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Nota introdutória ao inventário a 31/12/2018 
 
 

O inventário dos bens móveis e imóveis do Município pretende refletir a real afetação dos 

bens a cada uma das Unidades Orgânicas do Município. 

 

No ano de 2018, foram inseridos 3697 bens móveis, 414 livros e 12 viaturas. 

 

Foram, igualmente, inseridos 15 bens imóveis, dos quais 6 do domínio público e 9 do domínio 

privado do Município. 

 

Foram abatidos 51 bens móveis, 1 bem imóvel e 17 viaturas. 

 

Os bens adquiridos foram inseridos no programa de inventário e cadastro patrimonial e afetos 

à unidade orgânica respetiva. 

 

No que respeita aos bens imóveis, os mesmos também se encontram inseridos na aplicação 

informática de acordo com a sua classificação patrimonial, funcional e ainda se é do domínio 

público ou privado do Município. 

 

Sempre que se verificam melhorias nos edifícios inseridos ou novas construções, as mesmas 

são inseridas em cada uma das fichas patrimoniais existentes. 

 

Comparativamente ao ano anterior verifica-se um aumento do valor do ativo imobilizado 

líquido no montante de € 1.719.537, ou seja, o equivalente a 1,60 % em termos relativos, do 

qual devem ser realçados os seguintes fatos: 

 

As imobilizações corpóreas líquidas (conta 42) acrescem 1,66 % em relação a ao ano anterior, 
por via da transferência de obras em curso para obras concluídas, que foram rececionadas no 
decurso do ano de 2018. 
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Os bens de domínio público, decrescem 3,75 % face a 2017, uma vez que, as amortizações dos 
mesmos foram superiores aos incrementos. 
 
As amortizações do exercício que influenciam o valor da conta 42 ascenderam a € 

3.194.423,91, enquanto as que influenciaram o valor da conta 45 atingiram o montante de € 

461.541,68. 

 

Na conta 44 – o aumento de € 568.032 correspondente a 23,31 % em termos relativos, refere-

se ao fato de estarem em curso as empreitadas, ampliação da Escola Básica e JI n.º 3 do 

Barreiro, remodelação da rede de drenagem da Rua Cárcamo Lobo – 2.ª fase, empreitada do 

Café Barreiro para instalação da esquadra da PSP Barreiro, Escola Básica e JI dos Fidalguinhos, 

rede drenagem doméstica da Penalva, requalificação do moinho pequeno e largo envolvente, 

entre outras. 
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