 

 

- Liderança na execução de projetos 

sociais de loteamento e de 

edificação; 

- Comparticipação na execução de 

projetos sociais de edificações; 

 

 

 

 

- Diminuição do défice 

qualitativo e quantitativo 

habitacionais; 

- Melhoria do nível de 

conforto das famílias; 

 

- Gov;  

- Coop 

Inter;  

-

Instituiçõe

s Privadas 

 

 

 

 

CM/Ver 

PUO;lDES;  

 

 

 

 

 

 

 

 x x x x x x x   x  
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Projeto Objetivo Atividade 
 

Resultado Parceria Responsável 
           Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Requalificação 

Urbana 

- Requalificar a 

frente marítima; 

bairros em 

expansão e 

consolidados de 

génese 

espontâneo e 

Vila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaboração e execução de 

instrumentos urbanísticos; projetos 

de requalificação, reabilitação e 

reconversão urbana; equipamentos 

públicos e instrumentos de 

planeamento de transporte. 

- Localização de atividades e 

infraestruturas de melhoria de 

prestação de serviços; ajustes de 

quarteirões; 

- Desenvolvimento de ações de 

fiscalização urbanística; 

- Execução de projetos de 

requalificação urbana (1) direta; (2) 

concurso público: adjudicação, 

execução, fiscalização e receção de 

obra. 

- Valorização dos recursos 

endógenos 

- Aumento de investimentos 

privados nos setores de 

prestação de serviços 

turísticos; 

-Melhoria do nível de 

integração social e de sã 

convivência intra e inter 

geracional e camadas 

sociais; 

-Aumento de investimentos 

privados, potenciadoras do 

crescimento económico. 

-Melhoria da dinâmica 

cultural e da atratividade 

local. 

 

 

 

 

- Gov;  

- Coop. 

Int; 

- Instit 

Privadas 

- 

Comunida

des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM/ 

Ver PUO e 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
x 

 
x x 

 
x x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x   
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Projeto Objetivo Atividade 
Resultado 

Parceria Responsável 
   Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Pavilhão 

Desportivo 

- Dotar o município de 

um equipamento 

desportivo moderno, 

com capacidade de 

atrair eventos nacionais 

e internacionais. 

 

 

 

 

 

- Execução de trabalhos 

de acabamentos, 

equipamento e arranjos 

exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Melhoria de integração social de 

indivíduos e grupos organizados; 

- Elevação do Município e das 

equipas no "ranking" de atividades 

desportivas; 

- Edificação de equipamento de 

abrangência supramunicipal; 

- Atracão de eventos desportivos e 

outros de abrangência nacional e 

internacional. 

 

- Gov;  

- ONGºs;  

- Clubes;  

- Sociedade 

Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM/Ver 

PUO/Desporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
x 

 
x 

 
x x 

 
x x           

Manutenção e 

conservação 

de Estradas e 

Caminhos 

Municipais 

- Melhorar as condições 

de mobilidade e 

segurança nas estradas 

e caminhos vicinais de 

acesso a zonas fora do 

centro urbano. 

- Execução de trabalhos 

de conservação e 

manutenção de estradas e 

caminhos vicinais. 

 

 

 

 

- Aumento do tráfego de veículos, 

pedestres e produtos de e para as 

zonas rurais; 

- Melhoria das condições de 

segurança nas deslocações. 

 

 

Gov/IE CV 

 

 

 

 

 

 

 

CM/Ver PUO 

 

 

 

 

 

 

   x x x x x   x   
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3 – Atividades Económicas, Empreendedorismo, Gestão de Espaços Públicos e 

Fiscalização 

 

3.1 – Atividades Agropecuárias 

A agricultura e a pecuária são atividades que têm vindo a contribuir fortemente para o crescimento 

da economia de  Cabo Verde e  do concelho do Tarrafal em particular, através de criação de 

empregos diretos e indiretos, contribuindo para o aumento da produção e diminuição da 

importação no país, com reflexos na redução da pobreza e melhoria de condições de vida das 

famílias. São atividades cujos rendimentos dependem fundamentalmente da disponibilidade de 

chuvas, garantindo água para a prática agrícola e pastos para assegurar a alimentação dos animais.  

Perante o mau ano agrícola, as atividades ligadas à agricultura e criação de gado enquadram-se 

na política e programa do governo para mitigar a seca, consequência do mau ano agrícola. Neste 

sentido, as atividades assentam-se nos seguintes pilares: salvamento de gado; gestão da escassez 

de água e criação de empregos para as famílias afetadas. 

Prevê-se, para o ano 2018, a realização das seguintes atividades:  

• Campanha de sensibilização junto dos agricultores visando a poupança de água, bem 

como a diminuição de parcelas cultiváveis em função da disponibilidade de água para a 

rega, em articulação com a delegação do Ministério da Agricultura e do Ambiente; 

• Melhoria do sistema de abastecimento de água, designadamente equipamento, reparação 

e reabilitação de furos bem como extensão da rede de adução, com vista a aumentar a 

disponibilidade de água, redução de perdas, em parceria com a delegação do Ministério 

de Agricultura e do Ambiente; 

• Reforço da capacidade técnica e institucional das associações de agricultores e criadores, 

visando um melhor planeamento e execução das suas atividades; 

• A conversão de agricultura de sequeiro em agricultura de regadio por micro – irrigação 

nas localidades com disponibilidade de água, seguindo o modelo de Achada Porto, em 

parceria com a Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, através do programa 

POSSER; 

• Reativação dos perímetros agrícolas de regadio nas localidades de Lagoa, Achada Lagoa, 

Belém, e Fazenda no âmbito do programa POSSER, em parceria com a delegação do 

Ministério da Agricultura e do Ambiente; 

• Promover a criação de hortos familiares nas zonas rurais no quadro do programa 

POSSER, através de incentivos, comtemplando kits de micro-irrigação;  

• Realização de feiras e leilões de gado em parceria com grupos de criadores organizados 

e Delegação do Ministério de Agricultura e do Ambiente, enquanto estratégia de redução 

do efetivo enquadrado no quadro de execução do Plano de Emergência; 
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• Realização de campanhas sazonais de inspeção sanitária do gado, designadamente 

inspeção, desparasitação, vacinação, em articulação com grupos organizados e delegação 

do Ministério de Agricultura e do Ambiente; 

• Apoio aos criadores com transportes na aquisição de pastos e outros 

alimentos/suplementos como ração, milho;  

• Disponibilidade de água para abeberamento dos animais nas zonas de pastoreio e zonas 

rurais através de autotanques;  

• Construção de bebedouros em parceria com a delegação do Ministério de Agricultura e 

do Ambiente; 

• - Incentivo aos criadores na criação de gado estabulado, através de destruição de lotes de 

terreno para construção de currais e, consequentemente, implementação de projetos 

agropecuários;  

• - Prossecução da implementação do projeto “cada família rural, uma unidade de 

exploração com animais de raça melhorada, seguindo o modelo da localidade de Pedra 

Cumprida; e  

• - Incentivo e promoção de iniciativas privadas ligadas à implementação e ao 

melhoramento das raças de animais,  

3.2 – Pesca  

A pesca é uma das atividades económicas que, à semelhança da agricultura e da pecuária, assegura 

um grande número de população no concelho do Tarrafal. Contudo, continua a ser uma atividade 

meramente de subsistência. O uso de técnicas, métodos, práticas tradicionais constituem alguns 

obstáculos a esse setor. 

Com vista a inverter essa tendência e, consequentemente, melhorar a produtividade e o 

rendimento dos praticantes, pretende-se, para o ano 2018, a realização das seguintes atividades: 

• Apoio técnico aos pescadores, de forma individual e/ou através de associações, na 

elaboração de projetos e planos de negocio; 

• Sensibilização aos pescadores na apresentação dos projetos para aquisição de 

equipamentos e materiais piscatórios no quadro do programa POSSER; 

• Incentivo à associação dos pescadores e peixeiras na criação de um fundo de 

financiamento para apoiar a classe na aquisição dos acessórios básicos, bem como 

incentivar e promover a mesma em diferentes domínios, tendo como fonte de 

financiamento o programa POSSER; 
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• Capacitação continua através de seminários e outras ações de formação aos pescadores e 

às peixeiras para uma melhor estruturação das suas atividades; e 

• Incentivo aos pescadores, através de associações, na reparação, manutenção e  aquisição 

de meios para o processamento e o armazenamento do pescado através de estrutura de 

frio; 

3.3 – Empreendedorismo 

O empreendedorismo tem como estratégia a criação de empregos e a promoção do auto-emprego 

com a finalidade de: fomentar o empreendedorismo jovem, estimular e promover a 

empregabilidade, mitigar o desemprego, implementar uma cultura empreendedora no município 

do Tarrafal, com vista a dinamizar o mercado económico bem como a diminuição da pobreza, 

com base na estratégia do governo, cujo propósito visa sobretudo a formalização e o acesso a 

financiamento às empresas, particularmente as micro e pequenas, através da Proempresa. 

Pretende-se, no domínio do empreendedorismo, realizar as seguintes atividades em 2018: 

• Promoção e acompanhamento de investimento de micro, pequenas e médias empresas em 

todos os setores da economia local, no quadro do projeto de Start up Jovem e fomento ao 

empreendedorismo, promovido pelo governo de Cabo Verde, através da Proempresa; 

• Promoção do emprego, empreendedorismo, fruto da  qualificação profissional, numa 

parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP); 

• Implementação de projeto de estágio profissional, em parceria com o IEFP, através de 

disponibilização de espaço e pessoal para a orientação dos jovens; 

• Implementação de projetos Iniciativas Locais de Emprego e Viabilização de Negócios, 

comtemplando jovens empreendedores, no âmbito do programa Medidas Ativas do 

Emprego, implementado pelo Governo através do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional - IEFP; 

• Apoio técnico às micro e pequenas empresas na melhoria da produtividade e 

competitividade; 

• Criação de um fundo municipal com vista a promover o empreendedorismo e o auto- 

emprego no concelho; 

• Promoção de ações de capacitação nos domínios das técnicas ativas de procura de 

emprego e autoemprego aos jovens desempregados, em parceria com a Proempresa, 

IEFP, CEUT e Incubadora de Negócios & Inovações; 

• Incentivo a empreendedores no processo de instalação e exploração de pequenas unidades 

industriais;  

• Acompanhamento e assessoria técnica aos promotores com projetos de negócios 

implementados ou em fase de implementação, envolvendo parceiros nomeadamente 

Proempresa, IEFF, Incubadora Negocio &Inovações e outros; 
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• Mobilização de parcerias para o financiamento de projetos e iniciativas empreendedoras 

no quadro das politicas de fomento ao empreendedorismo; 

• Realização de sessões de Mentorias de negócios com propósito de incentivar, guiar, 

aconselhar e inspirar empreendedores e empresários locais; 

• Realização de Academias de empreendedorismo com o objetivo de transmitir 

conhecimentos e habilidades empreendedores, bem como patentear ferramentas e práticas 

de gestão que ajudam no planeamento e no crescimento de negócios; 

• Realização de intercâmbios empresariais com o objetivo de proporcionar trocas de 

experiencias e alargamento de redes de contato; 

• Incentivo e apoio técnico aos jovens com ideias de negócio / potenciais empreendedores 

na elaboração de projetos de investimento; 

• Realização da Semana Global do empreendedorismo, em parceria com AJEC 

(Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde), Proempresa, IEFP e outros 

parceiros;  

• Promoção e realização de sessões de esclarecimento aos empreendedores através de 

palestras com temas relacionados com o empreendedorismo e a promoção de 

autoemprego; e  

• Realização da Gala do Empreendedorismo como forma de estimular os empreendedores 

locais. 

 

3.4 – Gestão de Espaços Públicos e Fiscalização 

A fiscalização associada a uma boa gestão e ao bom uso dos espaços públicos constitui 

fator fundamental para organizar qualquer centro urbano e/ou aglomerado populacional. 

Sendo assim, uma fiscalização rigorosa, com base no cumprimento de posturas e 

regulamentos municipais, em articulação com as autoridades locais e nacionais, será  o 

principal prepósito da fiscalização para o ano de 2018. 

Neste sentido, propõe - se a realização das seguintes atividades: 

• Implementação de um novo plano de gestão dos espaços públicos municipais, 

envolvendo as comunidades e as associações locais no processo; 

• Promoção de ações de capacitação, bem como apoio técnico nos domínios de 

fiscalização, organização, planificação;  

• Inspeções técnicas aos estabelecimentos comercias e hoteleiros em parceria com 

a IGAE e a Polícia Nacional; 

• Fiscalização aos locais de diversão noturna, bem como ao cumprimento da lei do 

uso do álcool, em parceria com a Polícia Nacional;  



Câmara Municipal do Tarrafal                                                                                                               18/49 

  

 

• Implementação do programa da iniciativa presidencial denominado Campanha 

de Prevenção do Uso Abusivo do Álcool “Menos Álcool, Mais Vida”, com o 

objetivo de prevenir e reduzir o uso abusivo de bebidas alcoólicas, em parceria 

com a IGAE, Delegacia de Saúde, Delegação da Educação e Polícia Nacional; 

• Fiscalização de comercialização ilícita de bebidas alcoólicas;  

• Fiscalização à venda ambulante no quadro da implementação do programa escola 

sem álcool; e 

• Fiscalização e inspeção às unidades de produção de Grogue (Alambiques) no 

concelho, em parceria com a Inspeção Geral de Atividades Económicas (IGAE). 
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Plano de Ação –  Atividades Económicas, Empreendedorismo, Gestão de Espaço Públicos e Fiscalização  

Projeto Objetivo Atividade 
 

Resultado Parceria Responsável 
   Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Mobilização e 

gestão de 

escassez de 

Água 

 

 

 

 

 

 

- Aumentar a 

disponibilidade de água 

para rega; 

- Minimizar o problema 

de escassez de água 

 

- Encontro com a delegação do 

MAA e responsáveis do ANAS; 

- Elaboração de projetos e 

procura de financiamento; 

- Implementação do projeto 

 

 

- Mais furos equipados; 

- Disponibilidade de mais 

água para rega; 

- Aumento da área cultivada; 

- Água racionalizada. 

 

-MAA 

 

- ANAS 

  

- CRP 

 

 

 

 

CMT 

        
 
x x x x x      

Promoção e 

modernização 

da agricultura 

e práticas 

culturais 

- Implementar a prática 

de agricultura 

protegida; 

- Promover a prática da 

agricultura familiar em 

zonas rurais; 

- Aumentar a produção 

e o rendimento; 

- Garantir o auto 

emprego às famílias. 

- Elaboração de projetos e 

procura de financiamento; 

- Encontro de trabalho com a 

Delegação do MAA;  

- Encontros com a população das 

comunidades beneficiadas 

- Implementação de projetos; 

- Apoio aos agricultores na 

obtenção de meios de produção. 

 

 

- Produção agrícola 

aumentada; 

- Rendimento das famílias 

garantido; 

- Nº de desemprego e taxa de 

pobreza diminuídos. 

- INIDA 

 

- MAA 

 

- ADC 

 

- CRP 

CMT 

   x x x x x x x   
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Projeto Objetivo 
Atividade 

 

Resultado 
Parceria Responsável 

   Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Promoção de 

raças 

melhoradas 

no Concelho 

 

- Incentivar os 

criadores na melhoria 

de espécie de animais; 

- Implementar a cultura 

de criação de animais 

de raças melhoradas. 

 

- Encontro com responsáveis da 

pecuária da Delegação do MAA; 

- Elaboração de projetos e procura 

de financiamento; 

- Beneficiação de famílias com raças 

melhoradas; 

- Encontro com as comunidades 

beneficiárias; 

- Acompanhamento às famílias 

beneficiadas.  

- Número de famílias com 

animais de raças melhoradas 

aumentado;  - Aumento de 

rendimento das famílias; 

- Número de desemprego e 

de pobreza diminuído. 

 

 

- INIDA 

 

- MAA 

 

- CRP 

 

- ADC 

CMT 

 
x 

 
x x x x x x x x x x x 

Salvamento 

de gado 

 

 

- Proteger o sector da 

pecuária; 

- Garantir as condições 

de manutenção de 

núcleo reprodutor. 

 

- Campanhas de sensibilização, 

vacinação e inspeção; 

- Aquisição e distribuição de pastos; 

- Construção de bebedouros;  

- Distribuição de água através de 

autotanques. 

- Regime de alimentação 

dos animais reforçado; 

- Estado sanitário dos 

animais melhorado; 

- Manutenção de espécie 

pelos criadores. 

- MAA 

 

- CRP 

CMT 

x x x x x x x x x x x x 

Promoção do 

emprego  

 

 

- Criar emprego para as 

famílias, sobretudo as 

mais afetadas pelo  mau 

ano agrícola. 

  

 

- Criação de linhas de créditos 

especiais, adotada às circunstancias 

da seca e do mau ano agrícola;  

- Disponibilização de meios 

financeiros para a realização de 

AGR; 

. Aquisição e distribuição de kits, 

que promovam o auto-emprego. 

 

- Emprego garantido às 

famílias afetadas pelo mau 

ano agrícola; 

- Postos de trabalhos e 

rendimento das famílias 

aumentados;  

- Qualidade de vida das 

famílias melhorada. 

 

 

 

- MAA 

- ADC 

- IEFP 

CMT 

 

 

x x x x x x x x x x x x 
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Projeto Objetivo Atividade Resultado Parceria Responsável 
   Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Empreendedo

rismo jovem 

 

- Promover o auto -

emprego através do 

empreendedorismo. 

- Ações de capacitação; 

-  Realização de ateliês, palestras, 

workshops;  

- Elaboração, acompanhamento e 

assessoria técnica aos projetos em 

curso; 

- Procura de parcerias para o 

financiamento de projetos de 

pequenas e médias empresas ligadas 

ao setor económico. 

 

- Pessoas incentivadas e 

motivadas a serem 

empreendedoras; 

- Numero de 

empreendedores aumentado 

no concelho;  

- Aumento do emprego e do 

auto-emprego. 

  

 

-

Proempres

a 

- IEFP 

 

CMT 

x x x x x x x x x x x X 

Aperfeiçoame

nto dos 

serviços de 

fiscalização 

- Tornar os serviços de 

fiscalização mais 

eficientes e eficazes 

 

 

 

- Ações  de capacitação; 

- Adoção de um novo plano de 

atuação com envolvimento dos 

parceiros; 

- Intercâmbios com outras Câmaras 

Municipais. 

 

- Serviço de fiscalização 

melhorado e mais eficiente; 

- Fiscais com melhores 

condições de trabalho. 

- IGT 

- IGAE 

- ARFA 

- PN 

 

 

CMT 

x x x x x x x x x x x x 
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4 – Desenvolvimento Social: Família, Saúde, Educação/ Formação e Habitação 

 

Para o ano 2018, as propostas de ações no âmbito do pelouro do Desenvolvimento Social: Família, 

Saúde, Educação/Formação e Habitação incidem sobre as questões que mais afetam as famílias e 

a sociedade tarrafalense no geral. Deste modo, as ações previstas direcionam-se para a  mudança 

de atitude e comportamentos que visam resgatar a pessoa humana de vários flagelos patentes na 

sociedade: no empoderamento das famílias socialmente mais vulneráveis para a promoção de 

inclusão social; na promoção da cultura da paz através de uma ação ativa no combate, sem tréguas, 

aos males que grassam na nossa sociedade (toxicodependências, VBG, violência infantil), 

afetando diferentes camadas sociais; no acesso à saúde; na promoção do acesso à formação das 

camadas mais desfavorecidas e portadoras de deficiência bem como na melhoria das condições 

de habitabilidade das famílias. Sessão  

Neste sentido, no domínio da família, prevê-se as seguintes atividades para o ano 2018: 

• Empoderamento e acompanhamento de 80 famílias através de atribuição de rendimento 

de inclusão; 

• Atribuição de apoios nas atividades geradoras de rendimento a 20 famílias; 

• Auxílio alimentar pontual a 150 famílias em situação de vulnerabilidade; 

• Garantia de uma refeição quente diária a 10 pessoas com deficiência mental;  

• Formação, sensibilização e animação comunitária; 

• Promoção de atividades alusivas à comemoração de efemérides ligadas à família; 

• Organização e encaminhamento de dossiês para a Pensão Social; 

• Implementação do projeto «Escola de Família»; e 

• Atendimento, encaminhamento e acompanhamento das vitimas de VBG. 

 

4.1 – Saúde 

• Instalação, em Chão Bom, de um centro de atendimento, encaminhamento e 

acompanhamento dos toxicodependentes; 

• Realização de feiras de saúde; 

• Atribuição de subsídios às famílias para a realização de exames médicos e aquisição de 

medicamentos; 

• Realização de campanhas de sensibilização sobre programas de toxicodependência, HIV, 

gravidez precoce e alcoolismo; 

• Instalação de um gabinete municipal de apoio e acompanhamento/aconselhamento 

psicológico; 

• Promoção de ações, campanhas e programas de educação sanitárias. 

 



Câmara Municipal do Tarrafal                                                                                                               23/49 

  

 

4.2 Educação/Formação 

• Instalação de Centro de Formação Profissional no Município; 

• Reforço da educação pré-escolar através de promoção de formação e capacitação de 

monitoras de infância a nível Profissional Superior; 

• Incentivo ao ensino profissional e superior; 

• Melhoria de condições de segurança nos jardins-de-infância de Cabeça-Carreira e Lém-

Mendes, através de vedação; 

• Melhoria de equipamento nos jardins-de-infância; 

• Organização e Gestão de transporte escolar; 

• Atribuição de um subsídio mensal a 30 alunos em transporte escolar; 

• Apoio com transporte a 15 crianças com NEE para aulas de acompanhamento na sala dos 

recursos; 

• Inclusão de 45 crianças nos jardins-de-infância, através de pagamento de cotas; 

• Criação de programas de lazer e ocupação de tempos livres das crianças nas férias; 

• Comemoração de efemérides; e 

• Formação em costura criativa e habilidades sociais e organização e gestão de pequenos 

negócios 

 

4.3 – Habitação 

• Procura de parcerias para a reabilitação de moradias pertencentes às famílias carenciadas 

e vulneráveis do município, constantes na lista de prioridades de intervenção; 

• Atribuição de lotes por aforamento; 

• Distribuição e acompanhamento da execução de projetos-tipos. 

 

 



Câmara Municipal do Tarrafal                                                                                                               24/49 

  

 

Plano de Ação – Desenvolvimento Social: Família, Saúde, Educação/Formação e Habitação 

Projeto Objetivo Atividade 
 

Resultado Parceria Responsável 
   Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Empoderamento 

das famílias 

- Melhorar e aumentar 

o rendimento das 

famílias em situação 

de vulnerabilidade; 

- Melhorar a 

qualidade de vida; 

- Integrar, na pensão 

social, as pessoas com 

requisitos exigidos. 

- Seleção das pessoas a serem 

comtempladas; 

- Encontros de socialização; 

- Capacitação dos beneficiários em 

matéria de gestão financeira; 

- Acompanhamento dos 

beneficiários; 

- Organização dos processos para 

efeito de pensão social. 

 

- 80 famílias contempladas 

com rendimento de 

inclusão; 

 

- 20 famílias 

comtempladas com AGR; 

 

-Qualidade de vida das 

famílias melhorada. 

- MFIS 

- CNPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMT 

x x x x x x 
 
x x x x 

 
x x 

Acesso à 

alimentação 

 

- Atribuir auxílios 

alimentares pontuais; 

- Melhorar a 

qualidade de vida; 

- Dignificar a pessoa 

humana. 

- Seleção dos beneficiários; 

- Lançamento do projeto; 

- Procura de parcerias; 

- Implementação dos projetos. 

 

 

- 150 famílias vulneráveis 

apoiadas pontualmente; 

- 10 pessoas com 

deficiência mental com 

uma refeição quente diária 

garantida;  

- Qualidade de vida 

melhorada. 

- Empresas 

locais; 

- Instituições 

com fins 

sociais; 

- MFIS 

- Igrejas 

CMT 

 

 

x x x x x x x x x x x x 

Formação e 

sensibilização e 

encaminhamento 

das Famílias 

Capacitar, sensibilizar 

e orientar as famílias 

em diversas áreas; 

- Organização de um programa de 

Formação e de animação 

comunitária; 

- Realização dos encontros de 

reflexão com temas de interesse 

comunitário; 

- Atendimento e encaminhamento 

às vitimas de VBG. 

 

 

- Famílias melhor 

capacitadas para fazer face 

aos desafios. 

 

 

 

 

 

 

- ICIEG 

- Igrejas; 

- ONGS; 

- ONU 

- Mulheres 

- MFIS 

 

 

 

CMT 

 

 

x x x x x x x x x x x x 
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Projeto Objetivo Atividade 
Resultado 

Parceria Responsável 
   Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Criação de escola de 

família/pais 

- Promover encontros 

de formação continua 

com as famílias; 

- Capacitar as famílias 

em diferentes áreas. 

- Procura continua de 

financiamento do projeto; 

- Elaboração do plano de 

formação; 

- Divulgação do projeto 

- Abertura de escolas. 

 

 

- Família organizada e 

instruída; 

- Família mais engajada 

no processo de; 

desenvolvimento social. 

- MEFIS 

- Aldeias Infantis 

SOS 

- SPF 

- Parceiros 

nacionais e 

internacionais 

 

CMT 

x x x x x 
 
x x x 

 
x 

 
x x 

 
x 

Abertura de centro de 

atendimento, 

encaminhamento e 

acompanhamento de 

Toxicodependentes 

- Atender e encaminhar 

as pessoas 

toxicodependentes; 

- Orientar para a 

mudança de atitude e 

adotar comportamentos 

positivos; 

- Formar e sensibilizar 

jovens face à 

toxicodependência. 

- Socialização de projeto; 

Procura de parcerias; 

- Criação de equipas de 

trabalho; 

- Identificação de espaço; 

- Organização do grupo de 

intervenção; 

- Criação de programa  

- Abertura do centro; 

- Encaminhamento de 10 

toxicodependentes para o 

centro de recuperação. 

 

 

 

 

 

 

- Centro aberto e 

funcional em Chão Bom; 

 

- Aumento da autoestima 

das pessoas; 

 

- Jovens sensibilizados e 

incluídos na sociedade; 

- 10 toxicodependentes 

em recuperação. 

 

 

 

 

- MFIS 

- DST 

- DE 

- Empresários 

locais 

- Centros de 

recuperação; 

- Igrejas; 

- Voluntários; 

- Presidência da 

Republica; 

- CCS Droga 

- Tenda Al 

Shadai; 

- Centro Granja 

 

CMT 

x x x         x 
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Projeto Objetivo Atividade 
 

Resultado 
Parceria Responsável 

Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Programa municipal 

de promoção da saúde 

e prevenção de 

doenças e 

toxicodependências 

 

- Promover ações no 

domínio da prevenção e 

cuidado; 

- Facilitar o acesso à 

informação; 

- Incentivar atitudes e 

comportamentos 

positivos.  

- Realização de encontros e 

palestras; 

 

- Promoção de feiras de 

saúde nas diferentes 

localidades. 

 

- População 

sensibilizada/informada 

e prevenida; 

- Acesso à saúde 

facilitado. 

 

 

 

 

- DST 

- ONGS 

- Forças 

Armadas; 

- CCS Droga 

 

 

 

CMT 

 

 

 

 

 

    x   
 
x x   

 
x     

 
x 

 
x 

Acesso à 

Educação/Formação 

 

 

 

 

 

 

- Garantir o acesso e o 

direito à 

Educação/formação  

 

 

 

 

 

 

- Atribuição de subsidio a 45 

famílias carenciadas com 

crianças em idade pré-

escolar; 

- Atribuição de subsidio de 

transporte a 15 crianças com 

NEE; 

- Atribuição de subsídio com 

transporte escolar; 

- Incentivo a 15 jovens para 

formação superior e 15 

jovens para ensino técnico-

profissional; 

- Seleção dos alunos; 

- Estabelecimento de 

parcerias com as respetivas 

instituições de formação. 

 

 

 

- Crianças em idade 

pré-escolar de famílias 

carenciadas inseridas 

no sistema; 

- Crianças do EBI com 

NEE com frequência 

garantida e 

acompanhamento na 

sala de recursos; 

- Transporte escolar 

organizado; 

- Jovens social e 

academicamente 

integrados; 

- Jovens de 15 famílias 

carenciados a 

frequentar o ensino 

técnico profissional no 

País 

- MEFIS 

- DE 

- FICASE 

- Pais 

encarregados 

de educação 

- Empresas 

nacionais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x x x x x x x x x x x 
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Projeto Objetivo Atividade 
Resultado 

Parceria Responsável 
   Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

 

 

 

 

 

Ocupação de 

Tempos Livres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ocupar, de 

forma lúdica e 

pedagógica, as 

crianças durantes 

as férias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Criação de uma  equipa de 

trabalho; 

- Elaboração de programas de 

atividades; 

- Procura de parceiros; 

- Mobilização dos 

participantes; 

-Realização de atividades 

diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Projeto de ocupação 

do tempo livre 

elaborado e 

implementado; 

- Crianças, ludicamente 

ocupadas durante as 

férias; 

 

 

- MEFIS 

- DE 

- FICASE 

- Pais 

encarregados de 

educação 

- Empresas 

Nacionais; 

- Professores; 

- Associações 

Locais; 

- Monitoras de 

Infância 

 

 

 

 

 

 

CMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            x 

 

x         
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Projeto Objetivo Atividade 
Resultado 

Parceria 
Responsá

vel 

   Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Reforço da 

qualidade da 

educação pré-

escolar 

- Capacitar as monitoras a 

nível técnico profissional 

superior; 

Melhorar a intervenção 

pedagógica no jardim infantil 

- Melhorar os equipamentos 

nos jardins infantis. 

- Procura de parceria; 

- Criação de condições de 

acesso à formação técnico-

profissional superior das 

monitoras de infância. 

 

 

 

- 90% de 

monitoras/orientadoras de 

infância, em exercício, a 

frequentar formação técnico-

profissional superior; 

- Melhoria da qualidade da 

educação pré-escolar; 

- Espaços de educação infantil 

mais agradáveis. 

- MEE 

- US  

- Tarrafal 

- DE 

 

 

 

 

 

CMT 

 

 

 

 

 

 

x x x x x x x x x x x x 

Formação 

Profissional 

 

 

- Instalar um centro de 

formação técnico-profissional 

no município; 

- Promover o acesso à 

Formação técnico 

profissional. 

 

- Procura de parcerias e 

financiamento da obra de 

requalificação do espaço 

identificado; 

- Aquisição de materiais e 

equipamentos; 

- Realização de cursos de 

formação profissional. 

- Centro de formação 

instalado e aumento do nº de 

jovens com formação no 

município. 

 

 

 

- IEFP 

- MEFIS 

- FICASE 

- Escolas 

profissionais 

portuguesas; 
CMT 

    x x x x     

 

Promoção de 

habitação 

social; 

 

 

 

 

 

- Promover habitações 

condignas às famílias  

 

 

 

 

- Procura de parcerias e 

financiamento; 

- Intervenção nos casos mais 

críticos; 

- Distribuição de lotes e 

projetos-tipo; 

- Acompanhamento de 

execução dos projetos. 

 

 

- Condições habitacionais das 

famílias melhoradas; 

- Diminuição do défice 

habitacional qualitativo e 

quantitativo. 

 

- MEFIS 

- Empresas 

- Instituições 

financeiras 

- Famílias  

- Parceiros 

nacionais  e 

Internacionais 

CMT 

x x x x x x x x x x x x 
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5 – Pelouro de Turismo, Cultura, Desportos e Promoção do Concelho 

5.1 – Turismo 

O grande propósito é, a médio e longo prazos, transformar Tarrafal numa cidade Turística. 

Assim, é estratégico que Tarrafal disponha de um Pavilhão com capacidade para acolher o 

congresso de maior dimensão (mais de 500 participantes), rentabilizando a oferta já instalada, 

podendo, ainda, ser local de desenvolvimento de articulação com outras atividades, 

nomeadamente as culturais, desportivas, criativas e promocionais. A existência de um Pavilhão, 

projeto em fase de conclusão, reforçará o segmento de turismo de eventos que tem registado um 

incremento na cidade. 

Outros objetivos para 2018 são: 

• Promover o investimento no Cais do Tarrafal, dada à sua futura condição de porto de 

chegada e saída de turistas;  

• Acompanhar, junto da CV TradeInvest, as propostas de investimento Turístico que 

chegam a Cabo Verde, nomeadamente na área Hoteleira para potenciar a nossa 

capacidade de alojamento;  

• Assumir um papel “facilitador” na viabilização de projetos de investimentos turísticos 

geradores de emprego no Município; 

• Consolidar o papel da Associação de Turismo de Tarrafal (ATT); 

• Promover parcerias com Associação de Turismo de Santiago (ATS) para promoção 

interna e externa, envolvendo atores relevantes na execução do Plano Estratégico para o 

Turismo - 2018-2021; 

• Promover os destinos turísticos internos, nomeadamente as zonas de Ribeira Prata, 

Lagoa, Achada Lagoa, Fazenda e Trás-os-Montes; 

• Melhorar todo o sistema de sinalização e informação turísticas; 

• Enriquecer e densificar a oferta turística através da integração de recursos culturais, 

propostas de itinerários e eventos em torno de experiências únicas da realidade no 

Município; 

• Incentivar o desenvolvimento de produtos turísticos emergentes no Concelho do Tarrafal; 

• Desenvolver a gastronomia cabo-verdiana, dinamizada pelo Restaurante Sete Sois Sete 

Luas com crescente afirmação no panorama internacional; e 

•  Instalação de um centro  interpretativo.  

5.2 – Cultura 

Tarrafal tem uma da mais diversificada dinâmica cultural e criativa do país, bem como um 

património cultural imóvel, material e imaterial de enorme riqueza e variedade  que constituem 

fatores fundamentais de identidade, memória, fortalecimento do sentido de pertença. No entanto, 
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continua a ter ambição. Ambição de continuar a potenciar estes ativos inesgotáveis e de afirmar 

Tarrafal como cidade criativa, reforçando a centralidade da cultura nas políticas urbanas.  

O município, mais do que promotor, deve ser o facilitador da expressão autónoma, espontânea e 

impulsionador dos agentes criadores e criativos do Concelho. O município deve criar e preservar 

espaços, equipamentos e infraestruturas, eventualmente de multiutilização, onde as expressões 

culturais e criativas possam ser facilmente acedidas por diferentes e variados públicos. O 

investimento na cultura e criatividade, que se cruzam numa rede de produções, estímulos e 

saberes, reforça o sentido de pertença e de identidade; contribui para atrair e fixar população 

jovem e população com habilitações mais qualificadas; contribui para a melhoria da qualidade de 

vida dos seus habitantes; para a criação de valor numa economia sustentável; para a consolidação 

de uma sociedade mais aberta ao diálogo e à diversidade, mais democrática e tolerante.  

Afirmar Tarrafal como terra de Cultura é ser leal à identidade de sempre da nossa cidade, ponto 

de chegada e de partida dos muitos artistas e como tal deve merecer a nossa atenção. 

 

Para 2018, propomos as seguintes atividades: 

• Promoção da salvaguarda do património cultural; 

• Fomento da criação artística através de formação em diversas áreas; 

• Promoção da oferta e difusão culturais e artísticas que incluam uma estratégia de 

intervenção territorial local e internacionalização da cidade e dos seus artistas;  

• Funcionamento, em rede , de estruturas e agentes culturais; 

•  Fomento da transversalidade da cultura e tornar efetiva a sua articulação com os diversos 

domínios de intervenção.  

• Concurso nacional de dança tradicional; 

• Concurso nacional de composição de música e canção tradicional: 

• Concurso nacional de pintura, escultura e outros ligados ao artesanato; 

• Concurso de gastronomia tradicional; 

• Concurso MISS SANTIAGO; 

• Concurso Miss Tarrafal; 

5.3 – Desporto 

 

A criação da Carta Desportiva do Tarrafal é um estímulo às políticas de promoção de atividades 

físicas e de hábitos de vida saudável nas cidades. Deve ser adequada às orientações e às ambições 

da estratégia 2020 e às oportunidades decorrentes do programa do Governo.  

A estratégia para o desporto passa pela criação de uma rede de parceiros para trabalhar, de forma 

colaborativa, numa visão comum para o desporto no Tarrafal, valorizando o seu conhecimento, a 

experiência e o envolvimento efetivo para orientar as futuras direções das políticas municipais 



Câmara Municipal do Tarrafal                                                                                                               31/49 

  

 

em matéria de desporto e de promoção do envelhecimento ativo e de estilos de vida saudáveis no 

Município do Tarrafal. 

Tendo em linha de conta objetivos como: 

• Colocar Tarrafal no ranking nacional das cidades desportivas e o desenvolvimento 

de uma cultura desportiva eclética e de dinâmica permanente, para o ano 2018, 

propomos as seguintes atividades: 

• Organização de grandes eventos nacionais e internacionais no Tarrafal, nomeadamente 

os campeonatos nacionais de Andebol, Basquetebol ou Voleibol e fases internacionais de 

andebol e volley de praia e surf; 

• A promoção do desporto e do associativismo no reforço do sentimento de identidade e de 

pertença dos munícipes; 

• Estabelecimento de parcerias na organização colaborativa e concertada de iniciativas 

inter-localidades; 

• Institucionalização de uma competição anual e desportiva amadora entre munícipes, 

representando seleções das 18 localidades do município; 

• Elaboração do Programa “Bem-vindo à minha localidade” com atividades de 

intercâmbio; 

• Corridas nas localidades; 

• Práticas desportivas nas praias; 

• Utilização regular da Avenida da Liberdade para a prática de atividade física, lúdica e 

associativa; 

•  Elaboração do programa “Tarrafal na Avenida da Liberdade”; e  

•  Rentabilização e utilização plena de importantes equipamentos desportivos municipais; 

 

5.4 – Promoção do Concelho 

Para a promoção do concelho, a aposta passa pelo tratamento, de forma individualiza, de cada 

local, de cada tema de acordo com as suas características e com os objetivos pretendidos para 

cada um, embora enquadrados todos numa política única de promoção do Município. Cada um 

tem as suas características próprias, os seus públicos próprios, e as suas valências e 

potencialidades próprias. 

Nesta abordagem, a componente “pessoas “tem de estar presente. A Morabeza é uma atitude, é 

um comportamento, é uma forma de ser e de viver. 

As principais atividades para a promoção do concelho, no ano 2018, são: 

• Produção de vídeos e de fotografias de alta qualidade; 

• Criação de um banco de imagem atualizado; 

• Atualização da página da Câmara nas redes sociais; 
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• Divulgação das sete maravilhas naturais do Tarrafal; 

• Promoção do Centro de Artes e Ofícios de Trás-os-Montes; 

• Dinamização de excursões e passeios; 

• Promoção da pesca, do mergulho, dos despostos náuticos e de praia; 

• Concurso nacional de criação de moda e assessórios; e  

• Participação do Município nas feiras nacionais e internacionais. 
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Plano de Ação – Turismo, Cultura, Desporto e Promoção do Concelho  

Projeto Objetivo Atividade Resultado Parceria 
Resp
onsá
vel 

           Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Festividades do 

Dia do Município 

e Santo Amaro 

2018 

 

 

 

 

- Comemorar a data;  

- Dinamizar o concelho com 

atividades desportivas, 

recreativas e culturais; 

- Proporcionar aos munícipes e 

visitantes um leque de 

atividades diversificadas. 

 

-  Realização de atividades 

desportivas, culturais e 

recreativas. 

 

 

 

 

- Município Dinamizado nas 

diversas vertentes 

(Económico, social, 

desportivo, cultural e, 

recreativo);  

 

- Cavibel  

 - CV  

Telecom 

-BCA 

-CECV 

-BIA 

-MCIC 

GOV 

  

CMT 

 

 

 

 

x            

Carnaval 2018 

 

 

 

- Massificar o Carnaval, 

promovendo o fator qualidade. 

 

- Encontro com grupos 

carnavalescos; 

Analise dos projetos 

apresentados; 

- Disponibilização de 

subsídios; 

- Realização do concurso. 

- Carnaval como atração 

turística; 

- Vivência quotidiana 

retratada; 

  

- CVmóvel 

- MCIC 

- Grupos 

CMT 

 

 

 

 

 x           

Festas de 

Romarias 

 

 

 

- Dinamizar as localidades com 

atividades Desportivas, 

Recreativas e Culturais; 

- Valorizar grupos desportivos e 

Culturais locais. 

 

- Atribuição de Subsidio;   

- Acompanhamento das 

atividades. 

- Localidades com mais 

dinamismo e grupos locais 

mais ativos. 

 

- ADC 

- Telecom 

- LG 

CMT 

 

 

 

 

 

 

x x x x x x x x x x x x 
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Projeto Objetivo Atividade Resultado Parceria Responsável 
           Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Formação para 

Treinadores 

- Melhorar o desempenho dos 

nossos técnicos; 

- Criar condições técnicas junto 

a clubes e dirigentes para 

melhor prestação; 

- Elaboração de projeto; 

- Realização e ações de  

formações; 

- Entrega de Certificados; 

- Técnicos melhor 

capacitados  

 - FCF 

 - ARFSN 

 - DGD 
CMT    x x x x      

Direito ao 

Desporto 

 

- Promover o desporto 

- Atribuição de subsídios; 

- Acompanhamento técnico; 

- Apoio na organização de 

clubes e grupos desportivos; 

- Realização de ações de 

formação. 

 

- Melhores resultados 

desportivos; 

- Escolas e clubes 

desportivos melhor 

organizados 

- D. Geral 

dos 

Desporto 

 

CMT x x x x x x x x x x x x 

Comemoração do 

Dia de desporto 

Cabo Verdeano  

 

- Reconhecer Clubes e agentes 

desportivos mais destacados 

durante a época; 

- Incentivar a cultura do mérito 

- Realização de Gala 

Desportiva; 

- Atribuição de prémios e 

trofeus; 

- Homenagem aos campões; 

- Incentivar os agentes 

desportivos para a cultura 

do mérito 

- CV 

Móvel  

- D. Geral 

dos 

Desporto   

-Empresas 

Privadas 

CMT           x  
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Projeto Objetivo Atividade Resultado Parceria 
Respo
nsável 

           Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Implementação 

das modalidades 

de salão nas 

zonas rurais: 

-Basquetebol; 

-Voleibol; 

-Andebol; 

 

- Criar condições e 

oportunidades para a prática 

destas modalidades nas zonas 

rurais. 

- Aumentar o número de 

praticantes destas modalidades; 

- Incentivar e proporcionar o 

interesse das crianças e jovens à 

prática destas modalidades. 

- Celebração de contrato 

com os monitores; 

- Execução do projeto; 

- Acompanhamento dos 

Treinos; 

 

 

 

- Maior número de 

praticantes a nível do 

município; 

- Prática massiva dessas 

modalidades 

- Ministério de 

Desporto; 

   - Federações 

Desportivas; 

 

 

CMT 

    
X x x x x x x x x x x x 

Atividades Verão 

2018 

- Dinamizar no concelho 

atividades recreativas, 

desportivas e culturais, durante 

o verão e as férias letivas; 

- Elaboração de programa; 

- Realização de atividades; 

 

- Ocupação de tempos 

livres; 

- Maior dinâmica cultural e 

desportiva durante o verão 

- Associações 

Locais  

- Grupos 

Culturais e 

Desportivos 

organizados   

 CMT      x x x x    

Efemérides 

Culturais:  

 Dia da Cultura,   

do Teatro, da 

Música  

e da Dança 

- Comemorar e assinalar essas 

datas 

- Concurso nacional de 

dança tradicional; 

- Concurso nacional de 

composição de música 

tradicional; 

- Concurso nacional de 

pintura, escultura e outros 

ligados ao artesanato; 

- Concurso de gastronomia 

tradicional; 

- Divulgação do Evento; 

- Realização de atividades 

afins  

 

- Cultura enriquecida e 

valorizada; 

- Cultura como fator de 

atração turística; 

 

 

  

- Grupos 

Culturais Locais 

e Nacionais; 

 

 

CMT   x x x x x x x x x  
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Projeto Objetivo Atividade Resultado Parceria 
Respo
nsável 

           Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Festival 

Internacional  

Sete Sois,Sete 

Luas 

 

 

- Reforçar a nossa integração na 

rede Sete Sois, Sete Luas; 

- Promover o Município do 

Tarrafal além- Fronteiras; 

 

- Encontros e contactos 

periódicos com a 

organização; 

- Divulgação do evento; 

- Realização de festival no 

Município; 

 

- Tarrafal como referência 

na rede; 

-  Oportunidades a jovens 

nas áreas de intervenção da 

rede. 

 

 

- Associação 

Sete Sois, Sete 

Luas  

- União 

Europeia; 

 

CMT 

 

 

 

 

 

 

x      x   x x  

Mata Galo 2018 

- Valorizar a Cultura local;  

- Manter viva a tradição do 

Mata Galo no Município. 

- Atribuição de incentivos; 

- Realização de atividades; 

- Mata Galo como referência 

na agenda turística do 

município. 

- Grupos 

Organizados e 

sociedade civil 
CMT             

Festivais e Feiras 
- Promover atividades culturais 

no Concelho. 

- Feiras de gastronomia,  

- Feira de Artesanato; 

- Feira de Livro; 

 -Festival de músicas 

tradicionais 

- Maior dinâmica cultura e  

- Valorização da nossa 

cultura; 

- Divulgação da nossa 

cultura. 

- Artesões e 

Artistas locais, 

- Agentes 

Económicos; 

CMT   x x         

Plano Municipal 

de Leitura 

 

 

- Incentivar a prática da 

Leitura; 

- Facilitar o acesso aos livros. 

 

 

- Concurso de leitura nas 

escolas; 

- Sessões de leituras nas 

localidades; 

- Declamação de poesias 

nas bibliotecas. 

 

 

- Hábito de leitura 

adquirido. 

 

 

 

 

 

- Criar, nas 

pessoas  o habito  

de leitura 

 

 

 

CMT 

 

 

 

 

 

x x x x x x x x x x x x 
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Projeto Objetivo Atividade Resultado Parceria 
Respo
nsável 

           Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Festival de Peixe 

 

 

 

- Promover a gastronomia e o 

Turismo locais 

- Dinamizar a economia local. 

 

- Encontros com a 

organização; 

- Divulgação de evento; 

- Realização de evento. 

- Valorização da nossa 

gastronomia; 

- Festival de peixe como 

marca turística do Tarrafal; 

 -Divulgação da nossa 

cultura. 

- Grupos locais 

 

 

CMT 

 

 

 

 

       x     

Participação do 

Município no 

AME 

 

 

- Promover o Concelho 

 

 

 

 

- Seleção de Grupos; 

- Participação de grupos de 

Tarrafal;  

- Promoção da cultura do 

município 

- Mais oportunidade para os 

artistas e artesões do 

Tarrafal,  

- Divulgação do “destino 

Tarrafal”. 

- MCIC 

- Grupos Locais 

 

CMT 

 

 

 

 

   x         

Natal para Todos 

 

 

Proporcionar um Natal 

diferente para todos 

 

- Realização de atividades 

culturais no  MMAC. 

Espirito do verdadeiro 

sentido do natal partilhado  

- Entidades 

locais e nacionais CMT            x 

Reabertura da 

Escola da Música 

- Promover o acesso dos 

munícipes à formação musical. 

 

- Procura de parcerias para 

abertura da escola; 

- Recrutamento de 

monitores; 

- Lecionação  de aulas de 

flauta, piano e guitarra. 

 

- Jovens com formação 

musical; 

- Município com uma escola 

de música funcional. 

 

 

- MCIC; 

- Embaixadas 

 

 

CMT 

 

 

 

 x x x x x x x x x x x 
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Implementação 

de novas 

modalidades 

desportivas no 

municípios 

- Incentivar e massificar a 

prática dessas modalidades 

- Formação dos árbitros, 

treinadores e atletas; 

- Realização de jogos de 

praia: voleibol, raquete-

bal, rugy de praia, futebol 

e outros; 

- Bicicleta de montanha; 

- Pesca com cana em terra; 

- Fotografias subaquáticas 

- Maior qualidade na prática 

dessas modalidades; 

- Tornar Tarrafal num polo 

de desportos de praia. 

- FCA; 

- DGD 
CMT   x x x x x x x x x x 
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6 – Ambiente, Saneamento Básico e Proteção Civil 

 

 6.1 – Ambiente 

A exploração desenfreada de inertes nas praias, nas encostas, nos cones vulcânicos e nas 

ribeiras, tem causado preocupações às autoridades e à população em geral sobre a problemática 

da degradação ambiental. Hoje, custa menos prevenirmo-nos dos problemas ambientais do que 

solucionar um problema. Por isso, para ano de 2018, vamos dar maior atenção à proteção, 

preservação e  recuperação do meio ambiente natural e aos espaços verdes que estão inseridos 

nos objetivos do presente plano de atividades. Nesta perspetiva, destacamos as seguintes 

atividades:  

6.1.1 – Gestão, manutenção e criação de espaços verdes 

• Conclusão dos trabalhos de jardinagem e embelezamento da avenida da liberdade; 

• Conclusão dos trabalhos de limpeza das acácias no centro urbano, nomeadamente nas 

zonas de Matadouro, Lém – Mendes, Perdigoto, Chã de Lavada e Ponta Ribeira; 

• Transformação dos potenciais focos de lixo em espaços de lazer; e 

• Promoção de campanhas de plantação de árvores nas encostas de Ponta Gato e Lém 

Mendes como medidas de combate à erosão; 

6.1.2 –  Campanhas de sensibilização no domínio do ambiente  

• Promoção de gincanas e atividades nas escolas sobre a temática ambiental; 

• Realização de campanhas de sensibilização através de plantação de arvore nos bairros 

bem como divulgação através de spots; 

• Plantação de 2800 plantas fruteiras (Mangueira, Azedinha, Tamareira, Coqueiro e 

outras), em parceria com a Delegação do MAA; e 

• Incentivo aos lideres comunitários, associações e grupos desportivos para a realização 

e o envolvimento nas atividades de proteção do ambiente e da elevação da consciência 

ecológica; 

 

6.1.3 –  Proteção e conservação dos ecossistemas 

• Execução do projeto de recuperação da biodiversidade; 

• Realização de ações de valorização e manutenção das zonas costeiras do município, 

em parceria com a Agência Marítima e Portuária (AMP), a Direção Nacional do 

Ambiente (DNA) e a Polícia Nacional (PN);  e  
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• Fiscalização e controlo das zonas com potencial freático, destinada a exploração de 

inertes, construção e outras atividades em articulação com o serviço de fiscalização. 

 

6.2 – Saneamento Básico 

Considerando o sector de saneamento como um dos principais fatores da promoção da 

qualidade de vida e bem-estar das populações, continuamos a dar atenção especial a este sector, 

visando melhorar cada vez mais o ambiente salubre e tornar Tarrafal de Santiago no município 

mais limpo de Cabo Verde, contando com os projetos financiados pelo Fundo de Ambiente e 

outros que vão ser financiados pelo Governo de Cabo Verde, através do Ministério de 

Finanças. 

O presente plano de atividade para o ano de 2018, propõe a realização de um conjunto de ações 

nomeadamente: 

6.2.1 – Gestão dos resíduos sólidos urbanos  

• Limpeza nas zonas com focos de lixo; 

• Reforço da capacidade de recolha e no tratamento de resíduos, através da aquisição de 

mais um camião de recolha e implementação dos trabalhos de limpeza pública; 

• Campanhas de combate a cães vadios nas ruas; 

• Continuidade nos trabalhos de jardinaria e embelezamento do cemitério Municipal;  

• Incentivo e apoio às famílias carenciadas na construção de casas de banho; 

• Vedação da Lixeira Municipal bem como compactação dos resíduos; 

• Continuidade à desativação de pocilgas nas zonas de Ponta de Atum, Pedreira e Ponta 

Gato; e 

• Controle e fiscalização de escombros no centro da Cidade, em articulação com o 

serviço de fiscalização. 

 

6.2.2 –  Campanhas de sensibilização no domínio do saneamento básico.; 

• Realização de campanhas de limpeza nos bairros periféricos da cidade e nas praias de 

Chão Bom e Ribeira das Pratas; 

• Sensibilização, para a máxima mobilização de águas pluviais; 

• Sensibilização através das mídias,  para o combate de cães vadios; 

• Promoção de campanhas de sensibilização para o combate na criação de animais no 

centros urbano, em parceria com a Delegação do Ministério de Agricultura e  do 

Ambiente e da  Delegacia de Saúde. 
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6.3 – Proteção Civil 

Este é um sector chave para o desenvolvimento do turismo no Município. Sendo assim, vamos 

dar maior atenção ao mesmo, criando condições necessárias para que os nossos Bombeiros 

possam exercer cabalmente as suas funções. Para o ano de 2018, prevemos mudar para um novo 

espaço com melhores condições para o funcionamento do serviço da Proteção Civil.  

Nesta perspetiva, destacamos a realização das seguintes atividades: 

• Estabelecimento de  contactos para dotar o município de um camião de combate a 

incêndio; 

• Continuação dos trabalhos de sinalização dos lugares que apresentam perigos 

eminente às pessoas;  

• Formação para Bombeiros Municipais  Voluntários;  

• Formação específica nos primeiros socorros nas diversas zonas; 

• Formação dos agricultores e criadores de colunato – Chão Bom, na prevenção e 

combate ao incêndio; 
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Plano de Ação -  Ambiente e Saneamento Básico e Proteção Civil 
 

Projeto Objetivo Atividade Resultado Parceria Responsável 
           Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Campanhas de 

sensibilização no 

domínio do 

Ambiente 

 

 

 

-Habilitar os 

alunos do Ensino 

Básico, Secundário 

e a população em 

geral na 

preservação e 

proteção do meio 

ambiente 

-Realização de palestras nas 

escolas; 

-Realização de campanhas de 

plantação de arvores; 

-Formação aos líderes 

comunitários sobre a problemática 

ambiental. 

 

 

- Alunos, professores e a 

população sensibilizados. 

 

 

 

 

 

- MAA 

- CVTelecom 

- ANAS 

- Quercus CV 

 

 

 

CM.T  

 

 

 

 

 

 

  
 
x     

 
x   x x         

Gestão e 

Manutenção de 

Espaços Verdes 

 

 

 

- Embelezar os 

principais bairros 

da Cidade; 

- Criação de novos 

espaço verdes. 

 

-Promoção de campanhas de 

pinturas de edifícios; 

-Campanhas de plantação de 

árvores nas diferentes localidades; 

-Vedação de pracetas. 

- Bairros mais aprazíveis; 

- Mais espaços de lazer 

criados; 

- Mudança de 

comportamento das 

pessoas no domínio do 

Ambiente e Saneamento. 

- DNA 

- MAA 

- Associações 

- Unitel T+ 

- SITA 

 

 

C.M.T. 

 

 

 

 

 

 

x x x x x x x x x x x x 

Proteção dos 

Ecossistemas 

- Proteger a 

biodiversidade; 

- Capacitar os 

alunos da biologia 

no conhecimento 

das espécies 

existentes no 

Município. 

-Elaboração de projetos; 

-Promoção de campanhas de 

conservação e proteção das 

espécies marinha e terrestre em 

vias de extinção; 

- Realização de ações práticas com 

professores e Alunos da Biologia 

no centro Ambiental de Serra 

Malagueta. 

Espécies protegidas; 

- Alunos , professores e 

população em geral 

sensibilizados. 

DNA 

ME 

ONG´s 

Associações 

AMP 

 

C.M.T.   x x x x x x x    
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Projeto Objetivo Atividade 
Resultado 

Parceria Responsável 
           Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Campanhas de 

Educação e 

Sensibilização no 

domínio do 

Saneamento 

 

 

 

 

- Sensibilizar a 

população sobre a 

importância do 

saneamento básico  

 

 

 

 

 

- Realização de palestras sobre a 

problemática do saneamento e higiene 

pública; 

- Promoção de campanhas de limpeza 

nas comunidades; 

- Realização de campanhas de 

sensibilização no combate a criação 

de animais no centro urbano.  

- População sensibilizada 

na resolução dos 

problemas de Saneamento. 

ME 

Quercus 

CV 

ANAS 

ONG´s 

Associaçõ

es 

 

 

CMT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
x x x 

 
x x x x x x x 

 
x 

 
x 

Gestão dos 

Resíduos Sólidos 

Urbanos 

- Melhorar as 

condições higiénicas, 

saúde pública e o bem 

estar comum. 

- Aumento de número de camião de 

recolha; 

- Aumento do número de contentores 

nas zonas periféricas da Cidade; 

- Organização da equipa de limpeza 

no centro da Cidade; 

-Apoio às campanhas de limpeza de 

iniciativas comunitárias e outras; 

- Recolha porta- porta. 

- Condições higiénicas e 

saúde pública melhoradas;  

- Indicadores de saúde 

melhorados. 

DS 

Associaçõ

es 

comunitári

as 

 

 

 

 

 

C.M.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x x x x x x x x x x x 

Formação dos 

Bombeiros e 

Nadadores 

Salvadores 

- Melhorar a 

capacidade de 

intervenção dos 

elementos afetos ao 

serviço da Proteção 

Civil. 

- Formação e reciclagem do efetivo da 

PC; 

- Elaboração de projetos; 

- Promoção de atividades “ Crescer na 

Prevenção” nas escolas e nas 

localidades. 

- Efetivo da Proteção Civil 

capacitado; 

- População mais segura. 
AMP 

APBV 

SNPC 

C.M.T.   x   x x   x x x 
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7. Cooperação, Relações Institucionais e Comunicação 

Este Pelouro tem como principais objetivos promover a interação, a solidariedade, a cooperação,  

e  a integração entre este Município e a sociedade civil, empresas e instituições de vária natureza. 

Tem, também, como missão, executar as diretrizes e os processos que derivam das relações de 

cooperação e geminação com os parceiros, indagando o fortalecimento dessas parcerias.  

 

7.1 – Setor de cooperação e Relações Institucionais  

No quadro das geminações entre municípios, a ligação de amizade e cooperação entre Tarrafal e 

outras cidades, estabelecida através dos acordos de geminação ou de protocolos de cooperação, 

contribui para uma harmonização social e cultural. 

No plano internacional,  a afirmação de Tarrafal consubstancia-se na participação do município 

em associações de poder local de âmbito regional e internacional, na adesão a organizações ou a 

redes temáticas internacionais e, igualmente, através da participação, em parceria com outros 

municípios, em projetos que se revelem propícios à partilha de metas comuns de desenvolvimento 

cultural e social. Sendo Tarrafal  um dos principais destinos turísticos do nosso país, este 

importante sector socioeconómico assume também um papel relevante nos contactos 

internacionais do município. A cooperação com outras cidades de vocação turística fomenta a 

criação de parcerias e a partilha de experiências, contribuindo, simultaneamente, para a promoção 

de Tarrafal como um destino turístico de referência. 

É nesta linha que propomos, para o ano 2018: 

• Procura de novas janelas de cooperação com as instituições públicas e privadas no 

Município, com o Governo, com as ONG’s nacionais e internacionais, com outras 

Câmaras Municipais de países amigos, com embaixadas sediadas no país e com as dos 

países com quem Cabo Verde mantém relações de amizade e cooperação, com vista à 

mobilização de recursos e captação de know-how; 

• Reforço da cooperação com os Municípios Nacionais e operacionalizar os protocolos de 

geminação já celebrados com os Municípios irmãos; 

• Estabelecimento de  parcerias especiais e diversificadas com o Governo de Cabo Verde, 

solidificando a cooperação entre ambos, com incidência na racionalização e na 

valorização dos recursos e sinergias; 

• Reforço da vertente política da ação governativa municipal, através do programa 

“Presidência Aberta” e de visitas regulares às diversas localidades do concelho com o 

objetivo de auscultar as populações. 
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7.2 – Comunicação, Imagem e Relações publicas 

Um serviço vocacionado para servir o cidadão que se pode dividir em duas áreas 

fundamentais: os Serviços de Comunicação e Imagem e os Serviços de Relações Públicas, 

cada um deles, com competências e funções específicas, mas que têm como principal 

pressuposto a qualidade e a eficácia na prestação do serviço. 

Assumimos, assim, uma forte aposta nas relações de proximidade, na qualidade do 

atendimento, no apoio protocolar e na preparação das inúmeras iniciativas municipais, 

bem como na comunicação e imagem e na eficiente divulgação dos nossos eventos nos 

vários meios de comunicação. 

Assim, pretendemos para o ano de 2018: 

• Equipamento do Gabinete de Comunicação e Imagem com materiais necessários 

para o seu normal funcionamento, com vista a marcar a diferença, num contínuo 

esforço e aposta na inovação e na criatividade; 

• Estreitamento de parceria com todos os órgãos de comunicação social, para a boa 

divulgação das atividades camarárias bem como elaboração de  press releases 

(Comunicados de Imprensa) relacionados com eventos ou projetos ligados ao 

Município; 

• Divulgação de notícias e eventos; 

• Disponibilização atas das Reuniões de Câmara; 

• Colocação, online, dos concursos, anúncios,  editais, , entre outros; 

• Registo fotográfico de toda a atividade autárquica, acompanhamento do 

Presidente da Câmara e do restante executivo municipal, nas diferentes iniciativas 

promovidas, organizadas ou de que a Câmara de Municipal é parceira; 

• Realização de iniciativas com o objetivo de mobilizar os funcionários, 

nomeadamente através de reuniões setoriais, circulares, entre outros meios 

existentes; 

• Criação de serviços online disponibilizados através da página de internet, “Voz 

do Munícipe”, como forma de incentivo à cidadania; 

• Organização de eventos protocolares na receção aos diferentes públicos; 

• Monitorização das fases processuais com vista à melhoria de procedimentos; 

• Disponibilização de livros de reclamações; 

• Institucionalização da caixa de sugestões; 
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• Gestão, correta  e pedagógica, das reclamações registadas; e  

• Elaboração de  um relatório anual de análise estatística das reclamações havidas. 
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Plano de Ação - Pelouro de Cooperação, Relações Internacionais e Comunicação 

  

 

Projeto 

 

Objetivo 

 

Atividade 

 

Resultado 

 

Parceria 

 

Responsá

vel 

 

Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

 

Reforço da 

Cooperação 

 

- Mobilizar recursos  

- Captar Know-how 

 

- Contatos às instituições e 

municípios nacionais e 

internacionais já geminados; 

- Elaboração de  projetos    

- Mobilização de fontes de 

financiamento 

- Execução das ações 

programadas 

- Novos Caminhos 

de cooperação 

identificados; 

- Relações 

institucionais 

reforçados 

- Fontes de 

financiamento 

mobilizados  

Rede de cooperação, 

Governo, Instituições 

Publicas e Privadas 

Nacionais e 

Internacionais  

Gabinete 

do 

Presidente 

PCRIC 

            

Parcerias  

especiais e 

diversificadas 

com o Governo 

-Especificar  as relações de 

Cooperação entre a 

administração central e local  

- Identificação de acções 

conjuntas .  

- Realização de acções  

Recursos e 

sinergias 

racionalizados  - 

Cooperação 

solidificada 

 

Governo 

Câmara 

Municipal 

Governo  

   PCRIC 

            

Relações 

Internacionais  

-Multiplicar parcerias 

internacionais; 

- Promover   desenvolvimento 

das diferentes áreas: politica, 

economia, saúde, educação, 

segurança entre outros. 

- Adesão a redes temáticas 

internacionais 

- Parcerias e 

partilha de 

experiencias 

consolidadas  

Rede de Cooperação, 

Instituições 

Internacionais e 

Embaixadas sediadas 

em Cabo Verde 

Gabinete 

do 

Presidente 

PCRIC 

            

Reforço da 

vertente 

politica da ação 

governativa 

municipal 

- Auscultar as populações -Audiência Semanal no 

Paços do Concelho e nas 

Delegações Municipais; 

- Presidência  Aberta, de 3 

em 3 meses, nas 22 

comunidades do Concelho 

-Preocupações de 

cada comunidade 

do Concelho 

identificadas 

Câmara Municipal  

E  

Associações 

comunitárias 
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Projeto 

 

 

Objetivo 

 

 

Atividade 

 

 

Resultado 

 

 

Parceria 

 

Responsáve

l 

 

 

Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

 

 

 

 

 

Comunicação  

 

- Facilitar  a 

comunicação  da 

Câmara Municipal, 

com foco nos 

Municipes, utentes  e 

colaboradores  

- Criação dos serviços 

“online” Voz do Munícipe;  

- Dinamização da nossa 

pagina  eletrónica e do 

facebook, elaboração de 

Press  release (Comunicado 

de Imprensa)  

- Organização de  

conferências de Imprensa; 

- Promoção de reuniões 

setoriais com os funcionários 

Comunicação  da 

Câmara Municipal 

com os Munícipes, 

utentes e 

colaboradores  fluida ; 

- Funcionários 

informados e 

engajados 

- Presença regular da 

CMT nos órgãos da 

comunicação social  

 

 

 

 

Orgãos de 

Comunicaçã

o Social 

 

 

 

Gabinete do 

Presidente 

PCRIC 

            

Gestão de livros de 

reclamação  e caixas 

de sugestões  

- Recolher as 

opiniões do publico 

interno e externo 

(Servidores e 

Municipes), sobre a 

qualidade da 

prestação de serviço 

Municipal; 

- Analisar os dados 

obitidos 

- Gestão correta e 

pedagógica das reclamações 

registadas; 

 

- Elaboração do relatório 

anual de análise estatística 

das reclamações havidas 

 

   

- Lacunas existentes 

identificadas; 

 

- Serviço prestado 

célere e com qualidade  

 

 

 

Gabinete do 

Presidente 

PCRIC 

 

            

 

 

Organização dos 

eventos  

 

- Prestar  Assessoria  

à Câmara Municipal, 

interna e 

externamente, na 

realização de todos os 

eventos,  

 

- Qualidade dos eventos 

garantida 

Eventos  institucionais 

organizados  

- Eficiência e eficácia 

na organização  de 

eventos garantidas   

  

Gabinete do 

Presidente 

PCRIC 
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Câmara Municipal do Tarrafal, aos doze dias do mês de Dezembro de 2016. 

O Presidente; 

/José Pedro Nunes Soares/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  
 

 

Plano de Atividade  e Orçamento 

para o Ano Economico 2018 do 

Serviço Autónomo do Mercado.  

 

 

 

 

  



 

 
Câmara Municipal 

Serviço Autónomo de Mercados  

Cidade do Tarrafal | Ilha de Santiago | Cabo Verde 

Tel.: 00238 266 19 40 / Fax: 00238 266 19 41          

E-mail: Octaviovf2009@hotmail.com 

 

 

 

Plano de Atividades e Orçamento para o ano económico 2018 

 

 

O presente plano de atividades para o ano económico de 2018, além das ações rotineiras 

levados a cabo pelo SAMT, particularmente o controlo de assiduidade e pontualidade dos 

funcionários, controlo de arrumação e distribuição de produtos nos balcões e feiras, 

inspeção aos géneros alimentícios,  o atendimento aos clientes, a divulgação do estatuto 

e regulamento interno junto dos comerciantes, a elaboração e o controlo de diários e 

balancetes de receitas e despesas, também pretende implementar um conjunto de ações 

inframencionadas, em conformidade com o plano financeiro do Serviço Autónomo de 

Mercados.  
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QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES 

 

 

Projeto Objetivo Atividade Parceria Cronograma 

J F M A M J J A S O N D 

Iluminação do 

Terminal/Parque 

Rodoviário  

Garantir mais segurança aos 

proprietários dos veículos e melhorar a 

iluminação nas imediações do Mercado 

Municipal 

Solicitar um parecer técnico junto do Gabinete 

Técnico Municipal e Contratar uma empresa para 

a realização dos trabalhos 

CMT/MT

CV 

x            

Aquisição de um 

gerador elétrico 

Ter energia elétrica disponível no 

Mercado Municipal 24 horas por dia 

Contratação de uma empresa para aquisição e 

instalação do gerador elétrico 

CMT      x       

Controlo de pragas, 

trimestralmente, nas 

secções de talho e 

peixaria do Mercado 

Municipal e Mercado de 

Chão Bom 

Garantir mais segurança alimentar e 

proteger o direito dos consumidores 

Contratação de uma empresa com experiência na 

área para a realização dos trabalhos 

CMT x            

Construção de mais um 

reservatório de água 

para o Mercado 

Municipal 

 - Aproveitar as águas de chuvas da 

cobertura do Mercado Municipal; - Ter 

mais disponibilidade de água e pagar 

menos dinheiro 

Solicitar apoio técnico e mão-de-obra no 

Gabinete Técnico Municipal para a construção 

do reservatório   

CMT/Ad`

s 

     x       
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Instalação de uma 

cantina para refeição 

dos funcionários e 

utentes do SAMT 

Garantir melhores condições de 

trabalho aos funcionários e utentes do 

SAMT 

Escolher um dos compartimentos do SAMT que 

dispõe de melhores condições para o efeito 

FUNC./U

TENT 

x            

Aquisição de dois 

computadores e uma 

máquina fotocopiadora 

para o serviço 

administrativo e uma 

impressora para o 

gabinete do 

Diretor/delegado do 

SAMT 

Melhorar as condições de trabalho dos 

funcionários e garantir maior eficiência 

dos serviços prestados 

Criar condições financeiras para o efeito e 

solicitar apoio técnico dos informáticos da CMT 

para fazer a instalação dos equipamentos 

CMT 

 x           

Aquisição de uma 

televisão plasma e um 

mini aparelho de som 

para o Mercado de Chão 

Bom 

Tornar o ambiente mais descontraído 

Criar condições financeiras para o efeito e 

solicitar apoio dos técnicos da CMT para a 

realização dos trabalhos 

CMT 

  x          

Decoração de 7 

quiosques sitos no 

Parque das Merendas 

com desenhos das 7 

maravilhas do Tarrafal 

Tornar o parque mais atrativo para os 

clientes e divulgar as potencialidades 

naturais do Tarrafal 

Socializar a ideia com os inquilinos do Parque 

das merendas e negociar com o pessoal da área 

para a realização dos trabalhos 

CMT 

x            

Colocação de extintores 

de incêndio nos 

quiosques do Parque das 

Merendas 

Garantir maior segurança aos 

inquilinos e utentes que frequentam o 

Parque das Merendas 

Fazer aquisição dos extintores e promover uma 

ação de formação aos inquilinos dos quiosques 

em técnicas de manuseamento dos extintores 

caso houver incendio 

INQUILI

NOS 

DOS 

QUIOSQ

UES 

x            
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ORÇAMENTO DE RECEITAS PARA O ANO DE 2018 

CODIGO DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS PREVISÃO MENSAL PREVISÃO ANUAL 

  Taxas e preços públicos     

01.04.02.02.01.01.03 Taxas de ocupação de locais nos mercados e feiras 315.000,00 3.780.000,00 

  Balcão 70.000,00 840.000,00 

  Peixaria 15.000,00 180.000,00 

  Feira 100.000,00 1.200.000,00 

  Sanitário 35.000,00 420.000,00 

  viatura (venda ambulante) 95.000,00 1.140.000,00 

01.04.03.05 Multas por infrações ao código de posturas municipais 500,00 6.000,00 

01.04.02.02.01.02.01 Matadouro e talho municipal 14.000,00 168.000,00 

01.04.01.05.06 Rendas de edifícios 167.000,00 2.004.000,00 

  Rendas de boutiques 116.500,00 1.398.000,00 

  Restaurante nº 1 12.000,00 144.000,00 

  Restaurante nº 2 14.000,00 168.000,00 

  Aluguer de espaço (quiosques parque das merendas) 24.500,00 294.000,00 

  SOMA………………………………… 496.500,00 5.958.000,00 
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ORÇAMENTO DE DESPESAS PARA O ANO DE 2018 

 

CODIGO 
  

DESPESAS GLOBAIS VALOR 
  

     

DESPESAS CORRENTES      

02.01 Despesas com o pessoal 285.000,00      

02.01.01.02.09 Outros suplementos e abonos (senhas) 210.000,00      

02.01.01.02.05 Horas extraordenárias 75.000,00      

02.02 Aquisição de bens e serviços 5.532.594,00      

02.02.01.00.04 Roupas, vestuários e calçados 70.000,00      

02.02.01.00.05 Material de escritório 520.000,00      

02.02.01.01.02 Combustivel e lubrificantes 350.000,00      

02.02.02.00.02 Conservação e reparação de bens 3.314.594,00      

02.02.01.09.09 Outros bens 200.000,00      

02.02.02.00.03 comunicação 108.000,00      

02.02.02.00.05 Água 600.000,00      

02.02.02.00.06 Energia Electrica  60.000,00      

02.02.02.00.09 Deslocação e estadas 60.000,00      

02.02.01.01.03 Limpeza, higiene e conforto 250.000,00      

02.08.07 Outras despesas residual 140.406,00      

02.08.01 Seguros (viatura) 20.406,00      

02.08.02 Outras despesas  120.000,00      

  SOMA………………………………….. 5.958.000,00      

OBS: Na rúbrica conservação e reparação de bens estão incluídas as despesas de investimentos, nomeadamente, iluminação do 
terminal rodoviário, aquisição de um gerador elétrico, aquisição de uma televisão plasma e um mini aparelho para o Mercado de 
Chão Bom, colocação de extintores de incêndios no Parque das merendas e construção de um reservatório de água para o Mercado 
municipal. 
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MAPA COMPARATIVO ENTRE RECEITAS ORÇADAS EM 2017 E RECEITAS ORÇADAS PARA O ANO 

ECONOMICO DE 2018 

      

      

CODIGO DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS Orç. 2017 Orç. 2018 Diferença 

  Taxas e preços públicos Previsão Anual Previsão Anual Para + Para - 

01.04.02.02.01.01.03 Taxas de ocupação de locais nos mercados e feiras 3.282.000,00 3.780.000,00 498.000,00   

  Balcão 624.000,00 840.000,00 216.000,00   

  Peixaria 138.000,00 180.000,00 42.000,00   

  Feira 1.020.000,00 1.200.000,00 180.000,00   

  Sanitário 360.000,00 420.000,00 60.000,00   

  viatura (venda ambulante) 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00 

01.04.03.05 Multas por infrações ao código de posturas municipais 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 

01.04.02.02.01.02.01 Matadouro e talho municipal 226.200,00 168.000,00   
-
58.200,00 

01.04.01.05.06 Rendas de edifícios 1.764.000,00 2.004.000,00 240.000,00   

  Rendas de boutiques 1.158.000,00 1.398.000,00 240.000,00   

  Restaurante nº 1 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 

  Restaurante nº 2 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00 

  Aluguer de espaço (quiosques parque das merendas) 294.000,00 294.000,00 0,00 0,00 

  SOMA………………………………… 5.278.200,00 5.958.000,00 679.800,00   

      

OBS: A previsão do aumento de receita em relação ao ano de 2017 deve-se, fundamentalmente, à reabertura do Mercado de Chão Bom, 
previsto para o mês de Dezembro do corrente ano. 
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OBS: A previsão do aumento das despesas em relação ao ano de 2017, deve-se,  fundamentalmente, à entrada em funcionamento de Mercado de Chão 
Bom que, consequentemente, vai aumentar as despesas com a aquisição de material de limpeza, higiene e conforto e o material para  escritório. 
 

Serviço Autónomo de Mercados Municipal do Tarrafal, 07 de Novembro de 2017 

 

O Director/Delegado 

 

Octávio Varela Fernandes 

MAPA COMPARATIVO ENTRE DESPESAS ORÇADAS EM 2017 E DESPESAS ORÇADAS PARA O ANO ECONOMICO DE 2018 

        Diferença 

CODIGO DESIGNAÇÃO DAS DESPESAS Orç.2017 Orç. 2018 Para + Para - 

  DESPESAS GLOBAIS         

  DESPESAS CORRENTES         

02.01 Despesas com o pessoal 258.000,00 285.000,00 27.000,00   

02.01.01.02.09 Outros suplementos e abonos (senhas) 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 

02.01.01.02.05 Horas extraordenárias 48.000,00 75.000,00 27.000,00   

02.02 Aquisição de bens e serviços 4.872.642,00 5.532.594,00 659.952,00   

02.02.01.00.04 Roupas, vestuários e calçado 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 

02.02.01.00.05 Material de escritório 220.000,00 520.000,00 300.000,00   

02.02.01.01.02 Combustivel e lubrificantes 300.000,00 350.000,00 50.000,00   

02.02.02.00.02 Conservação e reparação de bens 3.344.642,00 3.314.594,00   -30.048,00 

02.02.01.09.09 Outros bens 100.000,00 200.000,00 100.000,00   

02.02.02.00.03 comunicação 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 

02.02.02.00.05 Água 400.000,00 600.000,00 200.000,00   

02.02.02.00.06 Eletricidade 120.000,00 60.000,00   -60.000,00 

02.02.02.00.09 Deslocação e estada 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 

02.02.01.01.03 Limpeza, higiene e conforto 150.000,00 250.000,00 100.000,00   

02.08.07 Outras despesas residual 147.558,00 140.406,00   -7.152,00 

02.08.01 Seguros 27.558,00 20.406,00   -7.152,00 

02.08.02 Outras despesas  120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 

  SOMA………………………………….. 5.278.200,00 5.958.000,00 679.800,00   
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Câmara Municipal 

Gabinete do Presidente 

Telef. 66 13 98; Fax:   66 11 75; e-mail: jpnunes62@hotmail.com 

 

 

 

Orçamento para o ano económico de 2018 

Enquadramento. 

Para o cumprimento do disposto na alínea b) n.º 2 do artigo 81.º da Lei n.º 134/IV/95 de 03 de 

Julho (Estatuto dos Municípios), vem a Câmara Municipal do Tarrafal apresentar para 

discussão e aprovação da Assembleia Municipal o Orçamento Municipal para a ano 

económico de 2018, conforme adiante se segue: 

1. Orçamento. 
Este importante instrumento de gestão,contem propostas realistas e factíveis que elevarão o 

Concelho do Tarrafal para o patamar de desenvolvimento que todos almejamos. 

Este Orçamento vai dar continuidade a muitos projetos e ações constantes do ano anterior. No 

entanto, traz também inovações que abrangem todas as áreas de intervenção dentro da esfera 

de atribuições e competências legalmente conferidas aos municípios, nomeadamente nas áreas 

social, cultural, ambiental, desportiva, na saúde, proteção civil, infraestruturas, habitação, 

saneamento e planos urbanísticos, entre muitas outras.  

 

O orçamento municipal traduz -se na previsão das receitas e das despesas públicas, 

obedecendo à lei das finanças locais e aos classificadores orçamentais - Decreto – Lei nº 

37/2011 de 30 de Dezembro/2011, com as necessárias adaptações aos orçamentos municipais 

e dos demais princípios e regras exigidos pela contabilidade pública municipal.  

O valor do orçamento previsto para as receitas no ano económico de 2018, incluindo o 

Serviço Autónomo do Mercado do Tarrafal, é no montante de 547.785.641$00 (quinhentos e 

quarenta e sete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um escudos 

cabo-verdianos), sendo 506.827.641$00, (quinhentos e seis milhões, oitocentos e vinte e sete 

mil, seiscentos e quarenta e um escudos cabo-verdianos) - Previsão para arrecadação, via 

cobrança, de receitas municipais e 35.000.000$00 (trinta e cinco milhões de escudos cabo-

verdianos) – Previsão para arrecadação via empréstimo bancário.O recurso à banca destina-se 

à conclusão do Pavilhão Desportivo Municipal e a eventuais reforços da tesouraria municipal. 

Para as despesas, prevê-se um orçamento no montante de 547.785.641$00 (quinhentos e 

quarenta e sete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um escudos 

cabo-verdianos), incluindo o Serviço Autónomo do Mercado do Tarrafal. 

mailto:jpnunes62@hotmail.com
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A evolução do orçamento municipal das receitas e das despesas e o quadro-resumo do 

orçamento municipal das receitas e das despesas para o ano económico de 2018 estão 

espelhados nos quadros anexos que constituem o presente documento. 

1.1 Regime Geral. 

O orçamento constitui o principal instrumento da politica economica financeira para a 

execução do plano de actividades do Municipio de Tarrafal,para o ano de 2018 . Para isso, o 

orçamento do Municipio satisfaz, na sua elaboração e execução, as orientações e as normas 

estabelecidas pelo novo regime das finanças locais e dos demais principios e regras exigidos 

pela contabilidade pública municipal. 

1.2. Normas de execução e fiscalização. 

1.2.1.  Normas de execução. 

Ficam desde já definidas as normas de orientação de caracter  obrigatória e de abragência 

geral, que constituem as medidas principais e necessárias para a mobilização e arrecadação 

dos recursos financeiros e para a gestão das despesas municipais. 

1.2.2. Normas de fiscalização. 

A Assembleia Municipal estabelece, nos termos do nº 4 do artigo 47º do novo regime das 

finanças locais e para efeitos de acompanhamento das medidas de politicas de prudência na 

previsão das receitas e de contenção na realização de despesas, os dispositivos legais  e 

pontuais de avaliação e fiscalização orçamental, a serem  apreciados em cada sessão ordinária 

do ano 2018. 

2. Disciplina Orçamental. 

2.1. Execução Orçamental. 

No quadro da execução orçamental, a Câmara Municipal, baseada em critérios de economia e  

eficiência, estabelecerá as medidas necessárias para uma gestão rigorosa e contenção das 

despesas públicas municipais de forma a conseguir, nos limites estabelecidos pelas politicas 

adoptadas e na contigências dos recursos mobilizados, uma melhor satisfação das 

necessidades colectivas. 

 

A Câmara Municipal tomará as medidas necessárias ao cumprimento da disciplina orçamental 

e a observância do equilibrio financeiro, promovendo iniciativas para mobilização, 

arrecadação, liquidação e cobrança das receitas municipais em ordem a  ultrapassar as 

previsões estabelecidas. 

 

A Câmara Municipal reforçará  as medidas que visem a contenção das despesas municipais 

dentro do limite das dotações orçamentais, devendo orientar a execução orçamental para o 

cumprimento da norma inscrita no art. 42º do novo regime das finanças locais. 

 

2.2. Mobilização de receitas municipais. 

Para a mobilização  de receitas municipais é estabelecida uma base orçamental, diversificada 

e qualificada para a gestão sustentada das fontes de financiamento do orçamento que 

fundamenta-se  nas seguintes orientações: 

 Implementação de politicas urbanas que visam a mobilização de receitas municipais; e  

 Cobrança coerciva das dívidas fiscais em sede de impostos municipais; 



Orçamento 2018 
 

3 / 8 

Pode a Câmara Municipal,  analisados o comportamento  e a evolução das receitas 

municipais, apresentar um orçamento rectificativo  para o reforço das despesas municipais, 

com prioridade absoluta para as despesas de investimentos 

2.3. Despesas orçamentais. 

São definidas,  para o ano 2018, as seguintes normas para a execução das despesas 

orçamentais: 

 Redução de custos e implementação de medidas de rigor na realização de todas as 

despesas de funcionamento do Municipio; 

 Orientação da execução para as despesas obrigatórias e outras tidas como prioritárias, 

definidas pela Câmara Municipal; e  

 Cumprimento das obrigações e compromissos  financeiros municipais. 

A Câmara Municipal, no quadro do estabelecimento das despesas prioritárias, definirá as 

medidas necessárias com vista à execução satisfatória do plano de investimento municipal. 

2.4. Regime Duodecimal. 

Durante o ano de 2018, fica sujeita ao  regime duodecimal a execução das seguintes despesas: 

 Remunerações certas e permanentes; 

 Encargos diversos comentidades públicas e privadas nacionai; e 

 Transferências às   empresas, associações e às pessoas singulares. 

2.5. Suspensão de despesas. 

Fica a Câmara Municipal autorizada a suspender ou condicionar a execução das despesas 

orçamentais a cada uma das unidades orgânicas da estrutura camarária e da Assembleia 

Municipal, se a situação financeira do Municipio assim o justificar. 

A suspensão das despesas orçamentais da Assembleia Municipal é precedida de comunicação 

prévia a este orgão municipal, com a devida fundamentação. 

2.6. Contenção das despesas de funcionamento. 

As despesas de funcionamento que não resultam de encargos obrigatórios e prioritáros  devem 

ser objecto de programação antecipada, em regime mensal: Enquadra-se, nessa categoria, 

deslocações e estadias, combustiveis e lubrificantes, consumo de secretaria, senhas de 

presenças, conservação e manutenção, transportes, rendas e alugures, entre outras. 

Os encargos superiores a 100.000$00 devem ser programados tanto quanto possivel, com 

antecência minima de 30 dias , devendo o seu pagamento processar nos 60 dias subsequentes. 

 

2.7. Encargos e Dividas. 

Os orgãos municipais e os seus respectivos serviços, independentemente do grau da sua 

autonomia, só podem, no decorrer da execução orçamental 2018, assumir encargos ou contrair 

dívidas  mediante a respectiva e necessária dotação orçamental, em obediência ao principio 

fixado no nº 1 do artigo 44º da Lei nº 79/VI/2015 de 05 de Setembro. 

 

As dividas resultantes do exercicio económico anterior  só podem ser lançadas na rúbrica 

correspondente desde que obdeçam aos requisitos estabelecidos na disposição legal indicada 

anteriormente. 

 

3. Sistema Fiscal Municipal. 

3.1. Regime Geral dos impostos e taxas municipais. 

Só são liquidados e cobrados os impostos e taxas municipais, criados respectivamente pela 

Assembleia Nacional e Assembleia Municipal,  em obediência aos principios gerais do 
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sistema fiscal estabelecido pela Constituição, pelo regime das finanças locais e pelo  Código  

Geral Tributário, que tenham sido objecto de inscrição orçamental, podendo ultrapassar a 

previsão estabelecida, em conformidade com os dispostos no nº 1 e nº 2 do artigo 43º da Lei 

nº 79/VI/2005, de 05 de Setembro. 

3.2. Cobrança de receitas fiscais. 

Fica a Câmara Municipal autorizada a cobrar os impostos e taxas inscritos no orçamento e 

constantes dos regulamentos, demais legislação tributária e das deliberações da Assembleia 

Municipal , com as subsequentes modificações em diplomas complementares em vigor no 

país e no Municipio. 

3.3. Prioridades e metas fiscais. 

No âmbito do processo de arrecadação, mobilização, liquidação e cobrança de receitas fiscais 

é estabelecida para as receitas fiscais, prioridade na cobrança do imposto único sobre o 

património em sede das transmissões onerosas e sobre os imovéis para a qual se fixa o 

aumento de 10% , como receita global proveniente desta cobrança. 

3.4. Apuramento das dívidas fiscais. 

Para efeitos do diposto no nº 4 do artigo 43º da Lei nº 79/VI/2005 de 05 de Setembro, deve a 

Câmara Municipal proceder ao apuramento das receitas fiscais liquidadas e não cobradas até 

31 de Dezembro de cada ano, para eventual cobrança e contabilizada nas rúbricas 

correspondente do orçamento do ano seguinte. 

3.5. Cobrança coerciva de créditos municpais. 

A Câmara  Municipal deve desenvolver, acções constantes para a consolidação do Serviço de 

de Fiscalização e Cobrança Coercisa, encarregado da cobrança das receitas municipais, 

respeitanto as condições fixadas pela Lei nº 96/V/99 de 22 de Março, a implementação do 

serviço municipal com competências para cobrança coersiva dos créditos municipais, 

conforme dispõe o  artigo 20º da Lei nº 79/VI/2015 de 05 de Setembro, devendo, para o 

efeito, fazer os ajustamentos necessários na estrutura municipal. 

 

3.6. Incentivos fiscais para  a regularização de dívidas fiscais 

É fixado o seguinte regime de incentivo para a regularização das dívidas fiscais em sede dos 

impostos municipais devido pelas empresas e serviços que apresentam projetos de 

investimentos com  especial interesse para o Municipio, conforme o disposto no nº 2 do artigo 

6º e o nº 5 do artigo 17º,  da Lei nº 79/V/2005 de 05 de Setembro, que se conjugam com o nº 

03 do artigo 31º do Código Geral Tributário: 

 Incentivo, por via de isenção, no máximo até 40% dos juros e encargos legais para 

dívidas fiscais municipais dos munícipes. 

Para as pessoas singulares, também se aplica a mesma  percentagem.  

A Câmara Municipal  deve tomar  as medidas necessárias com vista a divulgação dos 

incentivos estabelecidos para a regularização das dívidas fiscais municipais. 

3.7. Regularização das dívidas fiscais municipais por prestações. 

É admitida a possibilidade das dívidas fiscais exequendas em processo executivo serem pagas 

em regime de prestações, conforme esabelece o Decreto-Lei nº 36/92 de 15 de Abril. 

Para efeitos do disposto no ponto anterior, os serviços da administração fiscal da Câmara 

Municipal devem proceder a citação dos contribuintes com processos executivos. 

 

3.8. Fiscalização do IUP. 
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A Câmara Municipal desencadeará acções, visando a avaliação de imóveis sujeitos ao 

Imposto Único sobre o Património (IUP), para efeitos de determinação da base tributável 

sempre que o valor real declarado pelo contribuinte, quer para efeitos de inscrição na matriz, 

quer para efeitos de transmissão onerosa, for inferior ao valor do mercado. 

 

Em conformidade com a Lei nº 79/V/98 de 07 de Dezembro, a Câmara Municipal continuará 

a promover as acções institucionais, nomeadamente com a conservatória dos Registos e 

Notariado, com vista  a que esta continue informar a  Câmara Municipal sobre  os processos  

relativas aos registos de imóveis realizados pelos contribuintes. 

 

3.9. Compensações devidas pelo Estado por isenções concedidas. 

Durante o ano de 2018, a Câmara Municipal vai prosseguir os esforços necessários que visem 

as negociações para a restituição das compensações respeitantes a perdas de receitas fiscais 

resultantes de isenções  ou reduções concedidas pelo Estado e da comparticipação devida pela 

venda de terreno das ZDTI,  em sede de impostos municipais, nos termos do artigo 22º da Lei 

nº 79/V/2005 de 05 de Setembro e do nº 2 do artigo 9º da Lei nº 79/V/98 de 07 de Dezembro. 

 

4. Recursos humanos. 

4.1 Politicas de recrutamento. 

Durante o ano 2018, ficam congeladas  as admissões na Administração Pública Municipal, em 

conformidade com  a Lei que aprova o Orçamento de Estado para o ano de 2018. 

 

A Assembleia Municipal, em proposta fundamentada da Câmara Municipal  com 

conhecimento da Tutela e dos Ministros pelas áreas das Finanças e da Administração Pública, 

pode descongelar as admissões no Municipio de Tarrafal. 

 

4.2 Formação do Pessoal 

É fixada uma dotação global de 2.530.000$00, distribuida à Direcção de Administração, 

Finanças. Recursos Humanos e Património para acções de formação de pessoal. 
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Evolução do orçamento municipal 

 

 

 

 

 

Variação 

(absoluta)

Variaçã

o %

2016 2017 2018 2018/2017 18/17

01.01 Imposto 28.900.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0

01.02 Seg. Social 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0

01.03 Transferências 179.058.899,00 214.848.899,00 273.391.124,00 58.542.225,00 21,41

01.04 Outras Receitas 58.617.020,00 64.043.000,00 69.343.000,00 5.300.000,00 7,64

03.01 AnF 118.566.006,00 107.766.006,00 93.613.170,00 -14.152.836,00 -15,12

03.02 AF 25.919.191,00 37.854.982,00 29.580.347,00 -8.274.635,00 -27,97

03.03 PF 38.161.570,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0

OT 0,00 0,00 0,00 0,00 0

FSA 60.403.108,00 5.278.200,00 5.958.000,00 679.800,00 11,41

509.725.794,00 505.691.087,00 547.785.641,00 42.094.554,00 8,32

Seg, Social - Segurança Social

AnF - Activos não Financeiros

AF - Ativos Financeiros

PF - Passivos Financeiros

OT - Operações de Tesouraria

FSA - Fundos e Serviços Autónomos

1. Evolução - Receitas 

Designação

Em escudos caboverdianos

Total

Cod.
Anos

Variação

(% )

2016 2017 2018 2018/17 18/17

02.01 Despesas com o Pessoal 116.675.606,00 118.234.931,00 109.397.111,00 -8.837.820,00 -1,6

02.02 Aquisição de Bens e Serviços 64.052.000,00 58.730.000,00 54.222.000,00 -4.508.000,00 -0,8

02.03 Consumo de Capital Fixo 0,00 0,00 0,00 0,00 0

02.04 Juros e Outros Encargos 8.069.159,00 9.026.937,00 8.854.639,00 -172.298,00 0

02.05 Subsídios 6.500.000,00 14.000.000,00 2.500.000,00 -11.500.000,00 -2,1

02.06 Transferências 10.150.000,00 6.450.000,00 6.052.932,00 -397.068,00 -0,1

02.07 Benefícios Sociais 29.325.672,00 29.380.000,00 37.112.269,00 7.732.269,00 1,4

02.08 Outras Despesas 20.820.000,00 22.300.000,00 1.470.000,00 -20.830.000,00 -3,8

0.3.01 AnF 183.867.038,00 227.815.832,00 305.542.225,00 77.726.393,00 14,2

03.03 PF 9.863.211,00 14.475.187,00 16.676.465,00 2.201.278,00 0,4

OP 0,00 0,00 0,00 0,00 0

FSA 60.403.108,00 5.278.200,00 5.958.000,00 679.800,00 0,1

509.725.794,00 505.691.087,00 547.785.641,00 42.094.554,00 7,7

AnF - Ativos não  Financeiros

PF - Passivos Financeiros

OP - Operações de Tesouraria

FSA - Fundos e Serviços Autónomos

Total

2. Evolução -Despesas

Cod. Designação

Variação 

(absoluta)
Anos
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Previsão orçamental para o ano económico de 2018 

 

 

Cod. Descrição 2018 %

01.01 Imposto 40.800.000,00 7,45

01.02 Segurança Social 100.000,00 0,02

01.03 Transferências 273.391.124,00 49,91

01.04 Outras Receitas 69.343.000,00 12,66

03.01 Ativos não Financeiros 93.613.170,00 17,09

03.02 Ativos  Financeiros 29.580.347,00 5,4

03.03 Passivos Financeiros 35.000.000,00 6,39

Operações de Tesouraria 0,00 0

Fundo e Serviços 

Autónomos 
5.958.000,00

1,09

547.785.641,00 100

3 - Orçamento  Receitas -   2018

Total

AF - Ativos Financeiros

PF - Passivos Financeiros

Receitas 2018

Imposto Segurança Social

Transferências Outras Receitas

Ativos não Financeiros Ativos  Financeiros

Passivos Financeiros Operações de Tesouraria

Fundo e Serviços Autónomos
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Câmara Municipal do Tarrafal, aos oito diasdo mês de Novembro de 2017 

 

O Presidente, 

/José Pedro Nunes Soares/ 

02.01 Despesas com o Pessoal 109.397.111,00 20

02.02 Aquisição de Bens e Serviço 54.222.000,00 9,9

02.03 Consumo de Capital Fixo 0,00 0

02.04 Juros e Outros Encargos 8.854.639,00 1,62

02.05 Subsídios 2.500.000,00 0,46

02.06 Transferências 6.052.932,00 1,1

02.07 Benefícios Sociais 37.112.269,00 6,77

02.08 Outras Despesas 1.470.000,00 0,27

03.01 Ativos Não Financeiros 305.542.225,00 55,8

03.03  Passivos Financeiros 16.676.465,00 3,04

Operações de Tesouraria 0,00 0

Fundo e Serviços Autónomos 5.958.000,00 1,09

547.785.641,00 100Total

4 - Orçamento Despesas - Ano 2018

Cod. Designação 2018  %

Despesas 2018

Despesas com o Pessoal Aquisição de Bens e Serviço

Consumo de Capital Fixo Juros e Outros Encargos

Subsídios Transferências

Benefícios Sociais Outras Despesas

Ativos Não Financeiros  Passivos Financeiros

Operações de Tesouraria Fundo e Serviços Autónomos
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