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1. Nota introd
dutória
d Relatório
o de Atividdades tem como obje
etivo divulg ar as atividades
A elaboração do
nvolvidas no
o ano de 20
014 pelo Coofre de Previdência da Polícia
P
de Seegurança Pú
ública,
desen
abrevviadamente designado CPPSP,
C
dandoo, assim, cum
mprimento ao
a disposto nno Decreto‐LLei n.º
183/996, de 27 dee setembro, e na Lei n.ºº 66‐B/2007, de 28 de dezembro,
d
qque determin
nam a
obriggatoriedade dos serviço
os da Adm inistração Pública
P
apre
esentarem oos resultado
os da
ativid
dade realizad
da.
Contexto In
nstitucionall
1.1. C
O CPPSP encontrra‐se regulam
mentado peela Portaria n.º
n 18 836 de
d 24 de noovembro de 1961.
anismo de uttilidade pública com personalidade jjurídica e pelo seu
Caratteriza‐se porr ser um orga
funcionamento estar integrad
do nos Serviçços Sociais da Polícia de Segurança
S
P ública {SSPSP).

ora seja um serviço
s
autónomo, plenaamente inserrido na Polícia de Seguraança Pública (PSP),
Embo
juridicamente oss seus recurrsos humanoos estão sujeitos ao esstatuto do ppessoal e demais
legislação aplicávvel à PSP. Como tal, absoorve as medidas legislativvas e políticaas aplicáveis à PSP
o um todo, por emanação do pode r legislativo e executivo
o, salvaguarddando contu
udo as
como
suas especificidad
des.
Missão
1.2. M
O CP
PPSP visa pro
omover a disponibilizaçãão de habitaação social e alojament o temporáriio aos
orte de um subsídio pe cuniário úniico às
seus subscritoress, bem como, a prestaçção por mo
oas hábeis paara o recebe
er.
pesso

omentar a construção de casas de
e renda eco
onómica e ddemais atividades
Deverá, ainda, fo
de com o esstipulado no artigo 2.º do
d seu
benéficas para oss seus subsccritores, em conformidad
estatuto.

4

MINISTÉRIO
O DA ADMINISTRAÇ
ÇÃO INTERNA

POLÍCIA
P
DE
E SEGURANÇA PÚBLICA
Cofre de Previdênc
cia Polícia de
e Segurança Pública
P

Enquadram
mento da Attividade
1.3. E
Por d
decisão conjunta da Dire
eção do CPPPSP e do Dirretor Nacion
nal da PSP, o CPPSP fun
nciona
numaa ótica de seerviços partilhados com os SSPSP, com o intuito
o de melhorria do apoio social
dos subscritores em
e observân
ncia das neceessidades verificadas.

ora o CPPSP exerça a sua atividade eem conformidade com a sua lei estaatutária, a qual se
Embo
encon
ómica e políttica, prevê‐see a sua extin
nção e
ntra desatuaalizada face à realidade ssocial, econó
subseequente inteegração nos SSPSP.
S
Estrutura Organizacio
O
onal
1.4. E
A 31 de Dezembrro de 2014, o CPPSP dessenvolveu a sua atividad
de com recurrso a um universo
ndo que 1 ellemento exeerce funções policiais (1 Chefe de poolícia) e 4 exe
ercem
de 5 efetivos, sen
ões não po
oliciais (1 Técnico
T
Infoormático; 2 Assistente
es Técnicos e 1 Assisstente
funçõ
Operacional). Verifica‐se uma notória esscassez de recursos
r
hum
manos, no eentanto o se
erviço
PPSP é devid
damente as segurado, pelo
p
fato de se encontraarem organiizados
presttado pelo CP
numaa ótica de seerviços partiilhados integgrais com oss SSPSP, não
o se refletin do no orçam
mento
privativo do CPP
PSP custos com
c
o pessooal relativo a funções desempenha
d
adas por reccursos
PSP.
humaanos dos SSP
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2. Ca
araterização dos Subscritorres
dade em funnção dos seu
us subscritorres, compreeendendo‐se neste
O CPPSP orienta a sua ativid
oriamente to
odo o pessoaal em serviço
o ativo na PSP
P e o pessoa l aposentado
o.
univeerso obrigato

e 35.372 subsscritores, traaduzindo‐se num
A 31 de dezembro de 2014 o CPPSP tinhaa um total de
35 (0,66%} su
ubscritores rrelativamente ao período
o homólogo dde 2013.
decrééscimo de 23

Gráfico 1‐ Nº dde Subscritoress/Escalão Etário
o
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Pelo ggráfico nº 1, pode‐se verrificar que a faixa etária com maior representativ
r
vidade é entre 45‐
49, seeguido da faixa etária entre os 35‐399.
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3. Attividadess desenvolvidas
Subsídios Pecuniários
P
s
3.1. S
Este subsídio prroporciona um
u pagame nto de um subsídio por morte a os herdeiro
os dos
do que o valor a receberr é apurado de
d acordo co
om os desconntos efetuad
dos ao
subsccritores, send
longo
o da vida ativva do subscriitor.

Gráfico 2 ‐ Nº de Subsídio
os por morte
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Pelo gráfico nº2, pode‐se verificar
v
quee em 2014 foram
f
pagoss um total de 321 sub
bsídios
ndo‐se num aaumento de 1.026
pecun
niários o quee perfaz um valor total d e 52.660 euros, traduzin
euross (1,95%) relativamente ao
a período hhomólogo de
e 2013.
Habitação Social
S
3.2. H
O CP
PPSP dispõe de vários fogos habita cionais em diversas zon
nas do país,, nomeadam
mente:
Aveirro, Coimbra, Évora, Faro
o, Lagos, Olhhão, Portaleggre, Portimã
ão, Porto, Raamada, Santtarém,
Setúb
bal e Viseu.
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bro de 2014 o CPPSP disspunha de uma
u
capacida
ade instaladda de 489 im
móveis
A 31 de Dezemb
H
Social, sendoo que enccontravam‐se
e arrendadoos 473 imóveis,
destinados a Habitação
ma taxa de ocupação
o
de 96%.
repreesentando um

No gráfico nº 3, observa‐se a comparaçãão entre os imóveis arrendados noos anos de 2013 e
2014, registando‐‐se um ligeiro acréscimo de 2,33%.

Gráfico 3 ‐ Imóveis Arrrendados
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4. Av
valiação Económic
E
co‐Financceira
Análise da receita
r
4.1. A
No m
mapa seguintte, apresenta
a a estruturaa e a evoluçãão da receita
a cobrada liqquida, do Cofre de
Previdência da Po
olícia de Segu
urança Públiica (CPPSP) durante
d
o quadriénio de 2011 a 2014
4:

Quadro 1 ‐ Estruturaa e evolução da
as receitas 2010
0‐2014

o se pode veerificar o volu
ume mais siggnificativo, ocorre
o
na rub
brica "Rendaas das habita
ações"
Como
se deestacam com
m a maior co
ontribuição para o totall das receita
as cobradas líquidas, com um
peso de 72,84%
%. Nesta ru
ubrica, verifiicou‐se um decréscimo
o de 2,27%
%. Na rubricca de
os subscritores, verifica‐sse que contiinua a
transsferências daas "Famílias"" referente aas quotas do
nte de receitta com 15,422%. A rubricca – Outras (rendas de arrmazéns) reggistou
ser a segunda fon
um acréscimo de 25,53%.

ouco significativo de 0,666% das Re
eceitas
Em ttermos globais, verifica‐‐se um cresscimento po
Cobraadas Líquidas de 2013 pa
ara 2014.
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Análise da despesa
d
4.2. A
No qu
uadro nº 2, apresenta‐se
a
e a execuçãoo orçamental numa lógicca de ponderração das rubricas
no to
otal de despeesa, verifica‐sse que:

Quadrro 2 ‐ Estrutura e evolução das despesas 201
11‐2014

11. O agrupaamento “Aqu
uisições de bbens de capittal” apresentou o valor mais significcativo,
com cercca de 40,89% do total da despesa paga, traduzindo‐se nuum acréscim
mo de
36,47% de
d 2013‐2014
4.
22. De seguid
da, o agrupa
amento "Aquuisição de be
ens de capita
al" é o segunndo agrupam
mento
com maio
or peso, cercca de 33,53%
% da despesaa total e apre
esentou umaa variação po
ositiva
de 2013‐2
2014 de 20,9
98%, denota ndo‐se uma clara aposta
a face aos annos anteriore
es;
33. Referir aiinda que o agrupamento
a
o de Despessas com pesssoal, que co ntribui com cerca
de 17,36
6% dos encargos para o total da de
espesa, verifficando‐se u m decréscim
mo de
9,99% facce ao ano an
nterior;

0% face o ano
o anterior.
Em teermos globais, registou‐sse um aumennto de 17,40
Balanço e Demonstraç
D
ção de Resu
ultados
4.3. B

o resume a situação
s
pat rimonial do Cofre de Prrevidência d a PSP, atravvés da
O quadro abaixo
o balanço. Pode‐se verifficar que ho
ouve uma va
ariação do vvalor do ativo de
apressentação do
4,15%
% face ao ano anterior,, traduzindoo‐se num de
ecréscimo de
e 0,92 %. EEste decréscimo é
expliccado pela redução de Depósitos eem instituiçõ
ões financeiras e caixa.. Verificou‐sse um
aumeento do passsivo 8,84% e uma diminu ição dos fundos próprioss de 1,04%.
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Quaddro 3 ‐ Balanço ‐ 2014

D
ão de Resulttados, pode
e‐se concluir que o Resuultado Líquid
do do
Pela análise da Demonstraçã
d 4,46%, exxplicado pelaa diminuição
o dos resultaados operacionais,
Exerccício diminui em cerca de
impulsionado peela diminuiçção dos prooveitos ope
eracionais e pelo aum
mento dos custos
c
operaacionais.
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Quadro
Q
4 ‐ Dem
monstração de resultados
r
‐ 2014
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5. PR
RINCIPAIS ACTIVID
DADES PR
ROJECTAD
DAS
5.1. E
Equipamen
nto das Casa
as de Passaantes
As caasas de Passaantes repressentam um cconceito de utilização de
e imóveis dee habitação, sob a
formaa de alugueer, em regim
me de estaddia de curta duração. A sua utilizaçção decorre
e num
perío
odo máximo de 30 dias, prorrogáveel até 90 (em
m casos excecionais), a beneficiário
os que
necesssitem de see deslocar e permanecerr, num deterrminado loca
al, para fins diversos, du
urante
um ttempo limitaado. O custo estimado para levar a cabo esta
a atividade deverá orça
ar em
110.0000 euros.

No plano de atividades ‐ CPP
PSP para o a no de 2014, consta a realização de obras com vista
v
a
nfim para cassa de passan
ntes e constrruir uma Valaa Drenante para
p
a
adapttar uma viveenda em Bon
Casa de Passantes de Évora
a. A primeir a obra não foi realizad
da, a segundda foi realizada e
abran
nge o bloco habitacional,
h
, onde se enccontra a Cassa de Passanttes e o Lar dee Estudantess.

Reparação das empen
nas de um d
dos blocos de
d habitação do bairro
o do Cerco
5.2. R
(Porto)
o CPPSP deverá
No ââmbito do programa
p
de
e reabilitaçã o do seu património
p
habitacional,
h
d
finalm
mente reparar as empen
nas viradas a norte de um
m dos seus blocos
b
habitaacionais no Bairro
do Ceerco, de forma a sanar um velho p roblema relaacionado com as infiltraações gerada
as nas
habittações em causa.
c
O cussto estimadoo para levarr a cabo estta atividade deverá orça
ar em
65.0000 euros. Estta obra foi re
ealizada com um custo fin
nal de 53.348 euros (com
m IVA incluído).

5.3. A
Alargamentto da oferta
a de ginásio
os
O CPPSP pretende continuar a instalar noos comandoss da PSP giná
ásios devidam
pados,
mente equip
com a finalidade de combater o elevado ddesgaste físicco da profisssão policial e promover o lazer
e con
nvívio institu
ucional entre
e os elementtos da grand
de família po
olicial. O cussto estimado
o para
levar a cabo este projeto deve
erá orçar em
m 50.000 euros.
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uiridos equippamentos paara o ginásio
o do Comanddo Metropo
olitano
No ano de 2014, foram adqu
m IVA incluíd
do); e para o ginásio da Sede – Xabregas,
de Lissboa, no valor de 36.893 euros (com
com u
um custo dee 4.916 euross (com IVA inncluído);
Para além dos ob
bjetivos propostos no plaano de atividades, no ano
o de 2014, fooram realizad
das os
seguiintes investim
mentos:
‐ Lar de Estudanttes Masculin
no – Rua do Sol ‐ Porto: Substituição
o de Vãos Exxteriores, no
o valor
(
IVA incluído);
de 288.061 euros (com
‐ Haabitação So
ocial e Casa de Passsantes – Olhão: Sub
bstituição dde Caixilharia e
Interccomunicadores, no valorr de 8.347 euuros (com IVA incluído);
‐ Hab
bitação Sociaal – Bairro da
a Boavista‐ CCoimbra: Aquisição de mobiliário
m
de cozinha, no
o valor
de 5.4499 euros (ccom IVA inclu
uído).
‐ Lar de Estudantes Feminino e Masculinoo e Casa de Passantes
P
– Évora:
É
Substiituição de janelas,
34 euros (com
m IVA incluíddo);
no vaalor de 11.93
‐ Lar de Estudantes Feminino e Masculinoo, Habitação Social – Évo
ora: Substituiição de cobe
ertura,
impermeabilizaçãão da fachada lateral, no valor de 48..997 euros (ccom IVA incluuído);
bitação Social – em divversos imóveeis – Aveiro: Diversas reparações, no valor tottal de
‐ Hab
22.5558 euros e 33
3.161 euros (com IVA inccluído);
‐ Casaas de Coabittação Social – Ramada – Lisboa: Conceção, no va
alor de 30.2449 euros (com IVA
incluíído);
‐ Sed
de: Aquisição
o de discos para servidoor e de scanner, no valor de 5.1044 euros (com
m IVA
incluíído).

bras acima in
ndicadas tota
alizaram um investimento no valor de
e 193.910 euuros.
As ob
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6.BA
ALANÇO SOCIAL
S
6.1. IIntrodução
O Balanço Sociall é um instrumento de informação essencial à gestão das organizaçõe
es, na
medida em que permite
p
avalliar o seu deesempenho social
s
e o de
esenvolvimennto do seu capital
c
no de 2014 foi
f elaboraddo nos termos do
humaano. O preseente Balanço Social, rellativo ao an
dispo
osto no Decrreto‐Lei n.º 190/96,
1
de 9 de outubro
o, diploma que regulameenta a elabo
oração
do Baalanço Sociall na Administtração Públicca.
6.2 R
Recursos Hu
umanos
Os reecursos hum
manos desem
mpenham um
m papel fun
ndamental na concretizaação das fun
nções,
objettivos e atividades delinea
adas para o oorganismo.
6.3 C
Categoria prrofissional
A 31 de dezembrro de 2014, o CPPSP conntava com um
u total de 5 colaboradoores efetivos, dos
quaiss 1 é elementto com funçõ
ões policiais e 4 são colaaboradores civis. O gráficco nº 4 distribui os
colab
boradores do
o CPPSP pela sua categorria profission
nal.

Gráfico 4 ‐ Categoria prrofissional
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Género
6.4. G
A 311 de dezem
mbro de 20
014 os col aboradores do CPPSP estavam rrepartidos por
p
2
colab
boradores do sexo Fem
minino e 3 do sexo maasculino. Co
omparativam
mente ao pe
eríodo
homó
ólogo de 201
13 registou‐se uma dim inuição no número
n
de colaboradore
c
es devido à saída,
por aposentação,, de uma trabalhadora doo sexo femin
nino.

G
Gráfico 5 ‐ Géne
ero

3
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Fe
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Escalão Etá
ário
6.5. E
No que concernee à estrutura
a etária dos colaboradores do CPPS
SP, o Gráficoo nº 6 distrib
bui os
colab
boradores in
nternos, por escalão etáário. Deste modo, obse
erva‐se que os colabora
adores
estão
o distribuído
os pela faixxa etária doos 50‐54 anos (1 cola
aboradores) e dos 55‐59 (3
colab
boradores) e 60‐64 (1 colaborador intterno).
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Gráfiico 6 ‐ Escalão Etário
E
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6.6. N
C
verificca ‐se, pelo gráfico
g
Face ao universo de colaboradores que coonstituem o efetivo do CPPSP
seguiinte, que maaioria detém a escolaridaade obrigatórria (12º ano).

Gráfico 7 ‐ Nível de Hab
bilitações
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Encargos co
om pessoal
6.7. E
no de 2014, os encargoss com pessoaal foram de 122.727
1
euro
os, registanddo um decréscimo
No an
face aao ano anterrior de 9,99%
%, onde se reegistou um encargo
e
de 136.343 euross.
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7. CO
ONCLUSÃ
ÃO
O preesente relató
ório visa tran
nsmitir a atuuação do Cofre da Previd
dência da PSSP, no âmbitto das
suas funções e attividades rea
alizadas no aano de 2014
4. O CPPSP presta serviçoos de acordo
o com
um enquadramen
nto legal dessatualizado fface à atual realidade
r
atu
ual, o mesmoo organismo
o já foi
ndo a respe
etiva regulam
mentação e plena integrração nos Seerviços Socia
ais da
extintto, aguardan
PSP.

a
5 collaboradores,, verificando
o‐se escassoss recursos huumanos, pelo que
O CPPSP detém apenas
o SSPSP.
funcionam numa lógica de serviços partilhhados com os

o número de subscritoress verificou‐se
e um ligeiro decréscimo,, de 0,66% fa
ace ao
Relattivamente ao
ano aanterior e qu
uanto a atribuição de subbsídios por morte
m
verificou‐se um liggeiro acréscim
mo de
(1,95%) relativam
mente ao perríodo homóloogo de 2013.

nto a atribuiçção de subsíd
dios, verificoou‐se um aum
mento de 1,9
95% relativa mente ao pe
eríodo
Quan
homó
ólogo de 201
13.

p
significativo de 0,,66% das Re
eceitas
Em teermos de reeceita, verificca‐se um creescimento pouco
Cobraadas Líquidaas de 2013 para 2014. Q
Quanto à despesa, registo
ou‐se um au mento de 17
7,40%
face o ano anteriior, explicado em parte pela forte aposta em “A
Aquisição de Bens de Capital”.
Essa aposta fo
ocou‐se em investime nto na manutenção do patrim ónio imobiiliário,
n casas de
e habitação social, casa de passante
es e lares dee estudantes, bem
nomeeadamente nas
como
o na aquisiçãão de equipamento par a os ginásio
os apetrechamento com um investim
mento
total de 289.000 euros.

292 euros, Fundos Própprios no vallor de
O balanço apressenta um ativo no valo r de 9.400.2
ação de resuultados apre
esenta
4.2377.364 euros e um passivvo de 5.162..928 euros. A demonstra
um reesultado líqu
uido do exerccício de 422..043 euros.
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Lisboa, ____
___________
__________
__
sidente CPPSP
O Diretor Nac ional e Pres

Luíís Peça Farinha
(Su
uperintenden
nte)

20

