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MENSAGEM DA SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA 

Quando, em abril de 2015, abracei o desafio de Presidir à Câmara Municipal de Alvaiázere, fi-lo com o 

único objetivo de contribuir, se possível, de forma mais marcante do que até então, para o 
desenvolvimento do meu concelho, permitindo abrir perspetivas de um futuro melhor para os que cá 

vivem e para aqueles que cá querem viver. 

Essa visão foi corporizada nas linhas programáticas do manifesto eleitoral apresentado às eleições 
autárquicas de outubro de 2017, tendo o projeto político apresentado merecido a confiança da 

maioria absoluta dos votantes nesse ato eleitoral. 

Assim, ao longo deste percurso, eu e a minha equipa autárquica, temos procurado, em cada 

orçamento, agir em coerência com o compromisso assumido com os Alvaiazerenses, com a convicção 

de que o mesmo vai “No Rumo Certo”. 

Uma autarquia financeiramente desequilibrada está, no quadro legal vigente, muito limitada na sua 

ação. Por isso, foi para nós pedra basilar da nossa ação política pugnar por manter uma gestão 
cuidada e rigorosa das finanças municipais e, em simultâneo, implementar um conjunto de outras 

medidas relacionadas com o modelo de governança adotado. Mantivemos o sistema de atendimento 
da Presidência de forma descentralizada nas juntas de freguesia, o alargamento do número de dias de 

atendimento presencial, estamos a modernizar, de forma contínua, os serviços da autarquia e abrimos 

a Loja do Cidadão, promovendo um novo paradigma na interação dos munícipes com a administração 
pública no concelho. 

Alvaiázere defronta-se, como a generalidade dos territórios de baixa densidade, com uma perda 
demográfica de enorme gravidade, que periga a própria sustentabilidade futura da identidade do 

território.  

Assim, procurou-se criar condições para que mais gente se fixe no concelho, através de medidas que 
impulsionem a economia local, com o intuito de surgirem mais oportunidades de emprego, 

conjugadas com outras que o tornem mais atrativo para que as famílias optem em aqui residir. 

Para potenciar o crescimento económico sustentável, reforçou-se a política de incentivos ao tecido 

empresarial, quer através da prestação de apoios financeiros, fiscais ou de ordem técnica. Criaram-se 

novas dinâmicas ao nível do empreendedorismo, com a “Alvaiázere+ Plataforma Empresarial”, e 
surgiu uma nova zona industrial, a Área Empresarial do Rego da Murta. Ainda que o seu efeito só seja 

verdadeiramente notável a médio prazo, estas medidas, corporizadas no Programa “Alvaiázere+”, 
colocam o município de Alvaiázere como o que oferece melhores condições na região para as 

empresas. 

Mas também se reforçou a capacitação dos produtores locais e do setor primário. Reforçaram-se as 

dinâmicas do Gabinete de Apoio ao Mundo Rural, contando este, agora, com um técnico da Direção 

Regional de Agricultura do Centro, em permanência. Afirmou-se e promoveu-se a marca “Alvaiázere 
Capital do Chícharo”, através da abertura de novos canais de escoamento dos produtos locais, 

qualificou-se e valorizou-se o chícharo de Alvaiázere, estando em curso o processo com vista à 
certificação do mesmo e vão-se criar mecanismos de financiamento através do orçamento municipal 

com o intuito de certificar a produção local. 

Ainda no estímulo à economia local, potenciámos o setor do turismo, cujo desenvolvimento contribui 
para o crescimento de outros setores económicos, por ser um móbil de atração de pessoas ao 

território, que consomem e valorizam os recursos endógenos do concelho, frequentam os 
estabelecimentos de restauração, pernoitam nos alojamentos locais. 

Até ao final do mandato, Alvaiázere vai possuir um conjunto de condições que permitem afirmar o 
concelho como um destino de excelência ao nível de desportos ligados à natureza, com a criação do 
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centro de BTT e de Trail, instalado no Parque de Campismo e de Caravanismo recentemente 

requalificado. 

Valorizou-se o património local, material e imaterial, melhorando a experiência de visitação, através 
da criação de rotas patrimoniais e estendendo a atividade cultural a outros espaços do concelho, em 

todas as freguesias, como acontece com o serviço prestado pela Biblioteca Itinerante. Neste capítulo, 
em particular, vai-se proceder à requalificação da Mata do Carrascal, convertendo-a num parque que 

concilia a vertente lúdica com a vertente pedagógica, o Parque Botânico da Mata do Carrascal, que 
constituirá um elemento de visita de referência na região de Sicó. Vai-se concretizar o Parque 

Gramatinha - Ariques que permitirá relevar o património protegido dos carvalhais da Rede Natura 

2000 do Sítio Sicó. 

A par destas medidas, o Município está a apostar na melhoria da qualidade de vida da população, 

estimulando a fixação de pessoas. 

Criaram-se instrumentos de estímulo à requalificação urbana em vários núcleos urbanos do concelho, 

intervencionando-se, de forma muito particular, no casco central da sede de concelho, materializando 

uma nova visão para a vila, que pretende instituir uma dinâmica de rejuvenescimento e de 
revitalização do espaço urbano, qualificando-o para potenciar o comércio local, tornando-o aprazível 

para quem cá vive e para quem nos visita. 

Em 2021, vamos modernizar e requalificar o Mercado Municipal de Alvaiázere e o Mercado de Maçãs 

de D. Maria, corporizando a política de valorização dos produtos endógenos e concretizar o projeto do 
Mercado de Sicó em Almoster, recuperando a tradição do comércio de gado no nosso concelho. 

Melhoraram-se equipamentos públicos, como as Piscinas Municipais, reforçaram-se os apoios ao 

tecido associativo em coerência com as atividades promovidas, mas, principalmente, promoveram-se 
políticas sociais que convidam a viver em Alvaiázere. Vamos facilitar o acesso a habitação própria 

(através da alienação de lotes residenciais) e têm-se vindo a reforçar os apoios socioeducativos, o que 
representa a desoneração dos custos com a educação e a facilitação da conciliação do trabalho com a 

educação dos filhos. 

No final do presente mandato daremos por cumpridas mais de 70% das medidas propostas no 
manifesto eleitoral, às quais se somam muitas outras ações que foram levadas a cabo e que não 

constam do referido compromisso. 

De que servem as infraestruturas, se não houver gente para delas usufruir? Pois acredito que, no seu 

conjunto, o que fizemos nos últimos anos permite dar uma nova perspetiva de futuro ao concelho, 
alicerçando as bases do que mais importa: fixar pessoas no território. 

É, pois, com um genuíno sentimento de dever cumprido, que o executivo autárquico apresenta aquele 

que será, simultaneamente, o derradeiro orçamento deste mandato e das minhas funções na 
presidência da Câmara Municipal. 

Não posso deixar de prestar o meu penhorado agradecimento a todas as pessoas com quem me 
cruzei neste percurso que entra na sua última etapa, em particular aos membros do Executivo 

Municipal, aos membros da assembleia municipal e aos autarcas de freguesia. Uma palavra também 

para todos os funcionários desta casa que sempre me respeitaram e cumpriram com o seu dever de 
serviço público, dando sempre o seu melhor por Alvaiázere. No essencial, confortam-me na certeza de 

que, com os Alvaiazerenses, Alvaiázere vai continuar no rumo certo. 

 

________________________________ 
(Célia Margarida Gomes Marques)  
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INTRODUÇÃO 

O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) entrou em vigor 

no passado dia 01 de janeiro do corrente ano de 2020, pelo que estes são os primeiros documentos 
previsionais elaborados neste novo normativo contabilístico. As alterações são muitas e com alguma 

complexidade associada. 

Esta não foi a única mudança no corrente ano. De repente, o País viu-se confrontado com uma 
situação imprevisível e súbita – a pandemia do coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 – que 

assolou a nível mundial pilares essenciais da sociedade como a saúde, o emprego, a economia, os 
rendimentos vs endividamento, com repercussões gravíssimas na forma de estar e pensar do 

indivíduo e deste em comunidade, na mudança de hábitos e estilos de vida. 

É perante este cenário de profunda incerteza e instabilidade, associado a uma mudança de paradigma 
nos municípios, que elaborámos e apresentamos o presente orçamento para 2021. Este orçamento 

mantém a estratégia de uma gestão rigorosa e prudente da despesa, tendo como objetivo primordial 
o fomento de um crescimento económico local inclusivo, com o foco na coesão social e na 

consolidação sustentável das contas públicas municipais. Assim, com rigor orçamental e tendo ainda 
como linha orientadora as propostas eleitorais sufragadas para o quadriénio 2017-2021, pretendemos 

dar resposta de forma efetiva aos anseios da população.  

Os trabalhos preparatórios de elaboração do orçamento e das grandes opções do plano, tiveram início 
no mês de setembro. Assim, e conforme estipulado no n.º 2 do artigo 3.º, conjugado com o n.º 3 do 

artigo 5.º, ambos da Lei n.º 24/98, de 26 de maio - Estatuto do Direito de Oposição, foi possível 
submeter à apreciação dos partidos políticos representados na assembleia municipal, designadamente 

o Partido Socialista e o CDS – Partido Popular. Nenhum dos partidos apresentou qualquer proposta de 

inclusão/alteração ao orçamento. Este orçamento foi, também, remetido ao Conselho Municipal da 
Juventude, tendo sido apreciado na sua reunião realizada no passado dia 06 do corrente mês de 

novembro e tendo sido emitido parecer favorável, tal como previsto no regulamento do Conselho 
Municipal da Juventude de Alvaiázere e na Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, na sua atual redação, 

que cria o regime jurídico dos conselhos municipais de juventude. 

Por fim, e tendo em conta artigo 2.º da Lei n.º 66/2020, de 4 de novembro que veio introduzir 
alterações ao artigo 45.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, diploma que estabelece o Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), a apresentação da 
proposta de orçamento municipal pelo Órgão Executivo ao Órgão Deliberativo passou a ser possível 

até ao dia 30 de novembro de cada ano. 

Face ao exposto, serão apresentados de seguida um conjunto de documentos financeiros ao Órgão 
Deliberativo, escalpelizando com pormenor a visão e a ideologia estratégica definidas para o exercício 

de 2021 e seguintes. 
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1. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

1.1. ESTRATÉGIA MACROECONÓMICA, POLÍTICA ORÇAMENTAL E QUADRO LEGAL 

Na elaboração dos orçamentos anuais e nos termos do disposto na parte final do n.º 2 do artigo 9.º-A 
do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, o Município deve ter “em conta as projeções 
macroeconómicas que servem de base ao Orçamento do Estado.” 

Por seu turno, o artigo 8.º da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 
151/2015, de 11 de setembro republicada pela Lei n.º 41/2020, de 18 de agosto, “as projeções 
orçamentais subjacentes aos documentos de programação orçamental previstos na presente lei 
devem basear-se no cenário macroeconómico mais provável ou em cenário mais prudente.” 

O XXII Governo constituído para o quadriénio 2019-2023, apresentou a proposta de Lei do Orçamento 

de Estado para 2021 (PLOE) em 12 de outubro, cujas máximas se centram em “responder à crise”, 
“recuperar a economia” e o “rigor nas contas públicas”. 

Em 2020, a economia mundial viu-se a sufocar devido aos constrangimentos provocados pelo surto 

pandémico da COVID-19. E, apesar da previsão de recuperação económica em 2021, o Governo 
Português especula que o impacto da pandemia apenas permita a retoma dos níveis registados em 

2019 no ano de 2022. 

Sob pena da resposta à crise pandémica poder conduzir a uma outra, que faça perigar a 

sustentabilidade das finanças do Estado e das finanças locais num contexto “pós-Covid”, a base de 
atuação no presente não poderá negligenciar a racionalidade da despesa pública. 

O impacto negativo nos setores da economia, saúde, ação social, educação, trabalho, entre outros, 

provocaram uma conjuntura económica deficitária e debilitada. Prevê-se que esta recuperação só se 
concretize a longo prazo. Inevitavelmente, tal traduz-se num clima de incerteza para as empresas e 

famílias, provocando, também, constrangimentos sociais. 

De acordo com o publicado pelo Governo, na PLOE/2021, “em 2020, estima-se um défice orçamental 
de 7,3%, tendo o saldo sido negativamente afetado” … ”em consequência das medidas 
implementadas pelo Governo, que visaram a mitigação dos impactos perniciosos da paragem abrupta 
da atividade económica, especialmente no que toca às desigualdades económicas e sociais.”1 

As projeções mais recentes apontam para um cenário macroeconómico desanimador para o ano de 
2020, a saber: 

 Quebra acentuada da atividade económica com a redução do produto interno bruto (PIB); 
 Deterioração do mercado de trabalho; 

 Instabilidade dos mercados financeiros; 

 Aumento da taxa de desemprego; 
 Diminuição das importações e exportações; 

 Contração no investimento privado; 
 Redução do consumo privado devido à diminuição do rendimento disponível das famílias; 

 Recuo da taxa de inflação, que é medida pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC). 

 

                                           
1 Consultado em 15/10/2020: 
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75615
7357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977634777324d533159535659744d5455756347526d&fic
h=ppl61-XIV-15.pdf&Inline=true  

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977634777324d533159535659744d5455756347526d&fich=ppl61-XIV-15.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977634777324d533159535659744d5455756347526d&fich=ppl61-XIV-15.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977634777324d533159535659744d5455756347526d&fich=ppl61-XIV-15.pdf&Inline=true
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Para dar resposta no plano sanitário à situação pandémica instalada e para a concretização das 
medidas de estabilização e de retoma económica e social, o Governo Português aprovou o Programa 

de Estabilização Económica e Social (PEES)2, com previsão de duração até ao final de 2020. Com o 
objetivo de simplificar e agilizar a atuação da Administração Pública, o PEES assenta em quatro eixos: 

 Manutenção do emprego e a retoma progressiva da atividade económica; 

 Cariz Social e apoios ao rendimento das pessoas; 
 Apoio às empresas; 

 Matriz institucional. 

 

Para o ano de 2021, o Governo Português projeta um cenário de crescente recuperação, com as 

seguintes ópticas: 

 Recuperação do crescimento do PIB, por via do aumento da procura externa e interna; 

 Aumento da atividade económica, com a recuperação de alguns setores da economia à 
exceção do turismo; 

 Aumento do investimento público; 
 Aumento da taxa de poupança dos particulares, influenciada pelas medidas de apoio ao 

rendimento; 

 Redução da taxa de desemprego, devido às medidas de preservação do emprego (p.e. lay-off 
simplificado). 

 

É com base neste quadro macroeconómico, conjugado com o quadro legal vigente, as orientações 

legais subjacentes ao novo normativo contabilístico público intitulado Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 
11 de Setembro na sua atual redação, e que vieram trazer novos desafios à contabilidade autárquica, 

em matéria de normalização de conceitos e registos contabilísticos, que se elaborou o presente 
orçamento do Município. 

Pelos factos aqui explanados, é certo que cada vez mais se exige uma gestão rigorosa e prudente dos 

recursos públicos, com sentido de responsabilização, transparência e de boa governação (gestão 
pública). 

De referir ainda que, o ano de 2021 será marcado pelas eleições Presidenciais e pelas Autárquicas 
agendadas para os meses de janeiro e de setembro/outubro, respetivamente.3 

Desta forma, 2021 será o último ano do quadriénio para promover as propostas políticas plasmadas 
no programa eleitoral dos Municípios. 

 

                                           
2 Consultado em 16/10/2020: https://pees.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/PEES-Programa-de-Estabilizacao-Economica-e-
Social.pdf  
3 Consultado em 11/11/2020: http://www.cne.pt/content/calendario  

https://pees.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/PEES-Programa-de-Estabilizacao-Economica-e-Social.pdf
https://pees.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/PEES-Programa-de-Estabilizacao-Economica-e-Social.pdf
http://www.cne.pt/content/calendario
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Figura 1 - Calendário da Comissão Nacional de Eleições 

 

1.2. COVID-19 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou o vírus SARS-CoV-2 como uma 

pandemia, tendo sido acauteladas, estrategicamente, normas de contingência para a situação 
epidemiológica e assegurar o tratamento da doença COVID-19. 

Numa primeira fase, assistimos à implementação e execução de medidas de contenção, a 
preocupação foi assegurar, no domínio da saúde e cuidados “sociais”, que as entidades prestadores 

de cuidados de saúde pudessem adquirir equipamentos, bens e serviços necessários à avaliação de 

casos suspeitos e ao tratamento de sintomas e complicações associados ao COVID-19, assim como a 
contratação de recursos humanos. Nesta luctífera “segunda vaga”, com a proliferação de casos 

registados de contágio, temos assistido a uma alteração das regras e medidas de combate ao vírus. 

Todo este contexto social e respetivos constrangimentos, têm fortes implicações nos documentos 

previsionais e na execução de cada exercício económico. As Autarquias desejam manter a sua 
capacidade de resposta no âmbito da situação pandémica. 

Na elaboração do Orçamento da receita e da despesa e das Grandes Opções do Plano para o ano de 

2021, o Município de Alvaiázere possui margem para que, caso tal se revele necessário, continuar a 
garantir uma resposta eficaz no apoio social e de saúde, vincados já em 2020, com os seguintes 

projetos: 

 Gabinete SOS COVID-19; 

 Apoio e aconselhamento às empresas através do Gabinete SOS COVID-19 - Empresas; 

 Auxílio através da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere; 
 Linha telefónica gratuita de apoio – 800 209 817; 

 Plataforma online para compras de bens essenciais e entrega gratuita (www.esolidario.pt);  
 Colaboração com entidades externas na disseminação de informação pertinente e na 

prestação de auxílio social; 

 Colaboração com as Juntas de Freguesia na assistência e cuidados;  
 Auxílio na limpeza e desinfeção das ruas e espaços públicos; 

 Promoção do atendimento não presencial; 
 Entrega domiciliária de refeições aos alunos que beneficiem da Ação Social Escolar e que não 

tenham aulas presenciais; 

http://www.esolidario.pt/
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 Apoio aos munícipes, com uma bonificação no tarifário da água, saneamento e RSU; 
 Isenção do pagamento dos bilhetes do serviço de transporte flexível de passageiros - “MOVE”; 

 Apoio à economia local e às famílias com redução do valor das rendas não habitacionais e de 
contratos para fins habitacionais; 

 Recurso ao regime do teletrabalho e desfasamento de horários. 

 

 

Figura 2 - Plataforma online esolidario.pt 

 

Num contexto de incerteza quanto à necessária adequação das ações públicas desenvolvidas e a 

desenvolver, aos seus efeitos e ao período pelo qual deverão ser mantidas, a atuação do Município de 
Alvaiázere, no uso dos poderes públicos (atribuições e competências), manter-se-á exigente, célere e 

eficaz, na necessária resposta à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção COVID-19 e 
no respeito pela proteção do emprego, preservação do tecido empresarial, proteção social e 

adaptação dos sistemas de educação e ensino. 

 

2. POLÍTICA ORÇAMENTAL 

O Município de Alvaiázere, continuará a pautar a sua política orçamental pelo elevado rigor e 
transparência na gestão e na correta e racional aplicação dos dinheiros públicos. Perante estes 

princípios fundamentais, as prioridades para o ano de 2021 enquadradas nos documentos 

previsionais, definem-se, essencialmente, em quatro objetivos estratégicos, os quais têm em conta, 
também, a situação pandémica dos tempos atuais e as diretrizes do Governo. Estes objetivos serão, 

de seguida, devidamente escalpelizados. 

 

2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

2.1.1. Coesão Social 

Educação 

 Dar continuidade a um vasto conjunto de ofertas educativas e pedagógicas, nomeadamente, 
atividades físicas e desportivas no ensino pré-escolar, Semana da Educação, Feira do Livro, 

Festival Literário Internacional do Interior - FLII, Férias Desportivas, Bebeteca, visionamento 
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de filmes infantis, atividades de formação – Academia de Verão. Sendo que, a execução 

destas atividades, caso se mantenha a situação pandémica, serão em novos formatos e 

adaptadas às novas exigências; 
 Gratuitidade no transporte escolar “porta-a-porta” para todos os alunos do ensino pré-escolar 

e do 1.º CEB, independentemente da distância entre as suas residências e os Centros 
Escolares que frequentam; 

 Gratuitidade das atividades de animação e apoio à família para as crianças do ensino pré-
escolar; 

 Gratuitidade dos manuais escolares até ao 2.º Ciclo; 

 Gratuitidade das refeições escolares para as crianças do pré-escolar e 1.º CEB; 
 Vasta oferta de atividades de ocupação de crianças e jovens nos períodos de férias escolares; 

 Apoios sociais escolares para crianças e jovens, no âmbito do Regulamento Municipal de 
Apoios Socioeducativos4, designadamente, com a atribuição de subsídios escolares, apoio na 

aquisição de livros escolares e material didático, visitas de estudo, frequência no ensino 

superior, reconhecimento do mérito académico e de qualidades humanas e cívicas e 
frequência na Creche. 

 Candidaturas no âmbito do programa Portugal 2020, que visam: 
 Plataforma informática “Siga” - Projeto Educa@CIMRL & Cloud@CIMRL - que permite 

aos encarregados de educação consultar e acompanhar a situação dos seus 
educandos quanto às refeições fornecidas, ementas e atividades de animação e apoio 

à família (vulgo prolongamento de horário); 

 Planos inovadores de combate ao insucesso escolar - continuidade da prestação de 
serviços de dois profissionais, designadamente, um terapeuta da fala e um psicólogo, 

para dar apoio ao ensino pré-escolar e 1.º CEB; 
 Projeto dos serviços educativos do Museu Municipal destinado ao público escolar, creches e 

comunidade sénior e que pretende ser uma educação patrimonial não formal; 

 Percurso sensorial – que consiste num projeto inclusivo para a estimulação dos sentidos. 

 

Cultura 

 Festival Alvaiázere Capital do Chícharo, que congrega a FAFIPA e o Festival Gastronómico do 

Chícharo e que se tem vindo a transformar num “motor” de desenvolvimento cultural, social e 
da própria economia local; 

 Continuidade da candidatura à “Região de Leiria - Rede Cultural” (programa Portugal 2020), 

que visa a diversificação e qualificação da oferta cultural e artística na e da região de Leiria, 
dando ênfase ao que de melhor se produz no território no domínio da cultura, reforçando os 

fatores identitários, na perspetiva de aumentar a atratividade turística da região; 
 CineAlvaiázere – Fernando Lopes, que pretende a criação de um clube cinematográfico como 

projeto para o ensino e aprendizagem do cinema; 

 BIA - Biblioteca Itinerante de Alvaiázere, é um serviço que pretende levar a cultura e a 
informação à população com menos mobilidade, maior isolamento e mais longínqua da sede 

do concelho; 
 Contrato-Programa de Desenvolvimento Cultural – Projeto “Música para todos” que consiste 

na comparticipação mensal por criança ou jovem de acordo com o escalão da Segurança 

Social, para a formação musical e cultural; 
 MagicarSicó – magia território de Sicó (parceria); 

 “Mapas” – projeto em parceria para levar cultura aos territórios mais isolados. 

 

 

                                           
4 Aguarda aprovação pelo Órgão Deliberativo. 
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Desporto e juventude 

 Dar continuidade a um vasto conjunto de ofertas desportivas, nomeadamente, Férias 

Desportivas, passeios pedestres e desporto social; 
 Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo para a formação no futebol e no 

atletismo; 

 Trail do Chícharo – que já conta com o sucesso da realização de 3 edições; 
 Gala Desportiva – cerimónia de celebração para parabenizar todos os atletas desportistas; 

 Projeto Alvaiázere Radical – com data prevista de realização para o mês de junho. 

 

Apoio sociais 

 Continuidade dos projetos “Câmara Solidária”, “Banco de Ajudas Técnicas”, “SOS Solidão”, 
LASA - Loja de Apoio Social de Alvaiázere, que visam a promoção da melhoria das condições 

de vida de pessoas em situação de maior vulnerabilidade social; 
 Semana da Idade Maior e Universidade Sénior que proporcionam uma diversidade de 

atividades capazes de promover a sociabilização, o convívio e a aprendizagem, este último 
com aulas de Português, Francês, Português para ingleses, Português para franceses, história 

local, artes plásticas, saúde, informática, hidroginástica, ginástica, direito, psicologia, 

meditação da religião e música; 
 Concessão de apoio/benefícios através da adesão aos cartões: cartão jovem, cartão da idade 

maior e cartão social do Munícipe, dirigindo-se os dois últimos às famílias que se encontram 
numa situação económica desfavorecida, ou seja, aos estratos sociais mais vulneráveis; 

 Concessão de apoio/benefícios aos cadetes, infantes e bombeiros (pertencentes à estrutura 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere), concedendo isenções 
nas refeições escolares, na participação nos programas ocupacionais e equipamentos 

municipais, atribuição de bolsas de estudo para quadro de mérito e frequência em ensino 
superior, acesso à tarifa social dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de 

águas residuais e de resíduos sólidos e urbanos e isenção ou redução do valor das taxas 

fixadas no Regulamento Municipal de Urbanismo e Edificação (RMUE)5; 
 Continuidade do projeto “MOVE” - sistema de transporte porta-a-porta disponível nos dias 

úteis, a preços reduzidos e de forma flexível, que facilita a mobilidade dos cidadãos e o 
respetivo acesso aos serviços públicos do concelho; 

 Gabinete de Apoio ao Emigrante que presta todas e quaisquer informações relevantes, assim 
como a divulgação do Kit Emigrante (iniciativa a nível nacional). 

 

Saúde 

 Apoio à mobilidade e aos cuidados de saúde; 

 Manutenção dos protocolos com a Administração Regional de Saúde do Centro (ARS), no 
âmbito da cedência de viaturas para apoio aos cuidados domiciliários; 

 “Dignitude” - Programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento – protocolo celebrado com a 

Associação Dignitude que, em parceria com diversas entidades, consiste em permitir que 
cidadãos em situação de vulnerabilidade social, devidamente referenciados, possam aceder 

gratuitamente a medicamentos comparticipados prescritos por receita médica. A adesão a 
este projeto implica o pagamento de 100€ por cada beneficiário. 

 Gabinete SOS COVID-19. 

 

                                           
5 No âmbito do Regulamento Municipal do estatuto Social do Bombeiro Voluntário de Alvaiázere. 
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Associativismo 

 Apoio às coletividades concelhias, de acordo com as candidaturas apresentadas no âmbito do 

Regulamento de Apoio ao Associativismo, reconhecendo a importância da sua vitalidade no 
sentido de oferecer respostas e experiências à comunidade. O Município tem apoiado 

financeiramente, mas também a nível técnico, logístico e material, as diversas coletividades, 
ajudando a criar condições para que estas prossigam com os seus objetivos. O valor 

contemplado em sede de orçamento ronda os 400.000€, valor que, previsivelmente, será 
superior, pois algumas associações concelhias não efetuaram a instrução da primeira fase do 

pedido de apoio, mas efetuá-lo-ão no decurso ainda deste ano ou do próximo; 

 Capacitar para Partilhar – é um projeto no âmbito do programa Portugal 2020, cuja área de 
intervenção se traduz na inclusão social. 

 

Efetuada a identificação de algumas das medidas que incorporam o âmbito da coesão social, 

passaremos, de seguida, a destacar algumas delas com imagens ou dados que refletem a sua 

execução e implementação prática. 

No âmbito da Educação, no quadro infra está refletida a evolução da população escolar no território 

alvaiazerense:  

 
(unidade: número de alunos) 

Público 
Escolar 

Ano Letivo 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

JI 132 124 106 100 93 94 96 95 97 

1.º Ciclo 199 181 183 170 171 154 154 147 136 

2.º Ciclo 115 113 95 83 80 86 89 83 77 

3.º Ciclo 195 191 184 175 148 141 128 123 129 

Secundário 130 132 153 141 145 151 146 144 144 

TOTAL 771 741 721 669 637 626 613 592 583 

Figura 3 - População escolar 

 

Com o início da gratuitidade das refeições escolares e prolongamento de horário, desde setembro de 

2018, não é possível o apuramento da previsão do valor da gratuitidade concedida aos alunos por 
falta de informação, tendo em conta que este valor é calculado com base na declaração anual de 

rendimentos (IRS) dos agregados familiares. 

Os serviços educativos do Museu Municipal pretendem divulgar o património local e sensibilizar a 

população para a dinamização da quinta pedagógica e da horta. 
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No âmbito do desporto, destaque para o Trail do Chícharo que se tem afirmado como uma prova de 

desporto de natureza, com caráter competitivo, nas vertentes de corrida e caminhada, a realizar por 
percursos e trilhos alvaiazerenses. Este programa é categorizado por três provas cronometradas (na 

vertente de running) e uma não cronometrada (caminhada), de acordo com as seguintes distâncias: 

 Trail Kids – extensão aproximada de 4 km; 
 Trail curto – extensão aproximada de 12 km; 

 Trail longo – extensão aproximada de 20 km; 
 Caminhada de natureza não competitiva – extensão aproximada de 12 km. 

 

 

Figura 5 - Logótipo do Trail do Chícharo 

 

No âmbito do associativismo, o projeto de inovação social Capacitar para Partilhar conta com quatro 
entidades implementadoras da economia social do concelho de Alvaiázere, a saber: Santa Casa da 

Misericórdia de Alvaiázere, Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria, ASCRA - Associação 

Figura 4 - Serviços educativos (quinta pedagógica e horta) e percurso sensorial 
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Social, Cultural e Recreativa de Almoster e o Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de 

Pussos e o Município de Alvaiázere como único investidor social (suportando 30% do investimento). 

 

2020 2021 2022 TOTAL 

14.273,47 € 12 581,48 € 10 697,24 € 37 552,19 € 

Figura 6 - “Capacitar para Partilhar” - Comparticipação municipal anual 

 

Na esfera do Associativismo, a figura infra espelha a dimensão do apoio que o Município pretende dar 

às associações concelhias, que se revelam essenciais para as nossas gentes. Reiteramos que, além 
desta componente financeira, o Município apoia também estas associações logisticamente 

(empréstimo de bens móveis, cedência de espaços, mão-de-obra, etc). Destaque, por fim, que, em 
cumprimento da deliberação da Câmara Municipal, foi criada uma GOP em sede de orçamento para 

cada associação do Concelho, ainda que estas não tenham efetuado a competente instrução da 
primeira fase do pedido de apoio de acordo com o regulamento em vigor, com o intuito de facilitar o 

recurso ao apoio por parte destas.  

 

Entidade 
Transferências em valor1 

Corrente Capital TOTAL 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere 94 000,00 € 40 000,00 € 134 000,00 € 

 - Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo  - € 40 000,00 € 40 000,00 € 

 - Protocolo (Encargos com E.I.P. e gastos operacionais) 94 000,00 €  - € 94 000,00 € 

Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvaiázere 7 500,00 €  - € 7 500,00 € 

Grupo Desportivo Alvaiázere  
(Contrato Programa de Equipamentos Desportivos) 

25 000,00 €  - € 25 000,00 € 

Red Scool Associação  
(Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo - Formação Futebol) 

27 500,00 €  - € 27 500,00 € 

Santa Casa de Misericórdia de Alvaiázere 15 081,48 € 29 500,00 € 44 581,48 € 

 - Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo 2 500,00 € 29 500,00 € 32 000,00 € 

 - Capacitar para Partilhar 12 581,48 €  - € 12 581,48 € 

ACREDEM - Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de Maçãs de D. Maria 5 000,00 € 12 500,00 € 17 500,00 € 

Alva Canto, Associação de Cultura 21 000,00 € 0,00 € 21 000,00 € 

 - Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo 3 000,00 €  - € 3 000,00 € 

 - Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural - Ensino de Música 18 000,00 €  - € 18 000,00 € 

ASCRA - Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster 5 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 € 

Associação Casa do Povo de Alvaiázere 5 000,00 € 27 000,00 € 32 000,00 € 

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria 3 000,00 € 29 000,00 € 32 000,00 € 

Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de S. Pedro 1 500,00 €  - € 1 500,00 € 

Associação de Produtores Florestais do Concelho de Alvaiázere 8 000,00 €  - € 8 000,00 € 

Casa do Concelho de Alvaiázere 2 500,00 €  - € 2 500,00 € 

Clube de Caçadores do Concelho de Alvaiázere 6 000,00 € 2 000,00 € 8 000,00 € 

Grupo Columbófilo de Alvaiázere 2 000,00 €  - € 2 000,00 € 

Grupo de Amigos de Casais do Vento 500,00 € 4 500,00 € 5 000,00 € 

Grupo Motard "5 Vilas" Maçãs de D. Maria 1 000,00 € 7 500,00 € 8 500,00 € 

Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília 2 000,00 € 10 500,00 € 12 500,00 € 

TOTAL 231 581,48 € 167 500,00 € 399 081,48 € 
1 Nas colunas "transferências em valor" estão contempladas as transferências orçamentais - correntes e de capital previstas a conceder, a 

maioria no âmbito da 1.ª fase do Regulamento de Apoio ao Associativismo, aprovada em reunião de CM de 29/10/2020. 

Figura 7 - Apoio ao Associativismo para 2021 
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A figura infra espelha os valores considerados em sede de orçamento para as Freguesias do Concelho. 
Neste âmbito, e tendo em linha de conta o ato eleitoral que se realizará no próximo ano, conjugado 

com o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, diploma que concretiza a transferência de 
competências dos municípios para os órgãos das freguesias, a previsão que consta em sede de 

orçamento contempla exclusivamente os valores já contratualizados através dos acordos de execução, 

contratos interadministrativos e o regulamento de apoio às freguesias.  

O Município pretende preparar o processo de transferência de competências para as freguesias 

durante o próximo ano, observando-se, para o efeito, o determinado no Decreto-Lei referenciado. 

 

Entidade 
Transferências em valor 

Corrente Capital TOTAL 

Freguesia de Almoster 13 577,00 € 0,00 € 13 577,00 € 

Acordo de Execução 13 577,00 €     

Freguesia de Alvaiázere 40 889,00 € 0,00 € 40 889,00 € 

Acordo de Execução 28 389,00 €     

Contrato de Delegação de Competências (Cemitério de Alvaiázere) 7 000,00 €     

Contrato de Delegação de Competências (Mercados e Feiras) 5 500,00 €     

Freguesia de Maçãs de D. Maria 22 632,00 € 223 635,34 € 246 267,34 € 

Acordo de Execução 19 132,00 €     

Contrato de Delegação de Competências (Mercados e Feiras) 3 500,00 €     

Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias - Infraestruturação, 
beneficiação e modernização: 
     - Pedido de apoio de 2017 

  
 
 

37 200,70 € 
  

     - Pedidos de apoio de 2019   40 275,89 €   

     - Pedidos de apoio de 2020   146 158,75 €   

Freguesia de Pelmá 15 979,00 € 0,00 € 15 979,00 € 

Acordo de Execução 15 979,00 €     

Freguesia de Pussos São Pedro 22 925,00 € 49 674,33 € 72 599,33 € 

Acordo de Execução 22 925,00 €     

Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias - Infraestruturação, 
beneficiação e modernização 

  49 674,33 € 
 

TOTAL 116 002,00 € 273 309,67 € 389 311,67 € 

Figura 8 - Apoio às Freguesias 

 

2.1.2. Coesão Territorial 

Desenvolvimento Urbano 

 Investimento em infraestruturas rodoviárias e edificado urbano, no âmbito dos projetos co-
financiados pelo Portugal 2020: 

 Valorização urbanística do Centro da Vila - com projetos integrados no plano de ação 
de regeneração urbana (PARU); 

 Requalificação de alguns equipamentos municipais e espaços públicos por todas as 

freguesias. 
 Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira - candidatura 

submetida ao programa Portugal 2020 e com um investimento estimado em cerca de 3 
milhões de euros; 

 Requalificação das margens da Ribeira D`Alge e Açude; 
 Açude do Parque da Avanteira, Pelmá; 

 Ampliação e requalificação do Estaleiro Municipal; 

 Beneficiação do Mercado Municipal de Alvaiázere e do Mercado de Maçãs de D. Maria; 
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 Parque Botânico da Mata do Carrascal; 

 Reestruturação do parque de estacionamento de Alvaiázere. 

 

Turismo 

 Produtos Turísticos integrados da Região de Leiria – candidatura da CIMRL, com a criação de 
uma rota patrimonial no concelho de Alvaiázere; 

 Valorização dos Mercados de Sicó – candidatura das Terras de Sicó para a instalação de um 
mercado do gado, na freguesia de Almoster. 

 

No decurso de 2020, demos continuidade à execução de obras de beneficiação do edificado municipal, 
exemplo da requalificação do edifício do Mercado Municipal de Alvaiázere, tornando-o num espaço 

polivalente, sendo este um projeto cofinanciado a 60% no âmbito de uma candidatura apresentada ao 
DLBC das Terras de Sicó (PDR – Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020), operação 10.2.1.4 

– Cadeias curtas e mercados locais e que conta com um investimento a rondar 390.000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 9 - Mercado Municipal de Alvaiázere 

 

A conceção do Parque Botânico da Mata do Carrascal revela-se como um projeto muito aliciante. Este 
integra o Pacto para o Desenvolvimento e para a Coesão Territorial da CIMRL (candidatura com 

financiamento aprovado a 85%), existindo já um projeto de arquitetura paisagista, contribuindo, 
assim, para a afirmação dos valores naturais do concelho de Alvaiázere. 
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A candidatura da CIMRL, como entidade promotora, aos Produtos Turísticos integrados 

da Região de Leiria, é um projeto de caráter intermunicipal que tem como objetivo a 

dinamização, promoção e desenvolvimento do ativo patrimonial da Região Centro através da 
valorização dos fatores específicos e distintivos dos seus recursos patrimoniais culturais, naturais e 

paisagísticos, enquanto instrumentos de diferenciação e competitividade dos territórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Crescimento Sustentado 

Competitividade e ordenamento do território 

 Área Empresarial do Rego da Murta – projeto co-financiado pelo programa Portugal 2020; 
 Valorização dos produtos endógenos através da continuidade da realização de feiras e 

certames de atividade económica; 
 Rede de percursos pedestres de Alvaiázere, com 7 rotas; 

 Projeto co-financiado pelo Portugal 2020 para o Parque Ecológico Gramatinha Ariques, que 

consiste na conservação da espécie autóctone do carvalho cerquinho; 
 Dinamização do Regulamento do Ecossistema Empresarial e Empreendedor de Alvaiázere 

"Alvaiázere +”, que consubstancia os normativos relacionados com o funcionamento da 
Incubadora de Negócios do Concelho de Alvaiázere, com a instituição de apoios municipais ao 

Figura 11 - “Produtos Turísticos da Região de Leiria” 

Figura 10 - Projeto do Parque Botânico da Mata do Carrascal 
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investimento estratégico, entre os quais a cedência de lotes empresariais e de incentivos à 

criação de emprego e ao empreendedorismo. 

 
 

No âmbito da dinamização da atividade económica local, destaque para a implantação da Área 
Empresarial do Rego da Murta, sediada na freguesia de Pussos São Pedro, e que contempla a criação 

e infraestruturação de 48 lotes modelares numa área de 82.555,30 m2. A execução deste projeto, 
marcado como uma importante e forte estratégia de desenvolvimento empresarial do concelho, conta 

já com a venda de 37 lotes o que corresponde à futura implantação de 7 empresas. 

 

Código do 
concurso 

Designação da operação Financiamento Investimento 
Visto do 

Tribunal de 
Contas 

Prazo de 
execução 

Início de 
vigência 

CENTRO-02-0853-
FEDER-000901 

Área Empresarial do Rego da 
Murta 

85% 2 184 017,76 € 02/10/2020 240 dias 26/10/2020 

Figura 12 - Projeto da Área Empresarial do Rego da Murta 
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Lote 
Área total 
do terreno 

Avaliação 
Hasta 

Pública 
Venda Área de empreendimento 

(n.º) (m2) (€) (data) (€) (CAE) 

1 1 829,50 6 403,25   27/10/2020 

617,36 € 
Transporte rodoviário de 
mercadorias em veículos ligeiros e 
pesados 

2 1 336,60 4 678,10   27/10/2020 

3 1 448,40 5 069,40   27/10/2020 

4 1 559,40 5 456,85   27/10/2020 

5 3 200,10 11 200,35   27/10/2020 1 000,00 € Venda e aluguer de equipamentos 

6 1 600,00 5 600,00   27/10/2020 

809,40 € 
Compra e venda de máquinas novas 
e usadas 

7 1 600,00 5 600,00   27/10/2020 

8 1 600,00 5 600,00   27/10/2020 

9 3 293,90 11 528,65   27/10/2020 

10 2 571,60 9 000,60   29/07/2019 257,16 € 
Manutenção e reparação de veículos 
automóveis 

11 1 666,50 5 832,75   29/07/2019 
333,52 € 

Comércio a retalho de peças e 
acessórios para veículos automóveis 12 1 668,80 5 840,80   29/07/2019 

13 1 670,30 5 846,05   27/10/2020 167,04 €  
Fabricação de  
produtos  
forjados,  
estampados e  
laminados,  
atividades  
de serralharia 

14 1 671,90 5 851,65   29/07/2019 

1 291,23 € 

15 1 673,40 5 856,90   29/07/2019 

16 1 672,90 5 855,15   29/07/2019 

17 1 670,40 5 846,40   29/07/2019 

18 1 672,60 5 854,10   29/07/2019 

19 1 675,10 5 862,85   29/07/2019 

20 2 876,00 10 066,00   29/07/2019 

21 2 393,60 8 377,60         

22 1 551,50 5 430,25         

23 1 600,00 5 600,00         

24 1 600,00 5 600,00         

25 1 600,00 5 600,00         

26 1 600,00 5 600,00         

27 1 600,00 5 600,00         

28 1 600,00 5 600,00         

29 1 600,00 5 600,00         

30 1 600,00 5 600,00         

31 1 600,00 5 600,00         

32 2 718,90 9 516,15   03/11/2020 

1 498,88 € 

Fabricação  
de  
produtos  
forjados,  
estampados  
e laminados,  
atividades  
de serralharia 

33 1 789,10 6 261,85   03/11/2020 

34 1 817,60 6 361,60   03/11/2020 

35 1 850,50 6 476,75   03/11/2020 

36 1 830,10 6 405,35   03/11/2020 

37 1 606,20 5 621,70   03/11/2020 

38 1 356,10 4 764,35   03/11/2020 

39 1 104,20 3 864,70   03/11/2020 

40 927,00 3 244,50   03/11/2020 

41 1 165,70 4 079,95   

20/11/2020 552,72 € 
Transportes rodoviários de 
mercadorias 

42 1 332,00 4 662,00   

43 1 463,40 5 121,90   

44 1 566,20 5 481,70   

45 1 616,60 5 658,10   

20/11/2020 572,64 € 
  
Construção de edifícios 
  

46 1 369,20 4 792,20   

47 1 155,50 4 044,25   

48 1 584,80 5 546,80   

  82 555,60 288 961,55     5 974,59 €   

Figura 13 - Lotes da Área Empresarial do Rego da Murta 
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Destacamos, também, o projeto “Alvaiázere +”, através do qual continuamos a apoiar os nossos 

empreendedores e que se tem revelado um apoio indispensável e capaz de motivar e incentivar o 

empreendedorismo, que conta já com 39 apoiados em diferentes áreas de negócio.  

Através deste projeto conseguimos incubar, atualmente, 14 empresas em Alvaiázere (Incubadora 

Alvaiázere +) e apoiar jovens que iniciaram a atividade empresarial no seu concelho e assim criaram o 
seu próprio posto de trabalho. 

 

Área de empreendimento  
(CAE de atividade) 

Data de aprovação 
(Reunião de CM) 

Montante 
reembolsado            

(até 13-11-2020) 

Montante por 
reembolsar1 

Comércio a retalho sem predominância alimentar  28/03/2018 2 000,00 € 0,00 € 

Salão de cabeleireiro  28/03/2018 2 000,00 € 0,00 € 

Manutenção e reparação de veículos auto 28/03/2018 2 000,00 € 0,00 € 

Fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria  09/05/2018 2 000,00 € 0,00 € 

Confeção de refeições prontas a levar para casa 30/10/2018 2 000,00 € 0,00 € 

Arquitetura e coordenação de obras 
03/09/2018 e 
11/11/20202 

840,17 € 1 159,83 € 

Atividade de decoração, artigos cerâmicos de uso doméstico e ornamental 27/04/2018 2 000,00 € 0,00 € 

Instalação de canalizações 06/06/2018 2 000,00 € 0,00 € 

Produção de frutos tropicais e subtropicais 19/12/2018 2 000,00 € 0,00 € 

Comércio por grosso e a retalho de fruta e produtos hortícolas, … 19/12/2018 2 000,00 € 0,00 € 

Salão de cabeleireiro 20/03/2019 940,37 € 1 059,63 € 

Café 06/02/2019 2 000,00 € 0,00 € 

Comércio a retalho e outros artigos para lar 17/07/2019 2 000,00 € 0,00 € 

Apicultura 03/06/2019 0,00 € 2 000,00 € 

Venda de matérias agrícolas, … 08/05/2019 2 000,00 € 0,00 € 

Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos 31/07/2019 1 004,22 € 995,78 € 

Restauração 11/09/2019 467,73 € 1 532,27 € 

Industria de leite e seus derivados, criação de ovinos e caprinos, … 29/10/2019 0,00 € 2 000,00 € 

Restaurante tipo tradicional 29/10/2019 1 981,57 € 18,43 € 

Manutenção e reparação de veículos auto 29/10/2019 2 000,00 € 0,00 € 

Manutenção e reparação de veículos auto 18/12/2019 1 466,83 € 533,17 € 

Outros prestadores de serviço 18/12/2019 0,00 € 2 000,00 € 

Atividade de Design 18/12/2019 0,00 € 2 000,00 € 

Comércio retalho jornais, revistas e artigos de papelaria 18/12/2019 1 401,37 € 598,63 € 

Atividades de arquitetura 18/12/2019 0,00 € 2 000,00 € 

Comércio retalho outros produtos novos, … 05/02/2020 655,71 € 1 344,29 € 

Comércio retalho de flores, plantas, sementes e fertilizantes 05/02/2020 1 200,00 € 800,00 € 

Confeção de vestuário 19/02/2020 963,57 € 1 036,43 € 

Silvicultura/exploração florestal 19/02/2020 1 878,27 € 121,73 € 

Arrendamento de bens imobiliários; … 22/04/2020 0,00 € 2 000,00 € 

Notário 24/06/2020 888,83 € 1 111,17 € 

Comércio e distribuição de produtos alimentares 24/06/2020 0,00 € 2 000,00 € 

Atividades veterinárias 24/06/2020 2 000,00 € 0,00 € 

Produção de gravação de som e edição de música 05/08/2020 2 000,00 € 0,00 € 

Construção de edificios (residenciais e não residenciais)   0,00 € 2 000,00 € 

Comércio de vestuário 07/10/2020 0,00 € 2 000,00 € 

Organização de feiras, congressos e outros 15/09/2020 0,00 € 2 000,00 € 

Solicitadores   0,00 € 2 000,00 € 

Outras atividades de saúde humana   0,00 € 2 000,00 € 

TOTAL 43 688,64 € 34 311,36 € 

1 É concedido o montante total de 2.000€ a ser reembolsado no prazo de 2 anos, com direito a prorrogação do prazo. 
2 Prorrogação do prazo por mais 2 anos. 

Figura 14 - Incentivos ao empreendedorismo 
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2.1.4. Melhoria dos serviços públicos municipais 

 Políticas de modernização e simplificação administrativas – plataforma informática “MyNet”; 
 Programa Eco XXI, que pretende avaliar a prestação dos municípios na implementação de 

boas práticas, políticas e ações; 

 Programa nacional “Município Amigo do Desporto”, que tem como objetivo a partilha de boas 

práticas, a formação desportiva e o reconhecimento das estratégias municipais 
implementadas. 

 

Neste âmbito, podemos destacar a abertura da loja de cidadão, no passado dia 3 de fevereiro. Este 

espaço, que congrega diversos serviços públicos, pretende facilitar a relação dos cidadãos e das 

empresas com a administração pública. Além do conforto e da comodidade, é possível tratar de vários 
assuntos simultaneamente e num único espaço, com ganhos de tempo e de custos de deslocação. 

 

 

 

 

 

Figura 15 - “Loja de Cidadão - Alvaiázere” 

 

Aliado a este novo espaço e com motivação reforçada pelo COVID-19, os serviços do município vão 

desenvolver todos os esforços para que o processo inerente ao “MyNet” possa ser terminado no 

decurso do próximo ano. O alcance deste objetivo traduzir-se-á no culminar de um processo de 
desmaterialização de processos já iniciado. Efetivamente, os serviços do Município já implementaram 

o sistema de gestão documental, processo que permitiu reduzir a despesa, tendo em conta que, neste 
momento, a tramitação processual interna é efetuada com o recurso a esta ferramenta de trabalho. 

Falta, ainda, a desmaterialização dos processos de despesa do serviço de gestão financeira (ordens de 

pagamento, requisições, entradas e saídas de armazém, etc), estando este processo já em curso, não 
tendo sido já realizado devido ao COVID-19, que, aliado ao início de vigência do SNC-AP, provocou 

um atraso significativo na prestação de serviços da software house com que o Município trabalha.  

 

2.2. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Considerando o disposto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – Lei-quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais – não é possível delinear a 

política orçamental e, consequentemente, os objetivos estratégicos, sem ter em linha de conta as 
competências que os municípios vão herdar. Este processo, que já deu os primeiros passos, obrigou 

os serviços do município a rever o seu mapa de pessoal, pois é impossível executar estas 
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competências com os parcos recursos humanos qualificados que o município possui. Efetivamente, as 

competências e as responsabilidades pela execução e prossecução do interesse público a elas 

subjacente, são do município, no entanto, o município desconhece o envelope financeiro que o 
governo possui para dar aos “herdeiros” das competências.  

Das competências elencadas na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a Câmara Municipal continua sem 
reunir condições para aceitar as seguintes: 

 

Competência Diploma Deliberação 

Educação                        
Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro - Concretiza o quadro 
de transferência de competências para os órgãos municipais e 
para as entidades intermunicipais no domínio da educação  

O Município não tem condições para aceitar 
as competências 

Ação Social  

Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto - Concretiza a 
transferência de competências para os órgãos municipais e para 
as entidades intermunicipais no domínio da ação social (diploma 
só começou a produzir efeitos em agosto de 2020) 

O Município não tem condições para aceitar 
as competências 

Saúde                            
Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro - Concretiza o quadro 
de transferência de competências para os órgãos municipais e 
para as entidades intermunicipais no domínio da saúde 

O Município não tem condições para aceitar 
as competências 

Figura 16 - Competências não assumidas 

 

Como facilmente se depreende, as competências que o Município não aceitou têm associada uma 

grande complexidade. Desconhece-se a verdadeira amplitude do pretendido pelo governo. 
Analisemos, por exemplo, a área da educação. Os trabalhadores do agrupamento de escolas passam 

a ser pagos pelo Município, mas são geridos pelo agrupamento. O Município não pode deslocalizar os 

trabalhadores ou efetuar a gestão daqueles espaços, mas é o Município o responsável pelo 
pagamento de todas as despesas de funcionamento. Os trabalhadores passam a integrar, para efeitos 

de SIADAP, as quotas do Município, portanto, deveriam possuir condições de trabalho idênticas às dos 
trabalhadores municipais. Esta gestão não se avizinha pacífica, sendo públicas as greves que os 

trabalhadores dos serviços de educação têm efetuado para manifestar o seu descontentamento com a 

sua integração nos mapas de pessoal das autarquias. 

Mas não foram só estas as competências que o Município não aceitou. As competências constantes do 

quadro infra também não foram aceites, mas, a partir do próximo dia 1 de janeiro, por decreto, 
passam para a esfera do Município.  

 

Competência Diploma Deliberação 

Policiamento de 
proximidade      

Decreto-Lei n.º 32/2019, de 4 de março - Alarga a competência 
dos órgãos municipais no domínio do policiamento de 
proximidade 

As competências consideram-se 
transferidas a partir de 01/01/2021 

Segurança 
contra incêndios 
em edifícios      

Lei n.º 123/2019, de 18 de outubro - altera o Decreto-Lei n.º 
220/2008, de 12 de novembro, que estabelece o Regime Jurídico 
da Segurança Contra Incêndios (SCIE) 

As competências consideram-se 
transferidas a partir de 01/01/2021 

Cultura                          
Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro - Desenvolve o quadro 
de transferência de competências para os municípios no domínio 
da cultura 

As competências consideram-se 
transferidas a partir de 01/01/2021 

Estacionamento 
Público                          

Decreto-Lei n.º 107/2018 de 29 de novembro - Concretiza o 
quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio do estacionamento público 

As competências consideram-se 
transferidas a partir de 01/01/2021 

Vias de 
Comunicação        

Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro - Concretiza o 
quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio das Vias de Comunicação 

As competências consideram-se 
transferidas a partir de 01/01/2021 

Figura 17 - Competências a transferir para o Município 
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Analise-se, por exemplo, o caso da gestão das vias de comunicação. São muitas as dúvidas que 
pairam no ar sobre a esfera de atuação municipal e da Infraestruturas de Portugal (IP). As únicas 

certezas que o Município possui é o facto de que são muitas as estradas que necessitam de uma 
intervenção urgente e, como se sabe, os preços de intervenções desta natureza são extremamente 

elevados. Resta saber quais os meios financeiros de que os Municípios vão dispor para poder garantir 

a manutenção e segurança das vias de comunicação.  

De igual modo, também as competências inerentes ao policiamento de proximidade, segurança contra 

incêndios em edifícios, cultura e estacionamento público, nos preocupam, por se desconhecer o seu 
âmbito. 

As competências que, até à data, o Município aceitou, estão elencadas no quadro infra. 

 

Competência Diploma Deliberação 

Associações de 
bombeiros 

Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro - Concretiza o 
quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais e das entidades intermunicipais no domínio do apoio 
aos bombeiros voluntários 

O Município aceitou as competências 
(Deliberação de 28 de janeiro de 2019) 

Proteção Civil 
Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril - Concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais no 
domínio da proteção civil 

O Município aceitou as competências 

Património 
imobiliário 
público sem 
utilização                       

Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de novembro - Desenvolve o 
quadro de transferência de competências para os municípios no 
domínio da gestão do património imobiliário público sem 
utilização 

O Município aceitou as competênciass 
(Deliberação de 28 de janeiro de 2019) 

Habitação                   
Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro - Desenvolve o 
quadro de transferência de competências para os municípios no 
domínio da habitação 

O Município aceitou as competências 
(Deliberação de 28 de janeiro de 2019) 

Praias marítimas. 
fluviais e 
lacustres                      

Decreto-Lei n.º 97/2018 de 27 de novembro - Desenvolve o 
quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres 

O Município aceitou as competências 
(Deliberação de 28 de janeiro de 2019) 

Áreas protegidas       
Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto - Define o modelo de 
co-gestão das áreas protegidas 

O Município aceitou as competências 

Estruturas de 
atendimento ao 
cidadão       

Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro - Concretiza o 
quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio das Estruturas de atendimento ao cidadão 

O Município aceitou as competências 
(Deliberação de 28 de janeiro de 2019) 

Modalidades 
afins dos jogos 
de fortuna e azar 

Decreto-Lei n.º 98/2018 de 27 de novembro - Concretiza o 
quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio da autorização de exploração das 
modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de 
jogo 

O Município aceitou as competências 
(Deliberação de 28 de janeiro de 2019) 

Justiça                     
Decreto-Lei n.º101/2018 de 29 de novembro - Desenvolve o 
quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça 

O Município aceitou as competências 
(Deliberação de 28 de janeiro de 2019) 

Figura 18 - Competências assumidas 

 

Como se vê, são muitas as competências que vão ficar sob gestão municipal. Se, por um lado, o 

Município poderia concordar com esta delegação de competências, tendo em conta uma mais eficiente 
e eficaz gestão dos dinheiros públicos, um maior e mais profundo conhecimento da realidade local e 

das necessidades da população, por outro, não poderemos deixar de referir a falta de recursos que o 

governo atribui aos municípios para as poder exercer. Esta é uma situação muito preocupante. 
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Tal como já houve oportunidade de referenciar no ponto 2.1.1, o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de 

abril, veio definir o quadro de transferência de competências dos municípios para os órgãos das 

freguesias. Os recursos financeiros a transferir para as Freguesias serão deduzidos ao montante do 
Fundo de Equilíbrio Financeiro e da participação variável do Município no Rendimento das Pessoas 

Singulares (IRS) do respetivo Município. Importa, assim, encetar este processo, sendo objetivo do 
Município efetuá-lo no decurso de 2021. 

 

3. SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA AS ADMINISTRAÇÕES 

PÚBLICAS (SNC-AP) 

O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro na sua atual redação, define-se como “(…) o novo 
regime de contabilidade a ser adotado transversalmente em todo o sector público, e irá permitir a 
convergência das práticas de contabilização e avaliação de ativos dos organismos das administrações 
públicas portuguesas, com as dos outros Estados-membros da UE.” 

Este sistema contabilístico único, completo e universal, e que após sucessivos adiamentos, entrou em 
vigor a 01 de janeiro de 2020, veio revogar quase na íntegra o diploma do Plano Oficial de Contas das 

Autarquias Locais (POCAL).  

O SNC-AP tem como principal intuito fornecer instrumentos de monitorização, reporte e previsão ao 

longo de todo o processo orçamental, uniformizando políticas de contabilidade e relato financeiro. 
Importa, neste âmbito, ressalvar que, tal como se referiu, o SNC-AP revogou o POCAL, excecionando-

se as seguintes matérias: 

i. Controlo interno (ponto 2.9 do POCAL); 
ii. Regras previsionais (ponto 3.3 do POCAL); 

iii. Modificações do orçamento (ponto 8.3.1 do POCAL). 

 

Importa, neste âmbito, referir que o ano de 2020 é, indiscutivelmente, atípico, pois temos os 

documentos previsionais elaborados em versão POCAL, convertido para o novo modelo SNC-AP a 01 
de janeiro. De igual modo, foram convertidos todos os restantes planos de contas, designadamente os 

classificadores complementares, com a consequente adaptação a um novo software. Perante todas 
estas alterações estes serão os primeiros documentos previsionais elaborados neste novo normativo 

contabilístico. Sendo um processo novo e estando as poucas notas técnicas da DGAL a ser publicadas 
no corrente mês de novembro, as dificuldades técnicas e as dúvidas quanto á sua elaboração são 

muitas, mas, julgamos nós, naturais e genuínas.  

 

3.1. SUBSISTEMAS CONTABILÍSTICOS 

O SNC-AP é constituído pelos seguintes subsistemas contabilísticos: 
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Subsistema Descrição Mapas Indicadores Normativo 

Contabilidade 
Orçamental  

Permite registar, pormenorizadamente, o processo 
orçamental (elaboração, execução e prestação de contas) 

Demonstrações 
orçamentais 

Orçamentais NCP 26 Classe 0 

Contabilidade 
Financeira 

Permite registar as transações e outros eventos que afetam 
a posição financeira e suas alterações (balanço e alterações 
no património liquido), o desenvolvimento financeiro 
(demonstração dos resultados) e os fluxos de caixa 
(demonstração dos fluxos de caixa) 

Demonstrações 
financeiras 

Económico-
financeiros 

NCP 1                       
a                                   

NCP 25 

Estrutura 
Concetual e 

IPSAS 

Contabilidade 
de Gestão  

Permite avaliar o resultado das atividades e projetos que 
contribuem para a realização das políticas públicas e o 
cumprimento dos objetivos em termos de serviços a 
prestar aos cidadãos 

Análise de 
custos e 
investimentos 

Operacionais NCP 27 
Contabilidade 

analítica 

Figura 19 - Subsistemas contabilísticos do SNC-AP 

 

3.2. NORMATIVO LEGAL 

O diploma legal do SNC-AP, assenta nos seguintes pilares: 

 Estrutura concetual da informação financeira pública (EC) – integra o Anexo I; 
 Normas de Contabilidade Pública (NCP) – integram o Anexo II; 

 Plano de contas multidimensional (PCM) – integra o Anexo III. 

 

3.2.1. Estrutura concetual da informação financeira pública (EC) 

A EC “(…) define os conceitos que devem estar presentes no desenvolvimento de normas de 
contabilidade pública (NCP) aplicáveis à preparação e apresentação de demonstrações financeiras e 
outros relatórios financeiros por parte das entidades públicas.”  

No relato financeiro deve-se proporcionar a informação útil aos utilizadores das demonstrações 

financeiras, designadamente, informação explicativa quanto à posição financeira das entidades 
públicas, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa. Nestes pressupostos, são definidos os 

atributos da informação incluída no relato financeiro, designadamente, as seguintes caraterísticas 

qualitativas: 

 Relevância,  

 Fiabilidade, 
 Compreensibilidade, 

 Oportunidade, 

 Comparabilidade, 
 Verificabilidade. 

 

As demonstrações financeiras que retratam os efeitos financeiros das transações e outros 

acontecimentos, são compostas pelos seguintes elementos: 

 Ativos; 

 Passivos; 
 Rendimentos; 

 Gastos; 

 Contribuições para o património líquido; 
 Distribuições do património líquido. 
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3.2.2. Normas de contabilidade pública (NCP) 

As NCP contemplam os requisitos ao nível da contabilização das transações e outros acontecimentos, 

bem como as divulgações necessárias por cada uma das áreas contabilísticas.  

 

Sigla Designação 

NCP 1 Estrutura e conteúdo das Demonstrações Financeiras 

NCP 2 Políticas contabilísticas, alterações em estimativas contabilísticas e erros 

NCP 3 Ativos intangíveis 

NCP 4 Acordos de concessão de serviços: concedente 

NCP 5 Ativos fixos tangíveis 

NCP 6 Locações 

NCP 7 Custos de empréstimos obtidos 

NCP 8 Propriedades de investimento 

NCP 9 Imparidade de ativos 

NCP 10 Inventários 

NCP 11 Agricultura 

NCP 12 Contratos de construção 

NCP 13 Rendimento de transações com contraprestação 

NCP 14 Rendimento de transações sem contraprestação 

NCP 15 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

NCP 16 Efeitos de alterações em taxas de câmbio 

NCP 17 Acontecimentos após a data de relato 

NCP 18 Instrumentos financeiros 

NCP 19 Benefícios dos empregados 

NCP 20 Divulgações de partes relacionadas 

NCP 21 Demonstrações Financeiras Separadas 

NCP 22 Demonstrações Financeiras Consolidadas 

NCP 23 Investimentos em Associadas e empreendimentos conjuntos 

NCP 24 Acordos conjuntos 

NCP 25 Relato por segmentos 

NCP 26 Contabilidade e Relato Orçamental 

NCP 27 Contabilidade de Gestão 

Figura 20 - NCP que integram o SNC-AP 

 

3.2.3. Plano de contas multidimensional (PCM) 

O PCM assegura a classificação, registo e relato das transações e acontecimentos de uma forma 
normalizada, sistemática e consistente e é constituído pelos seguintes elementos: 

 Quadro síntese de contas das Classes 1 a 8;  
 Código de Contas das Classes 1 a 8; 

 Quadro de correspondências entre as rubricas orçamentais e as contas do PCM; 

 Quadro de correspondências entre as contas do PCM e as principais contas do SEC; 
 Classificador de entidades (Classificador Complementar 1); 

 Classificador de bens e direitos para efeito de cadastro e respetivas vidas úteis (Classificador 
Complementar 2) – que vem revogar o Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE) 

aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril. 
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De referir ainda que, como parte integrante do anexo III do SNC-AP, a Portaria n.º 189/2016, de 14 
de julho, aprovou as notas de enquadramento ao PCM, as quais têm por objetivo ajudar na 

interpretação e ligação do PCM às respetivas NCP. 

 

4. ORÇAMENTO MUNICIPAL 

4.1. CONTABILIDADE E RELATO 

Não tendo sido revogado o ponto 3.3 do POCAL, que define as regras previsionais à elaboração do 

orçamento das autarquias locais, na sua atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de 
abril, o orçamento municipal apresenta a previsão económica e financeira de todas as receitas e 

despesas que se prevêem arrecadar e realizar num período anual, coincidente com o ano civil, com o 

intuito de espelhar a atividade do Órgão Executivo. 

Na preparação do orçamento municipal, e conjugando a RFALEI com o SNC-AP, devem ser elaborados 

os seguintes documentos: 

 Demonstrações orçamentais previsionais 

 Orçamento enquadrado num plano orçamental plurianual - ano seguinte mais 4 anos 
(§46 da NCP 26 do SNC-AP) 

 Orçamento da receita; 

 Orçamento da despesa; 
 Grandes Opções do Plano 

 Plano Plurianual de Investimentos (NCP 26 do SNC-AP); 
 Atividades mais relevantes da gestão (artigo 46.º da RFALEI); 

 Demonstrações de relato (§47 da NCP 26 do SNC-AP) 

 Demonstração do desempenho orçamental; 
 Demonstração de execução orçamental da receita; 

 Demonstração de execução orçamental da despesa; 
 Demonstração de execução do PPI; 

 Anexo às demonstrações orçamentais; 

 Demonstrações financeiras previsionais (§17 da NCP 1 do SNC-AP) 
 Balanço; 

 Demonstração dos resultados por natureza; 
 Demonstração dos fluxos de caixa. 

 

A norma da anualidade e plurianualidade, definida no RFALEI, refere que, para além do facto de que 

os orçamentos das autarquias locais são elaborados numa base anual, em que o ano económico 

coincide com o ano civil, estes têm a obrigatoriedade de se enquadrar num Quadro Plurianual de 
Programação Orçamental (QPPO), elaborado para uma base de quatro anos/exercícios.  

Pelo n.º 2 do artigo 35.º da Lei de Enquadramento Orçamental alterada e republicada pela Lei n.º 
41/2020, de 18 de agosto, “Anualmente, o Governo apresenta o quadro plurianual, que inclui o ano 
em curso e os quatro anos seguintes, bem como mapas respeitantes ao valor acumulado dos 
compromissos contratados.” 

De acordo com as FAQ´s do SATAPOCAL divulgadas em novembro de 20206, o SNC-AP “não prevê 
regras ou disposições específicas para a elaboração do orçamento. Não obstante, o supracitado 
Decreto-Lei dispõe, no seu artigo 17.º, que é excluído da revogação do POCAL o ponto 3.3, relativo às 

                                           
6 Consultado em 11/11/2020: http://www.portalautarquico.pt/pt-PT/financas_locais/pocal/satapocal/outros_entendimentos/  

http://www.portalautarquico.pt/pt-PT/financas_locais/pocal/satapocal/outros_entendimentos/
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regras previsionais, pelo que as mesmas se mantêm em vigor, aplicando-se essas regras à elaboração 
do orçamento para o ano do orçamento a aprovar, mas não para os anos seguintes considerados no 
mesmo. 
… 

A inexistência de previsão expressa de regras específicas para o apuramento da receita e da despesa 
plurianual, não obsta a que na elaboração do plano orçamental plurianual sejam utilizadas as regras 
previsionais e os princípios vigentes,… 

Naturalmente, verifica-se um grau considerável de imprevisibilidade inerente à natureza de algumas 
tipologias de receita e de despesa, motivo pelo qual, de acordo com o n.º 3 e o n.º 4 do art.º 44.º do 
RFALEI, a previsão para os anos seguintes ao do orçamento é meramente indicativa, sendo o quadro 
plurianual orçamental atualizado anualmente.” 

Resumindo, o orçamento municipal deve estar enquadrado num plano plurianual (ano N+4), em que 
para todos os anos a receita e a despesa devem estar equilibrados, de acordo com os princípios 

fundamentais e regras orçamentais instituídos na RFALEI, designadamente: 

 Princípio da estabilidade orçamental (artigo 5.º); 
 Princípio da equidade intergeracional (artigo 9.º); 

 Princípio da anualidade e plurianualidade (artigo 9.º-A); 
 Regra do equilíbrio orçamental (artigo 40.º); 

 Regra do quadro plurianual municipal (artigo 44.º). 

 

De referir, por fim, que os documentos previsionais deverão ser elaborados com base no Decreto-Lei 

n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, diploma que aprova os códigos de classificação económica das 
receitas e das despesas públicas, incluindo as rubricas previstas no SNC-AP. 

 

4.2. PRINCÍPIOS E REGRAS ORÇAMENTAIS 

A atividade financeira do Município de Alvaiázere, no âmbito da aplicação do SNC-AP, conjuga as 

dimensões orçamental, financeira e de gestão, como explicado no ponto 3.1 – Subsistemas 
contabilísticos. 

 

POCAL SNC-AP 

Contabilidade Orçamental Contabilidade Orçamental NCP 26 

Decreto-Lei n.º 26/2012, de 14 de fevereiro 

Contabilidade Patrimonial Contabilidade Financeira NCP 1 a NCP 25 

Contabilidade de custos Contabilidade de Gestão NCP 27 

Figura 21 - Comparabilidade entre os subsistemas contabilísticos (POCAL vs SNC-AP) 

 

De acordo com os preceitos legais em vigor, na elaboração dos documentos previsionais para o ano 

de 2021, foram respeitados os princípios orçamentais e as regras previsionais definidos nos diplomas 

da RFALEI e da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), para a obtenção de uma imagem 
verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental do 

Município. 
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POCAL RFALEI SNC-AP 

(Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02) (Lei n.º 73/2013, de 3/09) (Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11/09) 

Independência 
 

LEO (Lei n.º 151/2015, de 11/09) 
Anualidade e plurianualidade                                                     
Unidade e Universalidade                                          
Não Consignação                                        
Não Compensação                              
Estabilidade orçamental                     
Sustentabilidade das finanças públicas 
Solidariedade recíproca                           
Equidade intergeracional                        
Especificação                                         
Economia, eficiência e eficácia         
Transparência orçamental 

Anualidade Anualidade e plurianualidade 

Unidade 
Unidade e Universalidade 

Universalidade 

Equilíbrio Equilíbrio Orçamental 

Especificação  

Não Consignação Não Consignação 
 

Não Compensação 

 

Figura 22 - Princípios e regras orçamentais (por diploma legal) 

 

Escalpelizando alguns dos princípios, temos: 

 

4.2.1. Equilíbrio orçamental 

A norma do “equilíbrio orçamental corrente” referenciada no RFALEI, estipula que a receita corrente 

bruta deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias dos 
empréstimos de médio e longo prazo. O seu cumprimento deve ser garantido, relativamente a cada 

ano económico, no momento da elaboração dos documentos previsionais (orçamento da receita e da 

despesa e GOP`s), nas respetivas modificações orçamentais (alterações permutativas e modificativas) 
e no decurso da sua execução. 

 

Descrição Orçamento 2021 Conclusão 

Receita prevista (1) 10 545 172,00 € 
 

Despesa prevista (2) 10 545 172,00 € 
 

Saldo (3)=(1)-(2) 0,00 € 
Cumpre                                   

(pelo ponto 3 do POCAL) 

Receitas correntes (4) 7 033 473,00 € 
 

Despesas correntes (5) 5 368 029,00 € 
 

Saldo Corrente (6)=(4)-(5) 1 665 444,00 €   

Amortizações médias de EMLP (7) 188 383,78 € 
 

Diferença (8)=(6)-(7) 1 477 060,22 € 
Cumpre                                       

(pelo n.º 2 do art.º 40.º do 
RFALEI) 

Controlo do 
cumprimento da regra 
de equilíbrio 

5% das receitas correntes 
cobradas brutas                                

(n.º 3 do art.º 40.º do RFALEI) 
351 673,65 € 

 

Conclusão 
Não aplicável, uma vez que o desvio (valor da linha 6) 

é positivo 

Figura 23 - Equilíbrio orçamental para 2021 

 

Pela análise ao quadro supra, para o ano de 2021, é expectável uma poupança corrente, no montante 
de 1.477.060,22€. De acordo com os normativos legais, esquematicamente temos: 
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Figura 24 - Demonstração do equilíbrio orçamental para 2021 

 

Face ao presente enquadramento legal, no quadro infra, é possível analisar e verificar o cálculo das 
amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo, em que se mantem inalterável em 

relação ao ano transato. 
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Empréstimos de M/L prazo,                                                    
(à data de 31-12-2013) 

Capital em dívida                
(em 31-12-2013) 

Términus do 
contrato         

(data) 

Vida útil 
remanescente 

(n.º de anos) 

Amortizações Médias                        
(para 2021) 

(1) (2) (3) (4)=(1)/(3) 

C
a
ix

a
 G

e
ra

l 
d
e
 D

e
p
ó
si

to
s 

0078/000592/891 
251 509,20 € 12/06/2024 11 22 864,47 € 

Construção do Bairro Social 

0078/000596/091 
1 373,81 € 23/12/2014 1 Términus de contrato 

Requalificação da ETAR de Alvaiázere 

0078/000604/591 
3 142,04 € 23/12/2014 1 Términus de contrato 

2.ª Fase da CM 1118 de Covões a Ponte Nova 

0078/000605/391 
103 916,23 € 13/02/2016 3 Términus de contrato 

Aquisição de Terrenos 

9015/003749/991 
47 626,23 € 18/08/2018 5 Términus de contrato 

Construção do Estádio Municipal 

9015/004929/291 
95 694,43 € 12/07/2026 13 7 361,11 € 

Aquisição de Terrenos para Requalificação Urbana 

9015/ 005137/ 891 
572 470,76 € 29/11/2026 13 44 036,21 € 

Aquisição de Terrenos para Requalificação Urbana 

9015/006440/291 
877 746,61 € 18/05/2029 16 54 859,16 € 

Req. Martins Rangel 

N
o
v
o
 B

a
n
co

 

770020034 
88 593,70 € 09/12/2019 6 

Términus de contrato por 

amortização antecipada do 
capital em divida 

Remodelação e Ampliação do Estádio Municipal 

770020033 
90 000,00 € 23/12/2019 6 

Aquisição Edifício 

15842 
34 615,38 € 09/12/2019 6 

Aquisição de Terreno 

C
ré

d
it
o
 

A
g
rí
co

la
 

Obras de Saneamento 823 647,90 € 16/12/2029 16 51 477,99 € 

IH
R
U

 

8 Fogos em Alvaiázere 163 481,42 € 30/09/2034 21 7 784,83 € 

D
G

T
F
 

PAEL - Programa de Apoio à Economia Local 1 613 323,63 € 15/11/2026 13 
Términus de contrato por 

amortização antecipada do 
capital em divida 

TOTAL 4 767 141,34 €   188 383,78 € 

Figura 25 - Amortizações médias dos empréstimos de M/L prazo 

 

4.2.2. Anualidade e plurianualidade 

Com base nos pressupostos da norma da anualidade e plurianualidade, definidos no quadro legal do 

RFALEI e da LEO - Quadro plurianual das despesas públicas, abordados também no ponto 4.1 do 
presente documento, o Município de Alvaiázere elaborou os documentos previsionais para o exercício 

de 2021 e seguintes, ou seja, elaborou um plano orçamental plurianual para 2021 e para os quatro 
exercícios seguintes (2022 a 2025). Tratou-se de um exercício complexo, pois não estão definidas as 

regras previsionais e estamos a elaborar um orçamento a quatro anos sob uma grande incerteza 

económica e com um enorme acréscimo de responsabilidades. 
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No âmbito da autorização prévia da LCPA, definida na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro na sua atual redação, no início de cada ano, o Município dá sempre 

conhecimento à Assembleia Municipal dos compromissos plurianuais que possui, pela transição do 
exercício. Ou seja, são espelhados num quadro resumo, os compromissos plurianuais assumidos pela 

Câmara Municipal, nos termos das normas de execução orçamental (NEO).  

Compromisso plurianual é um compromisso que quando assumido gera responsabilidades para a 

entidade em mais do que um período orçamental, ou pelo menos em período diferente daquele em 
que é assumido. 

Considerando a importância do conhecimento e divulgação dos compromissos plurianuais que o 

município possui, aprovados ao abrigo do artigo 21.º das NEO/2020, no quadro infra são 
mencionados os compromissos plurianuais assumidos pelo Órgão Executivo por via da celebração de 

contratos, acordos de execução ou regulamentos municipais. 

 

 

Quadro de Médio Prazo para as 
Finanças das Autarquias Locais 

Quadro Plurianual de 
Programação 

Orçamental 

Orçamento              
+                        

GOP`s                 
(PPI + AMR) 

Figura 26 - Esquema da anualidade e plurianualidade (RFALEI) 



Relatório 2021 

Documentos Previsionais 

 
 

Página 36 de 204 
 

 



Relatório 2021 

Documentos Previsionais 

 

Página 37 de 204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - 
Autorização Prévia da 
LCPA 
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4.2.3. Unidade e Universalidade 

A norma da unidade e universalidade, do RFALEI, define a obrigatoriedade do orçamento municipal 

incluir as receitas e despesas de todos os seus órgãos e serviços sem autonomia financeira. Por outro 
lado, em anexo devem ser apensos os orçamentos dos órgãos e serviços com autonomia financeira e 

das entidades participadas em que se verifique o controlo ou presunção de controlo, o que não se 

aplica ao Município de Alvaiázere. 

Esta regra orçamental define, também, que o orçamento das autarquias locais apresente o total das 

responsabilidades financeiras resultantes de compromissos plurianuais, cuja natureza impeça a 
contabilização direta do respetivo montante no ano em que os compromissos são assumidos. A 

esmagadora maioria destes valores estão contemplados nas grandes opções do plano e escalpelizados 

no ponto anterior. 

Neste âmbito, enquadram-se, também, as despesas de natureza certa e permanente que estão 

dependentes dos consumos e que, de acordo com o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugada com as NEO, o Presidente 

da Câmara é a entidade com competência para a assunção destes compromissos e para a autorização 
destas despesas, das quais são exemplo:  

 Vencimentos e salários; 

 Subsídio familiar a crianças e jovens; 
 Gratificações, pensões de aposentação e outras; 

 Avenças; 
 Encargos com empréstimos; 

 Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus dependentes; 

 Seguros; 
 Comunicações móveis, fixas e internet; 

 Comissões multibanco;  
 Portes de correio;  

 Portagens e pórticos; 

 Energia elétrica; 
 Consumo de água, saneamento básico, resíduos sólidos urbanos; 

 Gás e gasóleo de aquecimento; 
 Seguros; 

 Serviços de saúde (reembolsos e quotizações); 
 Publicações de avisos; 

 Pagamentos contratualmente previstos quando os respectivos títulos para pagamento tenham 

sido emitidos de acordo com as regras e as disposições contratuais aplicáveis. 

 

Nos termos da atual redação da LCPA, apresenta-se um quadro informativo com os valores 
escalonados para exercícios futuros referentes aos compromissos plurianuais estimados. O valor 

relativo ao ano de 2021, traduz os montantes previsionais plurianuais contemplados e já devidamente 

incorporados no orçamento e cujo compromisso e ou respetivos contratos foram assumidos ou 
outorgados em anos anteriores.  
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(unidade: €) 

Classificação Económica Anos 

Código Designação 2021 2022 2023 2024 2025 Seguintes 

0101/01021303 Senhas de Presença - Assembleia Municipal 6 409,20 6 409,20 6 409,20 6 409,20 6 409,20   

0102/… Vencimentos 2 103 226,80 2 208 055,96 2 228 455,96 2 219 760,96 2 228 455,96   

0102/010105 Partilha de recursos veterinários (vencimento) 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00   

0102/01021303 Senhas de Presença - Câmara Municipal 2 939,04 2 939,04 2 939,04 2 939,04 2 939,04   

0102/010301 Encargos com a saúde 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00   

0102/01030901 Seguros 24 124,16 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00   

0102/02010202 Combustíveis rodoviários (gasóleo) 89 962,20 74 968,50         

0102/02010299 Outros combustíveis 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00   

0102/020105 Refeições escolares 80 000,00 80 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00   

0102/020201 Encargos das instalações (iluminação) 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00   

0102/020203 Conservação de bens 30 720,47           

0102/020205 Locação de material de informática 14 347,02 14 346,01         

0102/020209 Comunicações 17 612,56 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00   

0102/020210 Transportes escolares 205 042,04           

0102/020212 Seguros 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00   

0102/020213 Deslocações 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00   

0102/020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 20 114,82           

0102/020218 Vigilância e segurança 691,80 700,00 700,00 700,00 700,00   

0102/020219 Assistência técnica 3 621,12           

0102/020220 Outros trabalhos especializados 98 336,59 1 937,25 1 452,94       

0102/020224 Encargos de cobrança de receita 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00   

0102/020225 Outros serviços 15 548,32 550,75 550,75 550,75 550,75   

0102/040305 Protocolo de Cooperação com Agrup. de Escolas 6 500,00 10 000,00         

0102/04050102 Acordos de execução 116 002,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00   

0102/04050104 Associações de municípios (quotas) 10 356,84 10 356,84 10 356,84 10 356,84 10 356,84   

0102/04050108 Outros (quotas) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00   

0102/040701 Instituições sem fins lucrativos 157 761,48 145 877,24 120 180,00 120 180,00 120 180,00   

0102/04080202 Famílias - outros apoios 101 600,00 105 200,00 105 200,00 105 200,00 105 200,00   

0102/06020304 Serviços bancários 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00   

0102/0602030599 Outras despesas correntes 10 566,78           

0102/07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 3 236,44           

0102/07010413 Construções diversas - Outras 970 761,20           

0102/070113 Investimentos incorpóreos 16 399,98           

0103/… Empréstimos bancários (capital, juros e comissões) 208 124,90 213 324,90 215 324,90 217 324,90 208 274,90 618 416,60 

Figura 28 - Compromissos plurianuais previsionais 

 

4.2.4. Não Consignação 

A norma da não consignação, define que não se pode afetar o produto de quaisquer receitas à 
cobertura de determinadas despesas, sendo que, este princípio não se aplica às receitas provenientes 

de: 

 Fundos Comunitários; 
 Fundo Social Municipal; 

 Cooperação técnica e financeira; 
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 Empréstimos a médio e longo prazo para aplicação em investimentos ou contraídos no âmbito 
de mecanismos de recuperação financeira; 

 Receitas provenientes dos preços cobrados nas situações referidas no n.º 8 do artigo 21.º do 
RFALEI. 

 

4.3. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO (LCPA) 

4.3.1. Fundos Disponíveis 

A Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, na sua atual redação, veio regulamentar que a assunção de compromissos só deve ser feita 

com o apuramento dos fundos disponíveis, ou seja, deve-se verificar e comprovar a existência de 

verbas disponíveis em tesouraria, a curto prazo, ou seja, num horizonte móvel de seis meses. 

No cumprimento deste normativo legal, informa-se que o Município de Alvaiázere tem apresentado 

valores positivos e é expectável a continuidade desse cenário para a execução do exercício de 2021 e 
seguintes.  

 

     
(unidade: €) 

Mês 
Anos   

2017 2018 2019 2020 2021-2025 

01 1 540 334,87 50 203,85 250 112,05 1 700 145,38 

> 0,00* 

02 2 062 680,59 3 471 195,28 197 411,44 1 885 210,91 

03 2 100 666,16 2 878 077,57 2 437 541,54 2 115 950,00 

04 2 207 459,52 2 592 724,03 2 154 449,85 2 174 473,18 

05 2 148 303,84 1 584 231,73 2 301 783,91 2 352 687,17 

06 1 910 154,32 1 399 202,91 1 596 417,72 2 154 513,26 

07 815 176,04 1 044 044,47 2 299 012,12 2 166 511,26 

08 357 709,82 1 677 062,55 2 208 150,40 2 299 956,94 

09 888 685,53 2 449 651,03 1 937 224,53 2 200 272,97 

10 778 842,40 3 392 707,52 1 984 007,42 2 809 074,89 

11 926 669,14 3 114 093,42 2 194 135,46 3 223 870,30 

12 1 157 568,15 3 379 894,20 2 374 362,91 > 0,00* 

* Valores previstos 

Figura 29 - Cálculo mensal dos fundos disponíveis e previsão para períodos seguintes 

 

Desde 2019, pelo estatuído legal nos n.ºs 6 e 7 do artigo 88.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro 
(LOE/2019) e em 2020, pelos n.ºs 5 e 6 do artigo 107 da Lei n.º 2/2020 de 31 de março (LOE/2020), 

que o Município de Alvaiázere está excluído da obrigação de reporte do mapa de fundos disponíveis à 

DGAL, através da aplicação SIIAL. Recordamos que as autarquias locais que, à data de 31 de 
dezembro de 2018 e 2019, respetivamente, cumpram as obrigações legais de reporte de informação 

financeira às entidades do Tribunal de Contas e DGAL e cumpram os limites de endividamento 
previstos na lei, ficam dispensadas do envio do mapa de fundos disponíveis. No entanto, mantem-se a 

obrigatoriedade no cálculo mensal dos fundos disponíveis, assim como, a submissão na DGAL, do 
mapa dos pagamentos em atraso.  
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4.3.2. Pagamentos em atraso 

De acordo com o artigo 7.º da LCPA “a execução orçamental não pode conduzir, em qualquer 
momento, a um aumento dos pagamentos em atraso”. 

Perante este pressuposto, no exercício de 2021, e num contínuo esforço do Órgão Executivo, face ao 

equilíbrio, ponderação e responsabilidade na assunção de despesas e compromissos, prevê-se que 
não hajam registos de dívidas a mais de 90 dias.  

 
(unidade: €) 

Mês  
Anos 

2017 2018 2019 2020 2021-2025 

01 0,00   0,00   0,00   0,00   

0,00* 

02 0,00   0,00   0,00   0,00   

03 0,00   0,00   0,00   0,00   

04 0,00   0,00   0,00   0,00   

05 0,00   0,00   0,00   0,00   

06 0,00   0,00   0,00   0,00   

07 0,00   0,00   0,00   0,00   

08 0,00   0,00   0,00   0,00   

09 0,00   0,00   0,00   0,00   

10 0,00   0,00   0,00   0,00   

11 0,00   0,00   0,00   
0,00* 

12 0,00   0,00   0,00   

* Valores previstos 

Figura 30 - Pagamentos em atraso e previsão para períodos seguintes 

 

4.3.3. Prazo médio de pagamentos 

Com base na informação disponibilizada pelo Portal Autárquico da DGAL – SIIAL, através do Ficha do 
Município, o mapa infra reflete, por trimestre, o prazo médio de pagamentos em dias e sua previsão 

para períodos seguintes. 

 
(unidade: dias) 

Trimestre 
Anos 

2017 2018 2019 2020 2021-2025 

1.º 36 15 8 

* 
< 10 

2.º 25 13 5 

3.º 14 11 8 

4.º 15 10 7 < 10 

Fonte: Portal Autárquico da DGAL (SIIAL) 

* Informação não disponibilizada 

Figura 31 - Mapa resumo do prazo médio de pagamentos e previsão para períodos seguintes 
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Figura 32 - Gráfico representativo do prazo médio de pagamentos (real e previsional) 

 

4.4. ENDIVIDAMENTO AUTÁRQUICO 

No que respeita ao conceito de endividamento autárquico importa referir que, com as imposições 

legais do diploma do RFALEI, os municípios estam sujeitos a um limite para a dívida total que engloba 
a totalidade dos empréstimos, contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de 

endividamento. 

Deste modo, e numa base estimativa para o ano de 2021, prevê-se que o Município de Alvaiázere, 
possa ter uma margem de endividamento que ronde o montante de 8.306.000€. 
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Receita corrente 
liquidada 

Ano 2018 7 050 274,25 € 

Ano 2019 6 817 397,17 € 

Ano 2020 (previsível) 6 120 000,00 € 

  Média (1) 6 662 557,14 € 

Regra do 
Endividamento 

 = 1,5 da média da receita corrente liquidada dos 
últimos 3 exercícios (2)=(1)x1,5 

9 993 835,71 € 

Dívida a Terceiros 
em 31-12-2020 
(previsível) 

Conta 22 130 000,00 € 

Conta 2511 1 509 760,33 € 

Conta 24 (242+244+245) 0,00 € 

Conta 27 50 000,00 € 

  Total (3) 1 689 760,33 € 

Contribuição SEL 
em 31-12-2020 
(previsível)*1 

Sicó Formação 
 

CIMRL 
 

ANMP*3 - 

Terras de Sicó 
 

ADXTUR 
 

Enerdura 
 

 
Federação Portuguesa do Caminho de Santiago 

 

 
APIN 

 
  Total*2 

(4) 0,00 € 

Dívida não 
orçamental   
em 31-12-2020 
(previsível) 

Conta 242 0,00 € 

Conta 244 0,00 € 

Conta 24511 0,00 € 

Conta 27859 0,00 € 

Conta 2789 2 000,00 € 

  Total (5) 2 000,00 € 

Dívida Total excluindo não orçamentais (6)=(3)+(4)-(5) 1 687 760,33 € 

Margem de endividamento para 2021 (7)=(2)-(6) 8 306 075,38 € 

20% da Margem (8)=(7)x0,2 1 661 215,08 € 

*1 Conforme o art.º 54.º da RFALEI. 

*2 Ausência de informação previsional~. 

*3 Pela Circular 2/2020/AR de 07/01 da ANP, e de acordo com o entendimento da DGAL, esta entidade não 
conta para o limite de endividamento dos municípios. 

Figura 33 - Endividamento para 2021 

 

4.5. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 

As autarquias locais estão sujeitas, na aprovação e execução dos seus orçamentos, ao princípio da 

estabilidade orçamental, o qual pressupõe a sua sustentabilidade financeira e uma gestão orçamental 
equilibrada, incluindo as responsabilidades contingentes por si assumidas, de acordo com os preceitos 

legais instituídos pela RFALEI. Assim, e pelo disposto legal no n.º 1 do artigo 46.º do supracitado 
diploma, mapeamos as responsabilidades contingentes conhecidas até ao momento: 
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Tribunal N.º Processo Tipo de Ação Partes 

Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Leiria 

450/10.4BELRA-A Ação administrativa especial 

Autor: Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza; 

Contra-interessado: SEALVE - Sociedade Eléctrica de Alvaiázere, S.A. 

Réu: Município de Alvaiázere e outros 

Lisboa - Inst. Central - 
1.ª Secção Comércio - J2 

1557/15.7T8LSB Reclamação de créditos 
Insolvente: Nogueira & Matias, Lda. 

Credor: Município de Alvaiázere 

Balcão Nacional de 
Arrendamento 

3997/17.8YLPRT 
Procedimento Especial de 
Despejo 

Contraparte: Divulga Gestão de Imagem, Lda. 

Balcão Nacional de 
Arrendamento 

1370/20.0YLPRT 
Procedimento Especial de 
Despejo 

Contraparte: António Alves Castelão 

- DJUR.DCCO.00119.2020 CO Ambiental Contraparte: APA - Agência Portuguesa para o Ambiente 

Figura 34 - Processos de contencioso 

 

4.6. ESTRUTURA ORGÂNICA 

À estrutura orgânica do Município de Alvaiázere7, em vigor desde outubro de 2019, não se prevê 
alterações. 

 

 

De salientar que o mapa de pessoal do Município, atualmente, apenas dispõe de 83 trabalhadores, 
dois quais apenas 79 estão em funções, sendo este um número parco para fazer face a todas as 

atribuições e competências que, nos termos da lei, a Câmara Municipal tem de dar resposta. Esta falta 

                                           
7 Publicada na 2.ª série do Diário da República Eletrónico através do Regulamento n.º 814/2019, de 17 de outubro. 

Figura 35 - Organigrama dos serviços municipais 
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de recursos pode colocar em causa a prossecução do interesse público, que deve nortear a atuação 

da Administração Autárquica.   

 
(unidade: número de colaboradores) 

Grupos Profissionais 2017 2018 2019 
2020 2021 

*3 
2022-2025 

*3 Real*1 Previsão*2 

Pessoal Dirigente 2 2 2 2 2 2 2 

Pessoal Técnico Superior   15 15 15 15 16 32 32 

Pessoal Assistente Técnico    18 13 16 17 17 25 25 

Pessoal Assistente Operacional 49 47 46 42 40 49 49 

Fiscal Municipal 0 0 0 0 1 1 1 

Outras situações 2 2 2 3 3 3 3 

Total 86 79 81 79 79 112 112 

 
*1 À data de 30-09-2020 

 
*2 Até 31-12-2020 (números previstos) 

 
*3 Números previstos 

Figura 36 - Quadro de pessoal 

 

4.7. FUNDO DE MANEIO – “FUNDO FIXO” 

A Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho, que aprova as notas de enquadramento ao PCM - Plano de 

Contas Multidimensional, prevê a faculdade de constituição de fundos de maneio como “Fundo Fixo”, 

para fazer face a pequenos montantes de despesas urgentes e inadiáveis, julgados necessários e 

convenientes ao bom funcionamento dos serviços municipais. Para tal o Órgão competente deverá 

aprovar a regulamentação da constituição e regularização destes mesmos fundos. 

A Norma de Controlo Interno8, no ponto 7 do anexo VII – Meios Financeiros Líquidos, define os 

requisitos e procedimentos de controlo específicos da constituição e execução do fundo de maneio. 

A natureza das despesas e respetivas classificações económicas que podem ser contempladas em 

sede de fundos de maneio serão devidamente identificadas no regulamento a aprovar para o efeito 

pelo Órgão Executivo.  

 

5. ORÇAMENTO - ANÁLISE ECONÓMICA-FINANCEIRA 

5.1. ESTRUTURA DO ORÇAMENTO 

A estrutura do orçamento manter-se-á inalterável, flexibilizando a gestão orçamental na sua 

componente técnica, atribuindo a cada um dos responsáveis a motivação e a responsabilização pela 
execução do seu orçamento e, consequentemente, pelos resultados a alcançar: 

 01 - Assembleia Municipal 
 02 - Câmara Municipal 

 03 - Operações Financeiras 

 

                                           
8 A atual NCI, que entrou em vigor a 01-06-2003, encontra-se desatualizada e desajustada ao contexto atual, pelo que o novo 
regulamento da NCI será presente a reunião de CM de 26-11-2020. 
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5.2. RESUMO DO ORÇAMENTO 

Na senda do princípio do equilíbrio orçamental (RFALEI), abordado no ponto 2.2.1.1 do presente 

documento, o valor do saldo corrente no orçamento para 2021 fixa-se, aproximadamente, no 

montante de 1.477.000,00€ (de acordo com o princípio do equilíbrio orçamental analisado no ponto 
4.2.1 do presente documento). 

 

Receita Montante % Despesa Montante % 

Receitas Correntes 7 033 473,00 € 66,70 Despesas Correntes 5 368 029,00 € 50,91 

01 - Impostos diretos 847 065,00 € 12,04 0101 - Assembleia Municipal 8 740,00 € 0,16 

02 - Impostos indiretos 1,00 € 0,00 0102 01 - Despesas com pessoal 2 161 790,00 € 40,27 

04 - Taxas, multas e outras penalidades 33 887,00 € 0,48 0102 02 - Aquisição de bens e serviços  2 336 576,00 € 43,53 

05 - Rendimentos da propriedade 645 912,00 € 9,18 0102 03 - Juros e outros encargos 10,00 € 0,00 

06 - Transferências correntes 5 362 168,00 € 76,24 0102 04 - Transferências correntes 763 147,00 € 14,22 

07 - Venda de bens e serviços correntes 122 077,00 € 1,74 0102 06 - Outras despesas correntes 81 240,00 € 1,51 

08 - Outras receitas correntes 22 363,00 € 0,32 0103 03 - Juros e outros encargos 16 500,00 € 0,31 

   
0103 06 - Outras despesas correntes 26,00 € 0,00 

Receitas de Capital 3 508 999,00 € 33,28 Despesas de Capital 5 177 143,00 € 49,09 

09 - Venda de bens de investimento 42 751,00 € 1,22 0102 07 - Aquisição de bens de capital 4 484 530,00 € 86,62 

10 - Transferências de capital 3 466 237,00 € 98,78 0102 08 - Transferências de capital 481 047,00 € 9,29 

11 - Ativos financeiros 5,00 € 0,00 0102 09 - Ativos financeiros 9 446,00 € 0,18 

12 - Passivos financeiros 4,00 € 0,00 0102 11 - Outras despesas de capital 20,00 € 0,00 

13 - Outras receitas de capital 2,00 € 0,00 0103 07 - Aquisição de bens de capital 10 500,00 € 0,20 

   
0103 10 - Passivos financeiros 191 600,00 € 3,70 

Outras Receitas 2 700,00 € 0,03 
   

15 - Rep. não abatidas nos pagamentos 2 700,00 € 100,00 
   

TOTAL DA RECEITA 10 545 172,00 € 100,00 TOTAL DA DESPESA 10 545 172,00 € 100,00 

Figura 37 - Resumo do orçamento da receita e da despesa (por capítulo) 

 

Analisado o quadro supra, é evidente o cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental, uma vez 
que as receitas correntes apresentam um elevado grau de cobertura face às despesas correntes. 

Logo, as receitas correntes poderão ser aplicadas em investimento, ou seja, em despesas de capital. 
 

 

Figura 38 - Gráfico representativo da evolução homóloga do orçamento (inicial vs corrigido) 
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No exercício de 2020, está prevista ainda uma redução do valor global do orçamento (previsão e 

dotações corrigidas), através da realização de uma modificação orçamental (alteração modificativa em 

linguagem SNC-AP e revisão orçamental em linguagem POCAL), que será presente a reunião de CM e 
sessão de AM a realizar no mês de dezembro. 

 

5.3. RECEITA MUNICIPAL 

A receita municipal, previsível de ser arrecadada no ano 2021, ascende ao valor global de 

10.545.172,00 €, a qual é decomposta em receitas correntes com um peso relativo de 66,70%, em 
receitas de capital que representam 33,28% e em outras receitas que representam cerca de 0,03%. 

A Câmara Municipal, na elaboração do orçamento para o ano de 2021, não procedeu à atualização 
dos valores dos preços e das taxas, nos termos do disposto nos artigos 13.º e 20.º, do regulamento 

de preços do município e regulamento geral de taxas municipais, respetivamente, pelo que os valores 
manter-se-ão iguais aos praticados desde 2017, considerando-se esta proposta aprovada e aqui 

fundamentada em simultâneo com o orçamento, fazendo parte integrante deste.  

No âmbito das transferências do orçamento de estado, e com base na PLOE/2021, foram 
contemplados os seguintes montantes, a saber: 

 

 

     
(unidade: €) 

Clas. 
Económica 

Fundos Municipais 

2020 2021 
Variação 

PLOE OE PLOE 
(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) 

06030101 FEF - corrente 3 900 504,00 4 196 530,00 4 530 654,00 334 124,00 

10030101 FEF - capital 433 389,00 466 281,00 503 406,00 37 125,00 

06030102 FSM 133 094,00 133 094,00 133 094,00 0,00 

06030103 IRS 138 812,00 138 812,00 147 558,00 8 746,00 

1003010504 Excedente (n.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013) 840 118,00 447 270,00 512 834,00 65 564,00 

06030107 IVA 75 889,00 75 889,00 67 403,00 -8 486,00 

TOTAL 5 521 806,00 5 457 876,00 5 894 949,00 437 073,00 

Fonte: LOE/2020 e PLOE/2020 e 2021 

Figura 39 - Transferências do OE (resumo) 
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Figura 40 - Gráfico representativo da evolução homóloga das transferências do OE 

 

No cômputo das transferências do OE, que se definem como recursos financeiros auferidos sem 
qualquer contrapartida, estão refletidas as seguintes receitas, a saber: 

 Receitas correntes, decompostas em  
 Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF corrente);  

 Fundo Social Municipal (FSM);  

 Participação fixa no IRS; 
 IVA – com início pela LOE/2020;  

 Receitas de capital, decompostas em  
 Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF de capital);  

 Excedente - legislado pelo n.º 3 do artigo 35.º da RFALEI – com início pela LOE/2019. 

 

Por via dos vários contratos de arrendamento celebrados, designadamente de habitação social, lojas, 

edifícios, terrenos e também espaços no âmbito do projeto “Alvaiázere +”, no mapa infra é espelhada 
a previsão de receita a arrecadar no ano de 2021. 
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Finalidade Local Renda mensal* 
 

Habitação Social 
(classificação 

económica 070301) 

Bairro Social da Regueira - Fração 1 60,03 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 2 81,60 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 3 4,39 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 4 11,95 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 5 42,80 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 6 65,13 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 7 35,46 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 8 Desocupado  

Bairro Social da Regueira - Fração 9 Desocupado  

Bairro Social da Regueira - Fração 10 44,92 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 11 83,12 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 12 96,50 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 13 21,97 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 14 11,05 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 15 Desocupado  

Bairro Social da Regueira - Fração 16 25,12 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 17 6,84 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 18 17,44 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 19 6,33 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 20 81,49 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 21 4,39 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 22 10,54 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 23 68,60 €  

Bairro Social da Regueira - Fração 24 28,21 €  

Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração A 42,82 €  

Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração B Desocupado  

Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração C 4,39 €  

Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração D 9,83 €  

Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração E Desocupado  

Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração F 38,65 €  

Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração G Desocupado  

Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração H 11,47 €  

Edifícios  
(classificação 

económica 070302) 

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja 153,98 € 
 

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja 191,86 € 
 

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja 191,86 € 
 

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja 125,83 € 
 

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja 125,83 € 
 

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja 125,83 € 
 

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja 125,83 € 
 

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja 125,83 € 
 

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja 217,27 € 
 

Mercado de Maçãs de D. Maria - Loja ("Alvaiázere +") 70,00 € 
 

Mercado de Maçãs de D. Maria - Loja ("Alvaiázere +") 70,00 € 
 

Mercado de Maçãs de D. Maria - Loja ("Alvaiázere +") 70,00 € 
 

Mercado de Maçãs de D. Maria - Loja ("Alvaiázere +") 105,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 10,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 10,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 5,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 5,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 5,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 5,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 5,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 10,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 10,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 10,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 5,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 10,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 10,00 € 
 

Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 5,00 € 
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Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +") 10,00 € 
 

Plataforma empresarial (Sala) 200,00 € 
 

Plataforma empresarial (Sala) 10,00 € 
 

Plataforma empresarial (Sala) 10,00 € 
 

Plataforma empresarial (Sala) 10,00 € 
 

Parque de Campismo de Alvaiázere 29,82 € a 119,26 € renda variável 

Mini Unidades de Alojamento 98,40 € 
 

Mini Unidades de Alojamento 98,40 € 
 

Mini Unidades de Alojamento 153,75 € 
 

Mini Unidades de Alojamento 153,75 € 
 

Piscinas Municipais Descobertas 286,59 € 
 

Terrenos 
(classificação 

económica 051001) 

Antenas 411,22 € 
 

Antenas 310,62 € 
 

Terreno 620,17 € renda anual 

* Valor com IVA, quando aplicável 
 

Figura 41 - Resumo da receita dos arrendamentos 

 

5.3.1. Receita Corrente 

Para o cômputo da receita corrente, que ascende a 7.033.473,00€, e em sede de orçamento, 

contribui, essencialmente, o capítulo das transferências correntes do Estado (76,24%). 

 

Capítulo Económico 01 – Impostos diretos 

Este capítulo engloba, de forma desagregada, os impostos diretos municipais. No âmbito da receita 

fiscal para o exercício de 2021, são propostas pelo Órgão Executivo ao Órgão Deliberativo, as 
seguintes taxas a liquidar e a cobrar: 
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IMI 

Prédios urbanos: 0,3% 

No intuito de promover o combate à desertificação do concelho e de incentivar a requalificação do parque habitacional do 
território das freguesias do concelho: 

 30% de minoração da taxa aplicável, aos prédios reabilitados ou restaurados nos últimos dez anos (desde 2010), que 
possuam a devida licença de utilização - N.º 6 do art.º 112.º do CIMI, mas que não se encontrem em ruina, 
degradados ou devolutos; 

 20% de minoração da taxa aplicável aos prédios urbanos arrendados, cumulativa com a beneficiação da taxa prevista 
na alínea anterior - N.º 7 do art.º 112.º do CIMI; 

 Majorar a taxa de IMI aplicável, em 15%, dos prédios urbanos degradados, que não satisfazem a sua função e façam 
perigar a segurança de pessoas e bens - N.º 8 do art.º 112.º do CIMI. 

Pelo art.º 112.º - A do CIMI alterado pelo art.º 161.º da LOE 2016, serão aplicadas taxas de minoração para habitações 
próprias permanentes: 

 Com 1 dependente a cargo do agregado familiar – 20,00 €; 
 Com 2 dependentes a cargo do agregado familiar – 40,00 €; 
 Com 3 ou mais dependentes a cargo do agregado familiar – 70,00 €. 

Nos termos das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), aprovadas pela Câmara e Assembleia Municipal, os prédios urbanos 
objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção de IMI por um período de 5 anos. De igual modo, os proprietários 
de edifícios ou frações da ARU são abrangidos por um conjunto de majorações e minorações em sede do IMI previstas no 
CIMI, nomeadamente: 

 Minoração de 30% da taxa de IMI em vigor em prédios urbanos localizados na ARU, de acordo com o previsto no n.º 
6 do art.º 112.º do CIMI, mas que não se encontrem em ruina, degradados ou devolutos; 

 Minoração de 20% da taxa de IMI em vigor a aplicar aos prédios urbanos arrendados localizados na ARU, que pode 
ser cumulativa com a anterior de acordo com o previsto no n.º 7 do mesmo artigo; 

 Majoração em 30% da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios urbanos degradados, que não cumpram 
satisfatoriamente a sua função ou sejam um perigo para a segurança de pessoas e bens, conforme descrito no n.º 8 
do mesmo artigo. 

Derrama 

Não aplicável 

Figura 42 - Taxas a liquidar e cobrar (proposta) 

 

(unidade: €) 

Classificação 
económica 

16-10-2018 a 
31-12-2018 

Ano de 2019 
01-01-2020 a 
15-10-2020 

Média dos últimos 
24 meses 

Orçamento 
2021 

Observações 
(1) (2) (3) (4)=((1)+(2)+(3))/2 

010202 IMI 153 886,54 577 672,27 417 913,52 574 736,17 574 736,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

010203 IUC 32 651,28 158 471,08 142 176,17 166 649,27 166 649,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

010204 IMT 24 144,78 130 827,39 56 383,49 105 677,83 105 678,00 
Média dos últimos 24 meses 

(arredondamento) 

010205 Derrama 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

010299 
Impostos diretos 
diversos 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

TOTAL 847 063,26 847 065,00   

Figura 43 - Apuramento dos montantes dos impostos diretos (capítulo 01) 

 

Capítulo Económico 02 – Impostos indiretos 

Este capítulo engloba as receitas provenientes da cobrança de impostos municipais estabelecidos na 

RFALEI. De ressalvar que, conforme nota informativa emitida pela DGAL, o registo das taxas, 
independentemente de serem cobradas a pessoas coletivas ou particulares, deve ocorrer no capítulo 

04, tendo em conta a uniformização das taxas cobradas pelos municípios, as desagregações 
existentes no classificador económico previsto no POCAL e a desagregação do Plano de Contas Central 

da UniLEO, em SNC-AP. 
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(unidade: €) 

Classificação económica 

16-10-2018 a 
31-12-2018 

Ano de 
2019 

01-01-2020 a 
15-10-2020 

Média dos últimos 
24 meses 

Orçamento 
2021 

Observações 
(1) (2) (3) (4)=((1)+(2)+(3))/2 

020206 
Impostos indiretos 
específicos das 

autarq. locais 
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

TOTAL 0,00 1,00 
 

Figura 44 - Apuramento dos montantes dos impostos indiretos (capítulo 02) 

 

Capítulo Económico 04 – Taxas, multas e outras penalidades 

Este capítulo engloba os grupos: 04.01 - «Taxas» e 04.02 - «Multas e outras penalidades». 

 
(unidade: €) 

Classificação económica 

16-10-2018 a 
31-12-2018 

Ano de 
2019 

01-01-2020 a 
15-10-2020 

Média dos últimos 
24 meses 

Orçamento 
2021 

Observações 
(1) (2) (3) (4)=((1)+(2)+(3))/2 

04012301 Mercados e Feiras 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

04012302 
Loteamentos e 

Obras 
3 076,79 22 439,48 14 736,45 20 126,36 20 129,00 

Média dos últimos 24 meses 

(arredondamento) 

04012303 
Ocupação da via 

pública 
60,00 440,50 650,00 575,25 575,00 

Média dos últimos 24 meses 

(arredondamento) 

04012304 Animais 0,00 96,00 48,00 72,00 72,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

0401230601 
Conservação Rede 
Esgotos 

23 099,84 82 908,93 6 811,39 56 410,08 1 673,00 

Previsão considerando o valor 

cobrado e arrecadado em 
2020 relativo a anos 

anteriores 

0401239901 
Taxa depósito da 

ficha técnica da 
habitação 

0,00 15,00 105,00 60,00 60,00 
Média dos últimos 24 meses 

(arredondamento) 

0401239902 
Taxa pela emissão 
do certificado 
registo 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

0401239903 TGR 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

Previsão considerando o valor 

cobrado e arrecadado em 
2020 relativo a anos 
anteriores 

0401239904 
Taxa de Proteção 

Civil 
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

0401239905 Taxa Turística 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

0401239906 Publicidade 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

0401239907 
Utilização da rede 
viária municipal 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

0401239999 Outras 1 290,38 8 218,65 5 768,48 7 638,76 7 639,00 
Média dos últimos 24 meses 

(arredondamento) 

040201 Juros Mora 605,90 3 937,31 1 557,58 3 050,40 3 050,00 
Média dos últimos 24 meses 

(arredondamento) 

040202 
Juros 
Compensatórios 

191,98 798,15 301,73 645,93 646,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

040204 
Coimas e 
penalidades por 

contra-ordenações 
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

040299 
Multas penalidades 
diversas 

13,41 38,37 0,00 25,89 26,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

TOTAL 88 604,66 33 887,00   

Figura 45 - Apuramento dos montantes das taxas, multas e outras penalidades (capítulo 04) 
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Capítulo Económico 05 – Rendimentos da propriedade 

O capítulo económico 05 incorpora, essencialmente, os rendimentos decorrentes das rendas de 

exploração, da concessão da rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão e as sete eólicas 
instaladas na Serra de Alvaiázere. 

 
(unidade: €) 

Classificação económica Detalhe 
Orçamento 

2021 
Observações 

050201 Bancos e outras instituições financeiras 
 

1,00 Para abertura da rubrica 

050202 Cª Seguros e fundos de pensões   1,00 Para abertura da rubrica 

050301 Adm. Central - Estado   1,00 Para abertura da rubrica 

050302 Adm. Central - Serviços e fundos autónomos   1,00 Para abertura da rubrica 

050304 Adm. Local - Continente   1,00 Para abertura da rubrica 

050701 Empresas Públicas   1,00 Para abertura da rubrica 

050702 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais   1,00  Para abertura da rubrica  

   - Dividendos ERSUC       

050703 Empresas Privadas   1,00 Para abertura da rubrica 

050799 Outras   1,00 Para abertura da rubrica 

050901 Associações Municípios   1,00 Para abertura da rubrica 

050999 Outras   1,00 Para abertura da rubrica 

051001 Terrenos 
 

22 999,00 Arredondamento 

 
 - Vodafone 4 934,64 

  

 
 - Beautyflower 620,17 

  

 
 - NOS 3 727,44 

  

 
 - Bripealtos 13 716,94 

  

051002 Ativos no Subsolo   1,00 Para abertura da rubrica 

051005 Bens de domínio público 
 

622 900,00 Arredondamento 

 
 - Sealve 306 900,00 

  

 
 - EDP 316 000,00 

  

051099 Outros   1,00 Para abertura da rubrica 

TOTAL 645 912,00   

Figura 46 - Apuramento dos montantes dos rendimentos da propriedade (capítulo 05) 

 

Capítulo Económico 06 – Transferências correntes 

Entende-se por transferências correntes os recursos financeiros auferidos destinados ao financiamento 
de despesas correntes. Este capítulo desagrega-se de acordo com a classificação do setor e da 

unidade institucional. 
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(unidade: €) 

Classificação económica Detalhe 
Orçamento 

2021 
Observações 

06010101 Empresas Públicas 
 

1,00 Para abertura da rubrica 

06010102 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais   1,00 Para abertura da rubrica 

06010199 Outras   1,00 Para abertura da rubrica 

060201 Bancos e Outras Instituições Financeiras   1,00 Para abertura da rubrica 

060202 Cª Seguros e Fundos de Pensões   1,00 Para abertura da rubrica 

06030101 FEF - Fundo de Equilíbrio Financeiro (quadro infra) 4 530 654,00 Conforme PLOE/2021 

06030102 FSM - Fundo Social Municipal (quadro infra) 133 094,00 Conforme PLOE/2021 

06030103 Participação Fixa no IRS (quadro infra) 147 558,00 Conforme PLOE/2021 

06030106 Transferência de competências - Lei 50/2018   1,00 Para abertura da rubrica 

06030107 Participação no IVA - Art. 26.º-A Lei n.º 73/2013   67 403,00 Conforme PLOE/2021 

0603019901 Direção Geral da Administração Interna   500,00 Estimativa 

0603019902 DGESTE 
 

95 620,00 Estimativa 

 
 - AAAF 49 811,00 

  

 
 - Programa de generalização de fornecimento de refeições 2 798,00 

  

 
 - Pessoal Auxiliar 43 011,00 

  

0603019904 IFAP   1,00 Para abertura da rubrica 

0603019999 Outras   1,00 Para abertura da rubrica 

06030602 PEPAL (quadro infra) 137 979,00 Candidaturas 

06030605 Portugal 2020 (quadro infra) 207 292,00 Candidaturas 

06030699 Outras   1,00 Para abertura da rubrica 

06030701 Transferência de competências - Lei 50/2018   1,00 Para abertura da rubrica 

06030799 Outras   1,00 Para abertura da rubrica 

060309 S. fundos autónomos - Subsist.prot.famil.polit.act.EFP   30 199,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

06050101 Municípios   1,00 Para abertura da rubrica 

06050102 Freguesias   1,00 Para abertura da rubrica 

06050103 Serviços autónomos da Administração Local   1,00 Para abertura da rubrica 

06050104 Associações de municípios   1,00 Para abertura da rubrica 

06050199 Outras   1,00 Para abertura da rubrica 

06060101 CPCJ   11 850,00 Valor de 2020 

060604 Outras transferências   1,00 Para abertura da rubrica 

060701 Instituições sem fins lucrativos   1,00 Para abertura da rubrica 

060801 Famílias 
 

1,00 Para abertura da rubrica 

TOTAL 5 362 168,00   

Figura 47 - Apuramento dos montantes das transferências correntes (capítulo 06) 

 

Detalhadamente, temos: 
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(unidade: €) 

Clas. 
Económica 

Fundos Municipais 
(transferência corrente) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

06030101 FEF 3 620 257 3 784 600 3 836 095 3 961 146 4 016 515 3 961 776 4 196 530 4 530 654 

06030102 FSM 101 748 133 094 133 094 133 094 133 094 133 094 133 094 133 094 

06030103 IRS 101 461 130 144 127 764 118 972 127 251 129 033 138 812 147 558 

06030107 IVA 
      

75 889 67 403 

TOTAL 3 823 466 4 047 838 4 096 953 4 213 212 4 276 860 4 223 903 4 544 325 4 878 709 

Fonte: LOE`s 2014 a 2020 e PLOE/2021 

Figura 48 - Detalhe dos fundos municipais correntes (transferências do OE) 

 

No âmbito da receita fiscal para o exercício de 2021, foi aprovada a taxa a liquidar e a cobrar de 3% 

sobre a coleta líquida. Esta diminuição comporta uma estimativa de perda de receita de cerca de 
51.600€.  

Relativamente ao valor financiado previsto em sede de orçamento, a sua origem está devidamente 
explicitada e espelhada no quadro infra.  

 

Clas. 
Económica 

Projeto Descrição 
Invest. 

aprovado 

Invest. 
elegível 

aprovado 

Comparticipação Orçamento 
2021 

Fases de 
candidatura % Valor 

06030602 
CENTRO-04-3118-
FSE-0000047 

PEPAL 137 979,48 € 137 979,48 € 100 137 979,48 € 137 979,00 € Em execução 

06030605 

CENTRO-07-2114-

FEDER-000065 

Produtos Turísticos da 

Região de Leiria 
58 823,54 € 58 823,54 € 85 50 000,01 € 50 000,00 € Aprovada 

CENTRO-03-5266-
FSE-000023 

Planos Inovadores de 
Combate ao Insucesso 

Escolar 

33 210,00 € 33 210,00 € 85 28 228,50 € 14 114,00 € Em execução 

CENTRO-16-2016-01-
016 

Região de Leiria - Rede 
Cultural 

84 915,00 € 84 915,00 € 85 72 177,75 € 72 178,00 € Em execução 

POISE - 01-3422-FSE-
0000007 

Igualdade do Género, 

Cidadania e não 
Discriminação - 

Alvaiázere + igual 

35 000,00 € 35 000,00 € 100 35 000,00 € 21 000,00 € Submetida 

Aviso n.º 

102223/2020 
Condomínio das Aldeias 50 000,00 € 50 000,00 € 100 50 000,00 € 50 000,00 € Aprovada 

Total 399 928,02 € 399 928,02 €   373 385,74 € 345 271,00 €   

Figura 49 - Detalhe por classificação económica do capítulo 06 

 

Capítulo Económico 07 – Venda de bens e serviços correntes 

Neste capítulo incluem-se, na generalidade, as receitas quer com o produto da venda de bens, 
inventariados ou não, que inicialmente não tenham sido classificados como bens de capital ou de 

investimento, quer ainda os recebimentos de prestação de serviços.  
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(unidade: €) 

Classificação económica 

16-10-2018 a 
31-12-2018 

Ano de 
2019 

01-01-2020 a 
15-10-2020 

Média dos 
últimos 24 meses 

Orçamento 
2021 

Observações 
(1) (2) (3) (4)=((1)+(2)+(3))/2 

070101 Material Escritório 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

070102 Livros e doc. técnica 47,36 619,46 486,58 576,70 577,00 
Média dos últimos 24 meses 

(arredondamento) 

070103 Publicações e Impressos 108,88 0,00 0,00 54,44 54,00 
Média dos últimos 24 meses 

(arredondamento) 

070105 Bens inutilizados 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

07010802 Água 143 650,00 497 158,90 43 148,47 341 978,69 12 961,00 

Previsão considerando o 

valor cobrado e arrecadado 
em 2020 relativo a anos 

anteriores 

07010805 Produtos alimentares e bebidas 0,00 1 501,84 338,36 920,10 920,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

07010899 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

07011001 Sucata 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

07011099 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

07011101 Inertes 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

07011199 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

070199 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

070201 Aluguer de Espaços e Eq. 0,00 616,76 0,00 308,38 308,00 
Média dos últimos 24 meses 

(arredondamento) 

070206 Reparações  0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

070207 Alimentação e Alojamento 213,89 2 041,90 1 666,13 1 960,96 1 961,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

07020801 Serviços Sociais 33,42 4 108,00 886,08 2 513,75 2 514,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

0702080201 Turismo Sénior 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

0702080202 Outros 0,00 2 155,00 2 789,50 2 472,25 2 472,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

0702080301 Turismo Sénior 0,00 2 160,00 700,00 1 430,00 1 430,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

0702080302 Outros 0,00 2 743,43 0,00 1 371,72 1 372,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

07020804 Serviços Desportivos 3 832,50 30 113,54 18 558,32 26 252,18 26 252,00 
Média dos últimos 24 meses 

(arredondamento) 

0702090102 Saneamento - Limpeza de fossas 426,25 3 313,12 193,75 1 966,56 1,00 Para abertura da rubrica 

07020902 Resíduos Sólidos 36 094,02 126 317,34 9 474,86 85 943,11 1 942,00 

Previsão considerando o 

valor cobrado e arrecadado 
em 2020 relativo a anos 
anteriores 

0702090302 Transportes escolares 713,72 2 537,20 1 194,18 2 222,55 2 223,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

0702090303 Transp. pessoas e mercadorias 0,00 2 353,50 0,00 1 176,75 1 177,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

07020904 Trabalhos por Conta Particulares 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

07020905 Cemitérios 175,00 15 905,00 5 120,00 10 600,00 10 600,00 
Média dos últimos 24 meses 

(arredondamento) 

07020906 Mercados e Feiras 1 533,94 12 789,04 3 560,10 8 941,54 8 942,00 
Média dos últimos 24 meses 

(arredondamento) 

07020907 Parque de Estacionam. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

07020908 Parque de Campismo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

07029902 Encargos de cobrança de receita       0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

07029999 Outros 169,18 982,86 504,14 828,09 828,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

070301 Habitações 1 644,66 9 380,29 7 364,46 9 194,71 10 980,00 Valor cobrado atualmente, 

sendo que, não foi divulgado 
o coeficiente de atualização 070302 Edifícios 3 789,92 31 883,27 19 401,35 27 537,27 34 548,00 

070399 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

TOTAL 528 249,74 122 077,00   

Figura 50 - Apuramento dos montantes da venda de bens e serviços correntes (capítulo 07) 



Relatório 2021 

Documentos Previsionais 

 

Página 57 de 204 
 

Capítulo Económico 08 – Outras receitas correntes 

Entende-se por transferências correntes os recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida, 

destinados ao financiamento de despesas de capital. Podemos, assim, definir o capítulo 08 como uma 
rubrica de carácter residual, que sustenta um conjunto de receitas não enquadráveis nos capítulos 

anteriores. 

 
(unidade: €) 

Classificação económica 

16-10-2018 a 
31-12-2018 

Ano de 
2019 

01-01-2020 a 
15-10-2020 

Média dos últimos 
24 meses 

Orçamento 
2021 

Observações 
(1) (2) (3) (4)=((1)+(2)+(3))/2 

08019901 
Indem. Por det. Roubo Extr 

Bens Patr. 
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

08019902 
Inde. Estragos prov. Outr. 
Viat. Outr. Equip. Aut Local 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

08019903 Iva Reembolsado 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Para abertura da rubrica 

08019999 Diversas 9 631,42 19 963,06 15 126,19 22 360,34 22 360,00 
Média dos últimos 24 meses 
(arredondamento) 

TOTAL 22 360,34 22 363,00   

Figura 51 - Apuramento dos montantes de outras receitas correntes (capítulo 08) 

 

5.3.2. Receita de Capital 

Para o cômputo da receita de capital, que ascende a 3.508.999,00€, e em sede de orçamento, 
contribui, essencialmente, o capítulo das transferências de capital (98,78%).  

 

Capítulo Económico 09 – Venda de bens de investimento 

No capítulo 09 e no que respeita à venda de bens imóveis, de acordo com os trâmites legais definidos 

no artigo 121.º da LOE/2020, a previsão da receita a ser arrecadada deve ser efetuada de acordo com 
a média aritmética simples do valor arrecadado nos últimos 36 meses. 

Assim, no quadro infra estão espelhados os valores correspondentes ao valor arrecadado nos últimos 
36 meses. 

 
(unidade: €) 

Classificação económica 
Orçamento 

2021 
Observações 

 090101 Sociedade e quase-sociedades não financeira 1 394,00 Art. 121.º da LOE/2020 (média dos últimos 36 meses) 

 090110 Famílias 3 600,00 Art. 121.º da LOE/2020 (média dos últimos 36 meses) 

 090301 Soc e quase-sociedades não financeiras 10 442,00 Art. 121.º da LOE/2020 (média dos últimos 36 meses) 

 090302 Soc financeiras 1,00 Para abertura da rubrica 

 090310 Famílias 1,00 Para abertura da rubrica 

 09040101 Equipamento de transporte 27 310,00 Art. 121.º da LOE/2020 (média dos últimos 36 meses) 

 09040102 Maquinaria e equipamento 1,00 Para abertura da rubrica 

 09041001 Equipamento de transporte 1,00 Para abertura da rubrica 

 09041002 Maquinaria e equipamento 1,00 Para abertura da rubrica 

TOTAL 42 751,00   

Figura 52 - Apuramento dos montantes da venda de bens de investimento (capítulo 09) 
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Capítulo Económico 10 – Transferências de capital 

No capítulo das transferências de capital está contemplado o FEF de capital, o excedente das 

transferências do OE previsto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 
atual redação e um largo conjunto de financiamentos comunitários para projetos através do programa 

Portugal 2020 e outras entidades financiadoras, conforme descrito na tabela infra. 

 
(unidade: €) 

Classificação económica Detalhe 
Orçamento 

2021 
Observações 

10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro (quadro infra) 503 406,00 PLOE/2021 

1003010499 Outras   1,00 Para abertura da rubrica 

1003010504 Art.º 35, n.º 3 Lei n.º 73/2013 (quadro infra) 512 834,00 PLOE/2021 

10030106 Transferência de competências - Lei 50/2018   1,00 Para abertura da rubrica 

10030708 Portugal 2020 (quadro infra) 2 449 992,00 Candidaturas 

10030799 Outras   1,00 Para abertura da rubrica 

10030801 Transferência de competências - Lei 50/2018   1,00 Para abertura da rubrica 

10030899 Outras 
 

1,00 Para abertura da rubrica 

TOTAL   3 466 237,00   

Figura 53 - Apuramento dos montantes das transferências de capital (capítulo 10) 

 

Detalhadamente, temos: 

 
(unidade: €) 

Clas. 
Económica 

Fundos Municipais 
(transferência de capital) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

10030101 FEF 402 251 420 511 426 233 440 127 446 279 440 197 466 281 503 406 

1003010504 
Art.º 35.º, n.º 3 Lei n.º 
73/2013 

          333 082 447 270 512 834 

TOTAL 402 251 420 511 426 233 440 127 446 279 773 279 913 551 1 016 240 

Fonte: LOE`s 2014 a 2020 e PLOE/2021 

Figura 54 - Detalhe dos fundos municipais de capital (transferências do OE) 

 

O mapa seguinte identifica de forma detalhada as candidaturas cujos valores estão contemplados em 

sede de orçamento como receita de capital. 
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Clas. 
Económica 

Projeto Descrição 
Invest. 

aprovado 

Invest. 
elegível 

aprovado 

Comparticipação Orçamento 
2021 

Fases de 
candidatura % Valor 

10030708 

CENTRO-07-2114-
FEDER-000080 

Parque Ecológico Gramatinha 
Ariques 

199 807,75 € 199 807,75 € 85 169 836,59 € 169 837,00 € Submetida 

Aviso n.º 12381/2009 
Mobilidade elétrica na 

Administração Pública 
48 000,00 € 48 000,00 € 100 48 000,00 € 48 000,00 € Aprovada 

CENTRO-07-2316-
FEDER-000039 

Requalificação da Zona 
Envolvente ao edifício do 
Tribunal 

151 977,34 € 151 977,34 € 85 129 180,74 € 9 094,00 € Em execução 

CENTRO-08-0550-
FEDER-000018 

Loja do Cidadão de Alvaiázere 586 705,91 € 350 000,00 € 85 297 500,00 € 231 350,00 € Em execução 

PDR 2020-10216-
046497 

Aldeias de Calcário 29 998,00 € 29 998,00 € 60 17 998,00 € 17 998,00 € Submetida 

CENTRO-07-2316-
FEDER-000224 

Criação de uma Nova Praça - 

Redefinição da Rua Santa 
Maria Madalena e Rua 
Conselheiro Furtado dos 

Santos - 1ª Fase 

435 145,75 € 434 145,75 € 85 369 873,89 € 249 886,00 € Aprovada 

CENTRO-06-1203-
FEDER-000085 

Otimização energética das 

piscinas municipais cobertas 
389 344,63 € 389 344,63 € 85 330 942,94 € 330 943,00 € Submetida 

CENTRO-06-1203-
FEDER-000125 

Otimização energética dos 

serviços centrais das câmaras 
municipais 

65 000,00 € 65 000,00 € 85 55 250,00 € 55 250,00 € Submetida 

CENTRO-07-2114-

FEDER-000157 

Parque Botânico da Mata do 

Carrascal 
346 713,21 € 346 713,21 € 85 294 706,23 € 294 706,00 € Submetida 

PDR 2020-10214-

063515 
Mercado de Alvaiázere 99 927,31 € 99 927,31 € 60 59 956,39 € 55 964,00 € Aprovada 

CENTRO-02-0853-
FEDER-000901 

Área Empresarial do Rego da 
Murta 

2 184 017,76 € 1 467 561,36 € 85 1 247 427,16 € 986 964,00 € Em execução 

Total 4 536 637,66 € 3 582 475,35 €   3 020 671,92 € 2 449 992,00 €   

Figura 55 - Detalhe dos fundos municipais de capital (transferências do OE) 

 

Capítulo Económico 11 – Ativos financeiros 

Compreende as receitas provenientes da venda e amortização de títulos de crédito, designadamente, 
obrigações e ações ou outras formas de participação, assim como as resultantes do reembolso a favor 

da autarquia, do valor da amortização de empréstimos afetos aos serviços municipalizados ou 

subsídios reembolsáveis concedidos nos termos da lei. 

 
(unidade: €) 

Classificação económica 
Orçamento 

2021 
Observações 

110801 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1,00 Para abertura da rubrica 

110802 Sociedades financeiras 1,00 Para abertura da rubrica 

110803 Admin. Pública - Admin. Central - Estado 1,00 Para abertura da rubrica 

110804 Admin. Pública - Admin. Central - Serv. Fundos autónomos 1,00 Para abertura da rubrica 

110806 Admin. Pública - Admin. Local - Continente 1,00 Para abertura da rubrica 

TOTAL 5,00   

Figura 56 - Apuramento dos montantes dos ativos financeiros (capítulo 11) 
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Capítulo Económico 12 – Passivos financeiros 

Como «Passivos financeiros» consideram-se as receitas provenientes da emissão de obrigações e de 

empréstimos contraídos a curto e a médio e longo prazo. 

 
(unidade: €) 

Classificação económica 
Orçamento 

2021 
Observações 

120502 Sociedades financeiras 1,00 Para abertura da rubrica 

120602 Sociedades financeiras 1,00 Para abertura da rubrica 

120603 Admin. Pública - Admin. Central - Estado 1,00 Para abertura da rubrica 

120604 Admin. Pública - Admin. Central - Serv. Fundos autónomos 1,00 Para abertura da rubrica 

TOTAL 4,00   

Figura 57 - Apuramento dos montantes dos passivos financeiros (capítulo 12) 

 

Capítulo Económico 13 – Outras receitas de capital 

O capítulo 13 define-se como uma rubrica de carácter residual, que sustenta um conjunto de receitas 

não enquadráveis nos capítulos anteriores. 

 
(unidade: €) 

Classificação económica 
Orçamento 

2021 
Observações 

130101 Indemnizações 1,00 Para abertura da rubrica 

130199 Outras 1,00 Para abertura da rubrica 

TOTAL 2,00   

Figura 58 - Apuramento dos montantes das outras receitas de capital (capítulo 13) 

 

5.3.1. Outras Receitas 

Capítulo Económico 15 – Reposições não abatidas nos pagamentos 

O capítulo 15, abreviadamente designado por RNAP, cujo montante em orçamento foi apurado por 

estimativa, abrange as receitas resultantes das entradas de fundos na tesouraria em resultado de 
pagamentos orçamentais indevidos, ocorridos em anos anteriores, ou em razão de não terem sido 

utilizados, na globalidade ou parte, pelas entidades que os receberam. Contudo, neste capítulo só se 

registam as devoluções que têm lugar depois de encerrado o ano financeiro em que ocorreu o 
pagamento. Caso contrário, ou seja, no caso de as devoluções terem lugar antes do encerramento do 

ano financeiro, estamos perante reposições abatidas aos pagamentos. Estas últimas implicam 
unicamente correções da dotação utilizada e do respetivo saldo disponível e, portanto, não são tidas 

como receita orçamental, mas sim como uma correção à despesa paga. 

Por outro lado, com a execução do exercício económico e após a aprovação pelo Órgão Deliberativo, 

neste capítulo, através de uma revisão orçamental, é criado o capítulo “16 - Saldo da gerência 

anterior”, para inclusão do montante apurado na gerência do exercício anterior.  
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5.4. DESPESA MUNICIPAL 

A despesa municipal, define-se com a inscrição de montantes que decorrem das atribuições e 

competências acometidas aos municípios, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Neste sentido, a despesa previsível de se realizar no ano 2021 ascende ao valor global de 

10.545.172,00€, a qual é decomposta em despesas correntes com um peso relativo de cerca de 
50,91% e em despesas de capital que representam cerca de 49,09%. O valor das despesas correntes 

provém do enfoque que é dado não só pela natureza das despesas e receitas dos próprios fundos 
comunitários, mas também da mudança de paradigma das despesas dos Municípios. Presentemente, 

temos uma componente muito centralizada numa vertente imaterial, de disponibilização de 

ferramentas que permitam ao Munícipe de uma forma muito mais fácil interagir com a Administração, 
a qual se tem revelado muito útil nestes tempos de pandemia que vivemos. Tendo em conta algumas 

notas informativas que a DGAL tem disponibilizado, os municípios têm procedido a alterações das 
classificações económicas de algumas despesas. Este trabalho também foi levado a cabo pelo 

Município de Alvaiázere no corrente ano e sê-lo-á no futuro. A título de exemplo, destacamos o facto 

de se ter alterado algumas despesas do classificador económico 0602030599 – Outras despesas, para 
outras classificações económicas, tais como 020220 – outros trabalhos especializados ou 020216 – 

seminários, exposições e similares, em função da natureza destas. Tendo em conta a necessária 
convergência e uniformização de classificadores, este trabalho deverá ser levado a cabo pelos 

municípios para que se consiga atingir o objetivo principal do SNC-AP, ou seja, uma consolidação de 
contas no setor público. 

 

5.4.1. Despesa Corrente 

Para o cômputo da despesa corrente, que ascende a 5.368.029,00€, contribuem, essencialmente, os 

capítulos das despesas com o pessoal (40,27%) e o da aquisição de bens e serviços (43,53%). 

 

Capítulo Económico 01 – Despesas com o pessoal 

No que respeita ao capítulo das despesas com o pessoal, a previsão encontra-se em consonância com 
o Mapa de Pessoal, espelhando-se na seguinte forma: 

 

 

Figura 59 - Evolução no número de postos de trabalho 
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Resumidamente, em termos de mapa de pessoal e até à presente data, temos as seguintes 
ocorrências: 

 Três desvinculações por aposentação na carreira de assistente operacional; 
 Uma desvinculação por cessação da mobilidade interna na carreira de assistente técnico; 

 Duas desvinculações por consolidação da mobilidade interna na carreira de assistente técnico 

noutros serviços; 
 Três admissões na carreira de técnico superior – desporto, serviço social e arquitetura -  por 

términus de procedimento concursal.  
 

No entanto, importa ressalvar que, no cômputo total de 83 colaboradores, em efetividade de funções 

encontram-se somente 79, tendo em conta as seguintes situações: 

 Por motivo de licença sem remuneração 

 Dois trabalhadores na carreira de assistente operacional, com efeitos a 01/03/2020 e 
a 10/05/2020, respetivamente; 

 Por motivo de mobilidade interna noutros serviços: 
 Um trabalhador na carreira de técnico superior, com efeitos a 01/07/2020. 

 

Tal como referenciado no mapa de pessoal, estão a decorrer procedimentos concursais com vista ao 
preenchimento de 25 postos trabalho nas carreiras de técnico superior, assistente técnico e assistente 

operacional.  

O mapa seguinte espelha a previsão de custos com o pessoal por serviço/unidade orgânica, para 

2021. 
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(unidade: €) 

Serviço 
Remuneração 

anual 

Sub. de férias 

e de natal 

Sub. de 

refeição 

Encargos da 

entidade 

Despesas de 

representação 

Abono para 

falhas 
TOTAL 

Presidente da Câmara e Vereação 90 736,56 15 122,76 3 463,02 25 141,59 22 098,36 
 

156 562,29 

Gabinete de Apoio à Presidência e 
Gabinete de Apoio ao Vereadores  

44 082,60 7 347,10 2 308,68 12 214,55     65 952,93 

Gabinete de Auditoria             0,00 

Autoridade Médico-Veterinária Municipal             0,00 

Gabinete-Serviço Municipal de Proteção 
Civil 

21 898,08 3 649,68 1 154,34 6 067,59     32 769,69 

Gabinete de Contratação Pública, 
Assessoria e Fiscalização 

39 664,32 6 610,72 3 463,02 10 990,32     60 728,38 

Gabinete de Planeamento Estratégico 24 680,88 4 113,48 2 308,68 6 838,66     37 941,70 

Unidade de 
Desenvolvimento 

Social e Cultural 

Educação 25 534,03 4 255,67 2 098,80 7 075,05     38 963,56 

Cultura             0,00 

Biblioteca 43 795,08 7 299,18 4 617,36 12 134,89     67 846,51 

Museu 43 078,08 7 179,68 4 617,36 11 936,22     66 811,34 

Desporto 91 327,05 15 567,74 10 179,18 25 387,51     142 461,48 

Turismo 9 502,92 1 583,82 1 154,34 2 633,10     14 874,18 

Ação Social e Saúde 28 921,92 4 820,32 2 308,68 8 013,78     44 064,70 

Comunicação             0,00 

Higiene, Limpeza e 
Apoio 

127 431,84 21 238,64 18 469,44 35 309,24     202 449,16 

Sub Total 369 590,92 61 945,05 43 445,16 102 489,79 0,00 0,00 577 470,93 

Divisão 
Administrativa e 

Financeira 

Coordenação 31 460,16 5 243,36 1 154,34 8 717,09 2 344,44   48 919,39 

Contab., Economato 
e Património 

56 658,60 9 443,10 4 617,36 15 699,15     86 418,21 

SOAMT 25 877,40 4 312,90 2 308,68 7 170,20   2 384,52 42 053,70 

SORHE 39 718,68 6 619,78 3 463,02 11 005,38     60 806,86 

Tecnologias da 
Informação 

            0,00 

Sub Total 153 714,84 25 619,14 11 543,40 42 591,82 2 344,44 2 384,52 238 198,16 

Divisão de Obras 

Municipais e 
Urbanismo 

Coordenação 38 631,60 6 438,60 1 154,34 10 704,17 2 344,44   59 273,15 

Planeamento e 
Ordenamento do Ter. 

14 460,96 2 410,16 1 154,34 4 006,89     22 032,35 

Urbanismo e 
Edificação 

60 322,92 10 053,82 4 617,36 16 714,48     91 708,58 

Armazém e Parque 

de Máquinas e 
Viaturas 

132 015,68 22 432,66 19 308,96 36 681,48     210 438,78 

Apoio Administrativo 35 067,82 5 844,64 4 512,42 9 716,71     55 141,59 

Sub Total 280 498,98 47 179,88 30 747,42 77 823,73 2 344,44 0,00 438 594,45 

Procedimentos a decorrer 230 871,70 38 478,62 26 235,00 63 970,70     359 556,02 

Procedimentos de 2021 41 620,26 6 936,71 5 037,12 11 532,28 
  

65 126,37 

TOTAL 1 297 359,14 217 003,14 129 705,84 359 661,04 26 787,24 2 384,52 2 032 900,92 

Figura 60 - Despesas com o pessoal, por classificação e por serviço (classificação orgânica 0102 - Câmara 
Municipal) 

 

Capítulo Económico 02 – Aquisição de bens e serviços 

Neste capítulo estão incluídas as despesas referentes aos consumos de combustíveis, energia 
eléctrica, encargos de instalação e no campo da educação estão as rubricas dos transportes e 

refeições escolares. Alguns destes valores constam das GOP’s. 
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Capítulo Económico 03 – Juros e outros encargos 

No âmbito do capítulo económico 03, o mesmo é desagregado por: 

 Orgânica 0102 - Câmara Municipal – em que os montantes incluídos em orçamento foram-no 
para abertura da rubrica em orçamento; 

 Orgânica 0103 - Operações Financeiras – em que os montantes incluídos em orçamento 

foram apurados tendo em conta os seis contratos de empréstimo de médio e longo prazo, que 
o Município de Alvaiázere ainda detém (ver capítulo económico 10 – passivos financeiros do 

ponto 5.4.2. Despesa de Capital do presente relatório). 

 

Capítulo Económico 04 – Transferências correntes 

No âmbito das transferências correntes, o Órgão Executivo impelido das suas atribuições e 
competências em matéria de apoio ao associativismo e acordos de cooperação com as freguesias do 

Concelho, entre outros, prevê um conjunto alargado de apoios financeiros a atribuir ou comparticipar 
a diversas entidades e instituições, essencialmente, de cariz social, desportiva ou cultural. Tendo por 

base o determinado no regulamento de apoio ao associativismo em vigor no Município, o Órgão 
Executivo aprovou os valores a atribuir no âmbito deste regulamento na sua reunião realizada no 

passado dia 29-09-2020. 

Estão aqui contempladas, também, os apoios de cariz social deliberados pelo Órgão Executivo, 
designadamente o apoio social escolar, o apoio a habitações degradadas entre outros. 

Por outro lado, nesta rubrica estão ainda previstas as despesas com os vencimentos das admissões de 
colaboradores inseridos nos programas ocupacionais (POC) e nos rendimentos sociais de inserção 

(RSI), bem como os estagiários no âmbito dos programas de estágios na administração local (PEPAL). 

 

Capítulo Económico 06 – Outras despesas correntes 

Neste capítulo, muitos dos montantes apresentados derivam, na sua grande maioria, das GOP’s, 
adiante esmiuçadas e identificadas. 

 

5.4.2. Despesa de Capital 

Para o cômputo da despesa de capital, que ascende a 5.177.143,00€, contribui, essencialmente, o 

capítulo da aquisição de bens de capital (86,62% da orgânica 0102 e 0,20% da orgânica 0103). O 
plano de investimentos do Município assume aqui um importante e estruturante papel. 

 

Capítulo Económico 07 – Aquisição de bens de capital 

Neste capítulo, muitos dos montantes apresentados derivam, na sua grande maioria, das linhas 

estratégicas a desenvolver pelo Município e vertidas nas GOP’s, que serão analisadas mais à frente. 

É expectável que no decurso do exercício de 2021, com a candidatura ao Programa de Apoio à 

Mobilidade Elétrica na Administração Publica, seja efetuada a contratação, em regime de locação 
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financeira, de uma viatura para prestar serviço de saúde de proximidade e uma outra viatura para dar 

apoio aos serviços técnicos do Município (0103 - Operações Financeiras). 

 

Capítulo Económico 08 – Transferências de capital 

À semelhança do capítulo 04 – transferências correntes - nesta rubrica, o Órgão Executivo prevê um 
conjunto alargado de apoios financeiros a atribuir a diversas entidades e instituições. Estes valores 

estão todos identificados nas GOP’s. Reitera-se que os valores atribuídos no âmbito do regulamento 
de apoio ao associativismo cuja natureza é de capital foram aprovados pelo Órgão Executivo na sua 

reunião realizada a 29-09-2020. 

 

Capítulo Económico 09 – Ativos financeiros 

Este capítulo contempla os ativos financeiros. Os valores aqui contemplados têm por base o 

estipulado no art.º 121.º da Lei do orçamento de estado para 2020.  

 

Capítulo Económico 10 – Passivos financeiros 

Na decomposição das despesas de capital, as operações financeiras incluem os ativos e passivos 
financeiros (amortizações de capital dos empréstimos).  

Em consonância com os planos de amortização das operações de médio e longo prazo contratadas, 

inscrevemos um serviço da dívida para o exercício de 2021 fixado em 208.100 € (sendo 191.600,00 € 
de amortizações de capital e 16.500,00 € de juros). 

No exercício de 2021 não se prevê a necessidade de contratação. No encerramento do exercício de 
2021, estima-se que a dívida de médio e longo prazo se reduza, aproximadamente, para o montante 

de 1.318.000€. 
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Empréstimo de M/L prazo 

Prestação 
Términus de 

contrato Capital  Juros            Comissão Total 

(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) 

C
a
ix

a
 G

e
ra

l 
d
e
 D

e
p
ó
si

to
s 0078/000592/891 

22 000,00 € 100,00 € 8,30 € 22 108,30 € 12/06/2024 
Construção do Bairro Social 

9015/004929/291 
7 400,00 € 200,00 € 8,30 € 7 608,30 € 12/07/2026 

Aquisição de terrenos para Req. Urbana 

9015/ 005137/ 891 
44 200,00 € 200,00 € 8,30 € 44 408,30 € 29/11/2026 

Aquisição de terrenos para Req. Urbana 

9015/006440/291 
57 000,00 € 9 000,00 € 0,00 € 66 000,00 € 18/05/2029 

Req. Martins Rangel 

TOTAL CGD (A) 130 600,00 € 9 500,00 € 24,90 € 140 124,90 €   

C
ré

d
it
o
 

A
g
rí
co

la
 

Obras de Saneamento 53 000,00 € 6 000,00 € 0,00 € 59 000,00 € 16/12/2029 

TOTAL CA (B) 53 000,00 € 6 000,00 € 0,00 € 59 000,00 €   

IH
R

U
 

8 Fogos em Alvaiázere 8 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 9 000,00 € 30/09/2034 

TOTAL IHRU (C) 8 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 9 000,00 €   

TOTAL GERAL (D)=(A)+(B)+|C) 191 600,00 € 16 500,00 € 24,90 € 208 124,90 €   

Figura 61 - Encargos previsionais com empréstimos de M/L prazo 

 

Capítulo Económico 11 – Outras despesas de capital 

Neste capítulo retrata-se a dotação previsional para fazer face a despesas de investimento não 

tipificadas nos capítulos anteriores e à semelhança de alguns dos outros capítulos, neste, os 
montantes apresentados derivam também, na sua grande maioria, das GOP’s. 

 

6. GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) 

As despesas relevantes que concorrem para os objetivos, programas, projetos ou atividades, deram 

origem às Grandes Opções do Plano (GOP’s) que integram: 

 Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - reflete todos os projetos e ações que impliquem 

despesas orçamentais destinadas ao investimento; 
 Mapa Plurianual das Atividades Mais Relevantes (AMR) - engloba as restantes despesas do 

plano, que podem englobar despesas de funcionamento corrente ou despesas de 

investimento. 

 

O Município estrutura as GOP’s em função dos serviços/unidades orgânicas, ou seja, de acordo com o 
organigrama em vigor. Esta distribuição de GOP’s está efetuada por objetivos, a saber: 

 01 - Administração Autárquica;  

 02 - Unidade de Desenvolvimento Social e Cultural;  
 03 - Divisão Administrativa e Financeira; 

 04 - Divisão de Obras Municipais e Urbanismo.  
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Por seu turno, dentro de cada objetivo constam os programas relativos a cada serviço ou tipologia de 

despesa. Os valores totais distribuídos pelas GOP’s estão espelhados no mapa infra. 

 

Objetivo 

Financiamento 
definido 

% 
Financiamento 

não definido 
Total 

(1) (2) (3) (4)=(1)+(3) 

01 - Administração Autárquica 2 096 907,00 € 25,43% 739 995,00 € 2 836 902,00 € 

001 Protocolos/Transferências 737 243,00 € 8,94% 99 995,00 € 837 238,00 € 

002 Diversos 851 628,00 € 10,33% 395 000,00 € 1 246 628,00 € 

003 Gabinete de Auditoria 50 000,00 € 0,61% 0,00 € 50 000,00 € 

004 Autoridade Médico-Veterinária Municipal 14 005,00 € 0,17% 0,00 € 14 005,00 € 

005 Gabinete-Serviço Municipal de Proteção Civil 222 021,00 € 2,69% 0,00 € 222 021,00 € 

006 Gabinete de Contratação Pública, Assessoria e Fiscalização 95 000,00 € 1,15% 0,00 € 95 000,00 € 

007 Gabinete de Planeamento Estratégico 127 010,00 € 1,54% 245 000,00 € 372 010,00 € 

02 - Unidade de Desenvolvimento Social e Cultural 1 264 498,00 € 15,34% 400 936,00 € 1 665 434,00 € 

001 Educação 491 510,00 € 5,96% 3 995,00 € 495 505,00 € 

002 Cultura 39 030,00 € 0,47% 0,00 € 39 030,00 € 

003 Biblioteca Municipal 11 020,00 € 0,13% 3 990,00 € 15 010,00 € 

004 Museu Municipal 33 205,00 € 0,40% 1 500,00 € 34 705,00 € 

005 Desporto 104 495,00 € 1,27% 11 485,00 € 115 980,00 € 

006 Juventude 13 500,00 € 0,16% 0,00 € 13 500,00 € 

007 Associativismo 30 063,00 € 0,36% 214 476,00 € 244 539,00 € 

008 Turismo 246 510,00 € 2,99% 104 995,00 € 351 505,00 € 

009 Ação Social e Saúde 180 160,00 € 2,19% 10 495,00 € 190 655,00 € 

010 Comunicação 99 000,00 € 1,20% 50 000,00 € 149 000,00 € 

011 Qualidade 5,00 € 0,00% 0,00 € 5,00 € 

012 Higiene, Limpeza e Apoio 16 000,00 € 0,19% 0,00 € 16 000,00 € 

03 - Divisão Administrativa e Financeira 307 625,00 € 3,73% 0,00 € 307 625,00 € 

001 Tecnologias de Informação 235 200,00 € 2,85% 0,00 € 235 200,00 € 

002 DAF - Diversos 72 425,00 € 0,88% 0,00 € 72 425,00 € 

04 - Divisão de Obras Municipais e Urbanismo 4 575 880,00 € 55,50% 1 998 049,00 € 6 573 929,00 € 

001 Planeamento e Ordenamento do Território 666 875,00 € 8,09% 121 995,00 € 788 870,00 € 

002 Ambiente e Serviços Urbanos - Manutenção Urbana 83 000,00 € 1,01% 0,00 € 83 000,00 € 

003 Ambiente e Serviços Urbanos - Segurança 7 005,00 € 0,08% 0,00 € 7 005,00 € 

004 Ambiente e Serviços Urbanos - Água e Saneamento 10,00 € 0,00% 0,00 € 10,00 € 

005 Ambiente e Serviços Urbanos - Limpeza Urbana 3 005,00 € 0,04% 0,00 € 3 005,00 € 

006 Serviço de Gestão Urbanística - Urbanismo e Edificação 3 409 485,00 € 41,35% 1 876 054,00 € 5 285 539,00 € 

007 
Serviço de Gestão Urbanística - Armazém e Parque de Máquinas e 

Viaturas 
335 500,00 € 4,07% 0,00 € 335 500,00 € 

008 DOMU - Diversos 71 000,00 € 0,86% 0,00 € 71 000,00 € 

TOTAL 8 244 910,00 € 100,00% 3 138 980,00 € 11 383 890,00 € 

Figura 62 - Resumo das Grandes Opções do Plano (objetivos e programas) 

 

Resumidamente, o objetivo 01 - Administração Autárquica, com alguma expressão na despesa 

orçamental das GOP’s, contempla os projetos que tramitam diretamente do serviço da Presidência, 
tais como protocolos, acordos com as freguesias do Concelho, despesas com os contratos de emprego 

inserção, serviços de consultoria jurídica e auditor externo, despesas com o serviço Municipal de 

Proteção Civil, autoridade médico veterinária municipal, gabinete de contratação pública e 
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planeamento estratégico. Este ano, também os empréstimos de médio longo prazo que o município 
possui foram aqui aditados. 

Neste objetivo estão também contempladas as quotas que o Município paga anualmente às entidades 
identificadas no quadro infra, cujos montantes serão, assim, transferidos no decurso do ano de 2020, 

considerando-se estas transferências devidamente autorizadas. Este quadro espelha, também, as 

participações detidas pelo Município. 

 

Entidades Participação Contribui 
para a 

dívida bruta 
Controlo 

Designação NIPC 
% capital 

social detido 
Valor 

Sicó Formação, S.A. 504600109 12,740% 6 370,00 € SIM NÃO 

ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A. 503004405 0,419% 35 575,00 € NÃO NÃO 

Águas do Vale do Tejo, S.A. 513606130 0,170% 280.370,00  NÃO NÃO 

APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do 
Pinhal Interior, E.I.M., S.A. 

515515507 8,980% 98 780,00 € SIM NÃO 

CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de 
Leiria 

508035546 10,000% 
Quota = 

5.000,00 € 
SIM NÃO 

ANMP - Associação Nacional de Municípios 
Portugueses 

501627413 0,280% 
*1Quota = 
4.359,24 € 

SIM NÃO 

Terras de Sicó - Associação de Desenvolvimento 503497720 13,700% 
Quota = 

6.000,00 € 
SIM NÃO 

ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento 
Turístico das Aldeias do Xisto 

507925270 *2 
Quota = 

7.680,00 € 
SIM NÃO 

Enerdura - Agência Regional de Energia da Alta 
Estremadura 

505074737 5,440% 
Quota = 
997,60 € 

SIM NÃO 

FPDCS Federação Portuguesa do Caminho de 
Santiago 

515495441 *2 
Quota = 
500,00 € 

SIM NÃO 

*1 Valor comunicado pela entidade ANMP, através da circular com a referência CIR_80/2020/AR, datada de 22-09-2020 

*2 Ausência de informação 

Figura 63 - Entidades participadas 

 

Como se sabe, está em curso o processo de criação e de integração do Município de Alvaiázere na 

cooperativa denominada “Rede Cultura 2027 – Leiria”, tendo sido já tomada deliberação de aprovação 
pela Câmara e Assembleia Municipal. O processo de criação desta cooperativa não está já concluído 

devido à situação de pandemia que o País e mundo atravessam, sendo expectável que o seu términus 

ocorra no decurso de 2021.  

Este objetivo reflete, também, o planeamento estratégico nos quais estão contempladas ações como a 

feira de produtos, o programa “Alvaiázere +” e a celebração do “Alvaiázere Capital do Chícharo”. Este 
é, sem dúvida, um capítulo que merece destaque e enfoque por parte do Executivo Municipal, 

representando cerca de um quarto do valor total afeto às GOP’s.  

O objetivo 02 – Unidade de Desenvolvimento Social e Cultural, prevê a realização de diversas 
atividades e eventos desenvolvidos no âmbito da educação, desporto, cultura, turismo, associativismo, 

ação social e comunicação. 

O objetivo 03 – DAF, que possui uma expressão muito diminuta na despesa orçamental, contempla 

essencialmente despesas referentes aos serviços de tecnologias de informação e outros contratos 
essenciais ao funcionamento diário da autarquia, exemplo da manutenção dos sistemas informáticos 

existentes, serviços de medicina no trabalho, serviços de impressão, etc. 
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Por último, o objetivo 03 – DOMU, o de maior expressão na despesa, representando mais de metade 

do valor previsto em sede de GOP’s, cerca de 58%, abarca os investimentos realizados pelo Município, 

como a rede viária, energia elétrica, edifícios municipais, infraestruturas rodoviárias, entre outros. 

 

7. FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO 

O conceito “financiamento não definido” refere-se a encargos previstos que não são assumidos no 

próprio ano. Esta é uma ferramenta que alguns Municípios utilizam para contemplar despesas que, 
por exemplo, possuem intenção de candidatura e é previsível a sua aceitação, no entanto, esta ainda 

não foi aprovada. Assim, e embora as GOP’s contemplem num exercício previsional, um determinado 

conjunto de encargos a assumir nesse exercício, inscritos na coluna “financiamento definido”, elas 
preveem no seu riscado uma outra coluna intitulada como “financiamento não definido”, cujos 

encargos previstos não são assumidos pelo orçamento. Ou seja, o “financiamento definido” para o 
respetivo ano, corresponde aos montantes inscritos no orçamento, por sua vez, o “Financiamento não 

definido” só será inscrito no orçamento de acordo com financiamento externo em negociação ou com 

a inscrição do saldo da gerência anterior. 

Posto isto, e como é expectável a incorporação de um saldo da gerência que rondará os 1,5 milhões, 

parte deste valor a integrar está considerado como financiamento não definido. A sua identificação 
por GOP e por natureza da despesa – corrente ou capital – está espelhada no quadro infra. Estas 

GOP’s podem ser executadas na totalidade prevista (entenda-se financiamento definido + 
financiamento não definido) logo que o saldo de gerência seja integrado no orçamento de 2021. 

Como se sabe, este saldo é integrado aquando da aprovação da conta de gerência, revelando na 

proporção da despesa corrente que visa financiar ou da receita que visa substituir – n.º 5 do art.º 
40.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, na sua atual redação. O valor total utilizado no âmbito 

do financiamento não definido é de 2.849.872,00 €, sendo que, deste total, o utilizado no âmbito do 
saldo de gerência totaliza 1.494.926,00 €, dos quais 763.956,00 € estão considerados em despesa 

corrente e 730.970,00€ em despesa de capital. 
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Classificação 
económica 

GOP Designação 
Financiamento 

não definido 

Despesa corrente 763 956,00 € 

0102/04050102 01 001 2015/5011 2 Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias - Atividades diversas determinadas 9 995,00 € 

0102/020201 01 002 2019/5014 1 Iluminação Pública 150 000,00 € 

0102/020201 01 002 2019/5014 2 Eletricidade de edifícios e outros locais 75 000,00 € 

0102/020201 01 002 2021/5003 APIN - Áua, Saneamento e RSU 170 000,00 € 

0102/020216 01 007 2018/5005 Alvaiázere Capital do Chícharo 245 000,00 € 

0102/040305 02 001 2013/5035 Agrupamento de Escolas 3 000,00 € 

0102/04080202 02 001 2015/5016 Apoio à Educação 995,00 € 

0102/020216 02 003 2020/5010 Bebéteca 1 000,00 € 

0102/020220 02 005 2015/5052 Piscinas Municipais - Nadadores Salvadores 4 995,00 € 

0102/020216 02 005 2018/5022 Trail do Chícharo 4 495,00 € 

0102/020216 02 005 2020/5013 Gala Desportiva 1 995,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5013 1 ASCRA - apoio à atividade regular 4 999,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5015 1 Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília - apoio à atividade regular 1 999,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5017 1 Santa Casa de Misericórdia de Alvaiázere - apoio à atividade regular 2 499,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5018 1 Alva Canto - Associação de Cultura - apoio á atividade regular 2 999,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5022 1 Associação Casa do Povo de Alvaiázere - apoio à atividade regular 4 999,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5024 1 Clube de Caçadores do Concelho de Alvaiázere - apoio à atividade regular 5 999,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5027  Subsídio ao Grupo Columbófilo de Alvaiázere 1 999,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5028 1 Associação de Produtores Florestais do Concelho de Alvaiázere - apoio à atividade regular 7 999,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5031 1 Casa do Concelho de Alvaiázere - apoio à atividade regular 2 499,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5041 1 ACREDEM - apoio à atividade regular 4 999,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5042 1 Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria - apoio à atividade regular 2 999,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5043 1 Grupo Motard "5 Vilas" Maçãs de D. Maria - apoio à atividade regular 999,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5046 1 Grupo de Amigos de Casais do Vento - apoio à atividade regular 499,00 € 

0102/040701 02 007 2021/5056 Subsídio à Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de S. Pedro do Rego da Murta 1 499,00 € 

0102/020216 02 009 2017/5046 Semana da Família, da Solidariedade e do Voluntariado, … 495,00 € 

0102/020217 02 010 2013/5022 Comunicação institucional 50 000,00 € 

Despesa de capital 780 970,00 € 

0102/08050102 01 001 2020/5050 Contratos interadministrativos - Freguesias 90 000,00 € 

0102/070109 02 003 2013/24 Equipamento e mobiliário 1 495,00 € 

0102/07011002 02 003 2013/25 Equipamentos audiovisuais/outros 1 495,00 € 

0102/07011002 02 004 2013/29 Aquisição de equipamentos e mobiliário diverso 500,00 € 

0102/070305 02 004 2013/30 Trabalho de restauro de espólio museológico e do arquivo histórico 1 000,00 € 

0102/080701 02 007 2021/5013 2 ASCRA - apoio à aquisição e manutenção de equipamentos e viaturas 4 999,00 € 

0102/080701 02 007 2021/5015 2 
Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília - apoio à aquisição e manutenção de 
equipamentos e viaturas 

10 499,00 € 

0102/080701 02 007 2021/5017 2 
Santa Casa de Misericórdia de Alvaiázere - apoio à aquisição e manutenção de equipamentos e 

viaturas 
29 499,00 € 

0102/080701 02 007 2021/5020 2 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere - apoio à aquisição e manutenção de 

equipamentos e viaturas 
39 999,00 € 

0102/080701 02 007 2021/5022 2 Associação Casa do Povo de Alvaiázere - apoio à aquisição e manutenção de equipamentos e viaturas 26 999,00 € 

0102/080701 02 007 2021/5024 2 
Clube de Caçadores do Concelho de Alvaiázere - apoio à aquisição e manutenção de equipamentos e 

viaturas 
1 999,00 € 

0102/080701 02 007 2021/5041 2 ACREDEM - apoio à aquisição e manutenção de equipamentos e viaturas 12 499,00 € 

0102/080701 02 007 2021/5042 2 
Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria - apoio à aquisição e manutenção de equipamentos e 

viaturas 
28 999,00 € 

0102/080701 02 007 2021/5043 2 
Grupo Motard "5 Vilas" Maçãs de D. Maria - apoio à aquisição e manutenção de equipamentos e 
viaturas 

7 499,00 € 

0102/080701 02 007 2021/5046 2 Grupo de Amigos de Casais do Vento - apoio à aquisição e manutenção de equipamentos e viaturas 4 499,00 € 

0102/07010406 02 008 2016/5018 2 Rede de percursos pedestres - Valorização turística 84 995,00 € 

0102/070115 02 008 2017/10 Sinalética de locais de interesse turístico 20 000,00 € 

0102/080802 02 009 2017/5045 Apoio para habitações degradadas 10 000,00 € 

0102/07011002 04 001 2013/39 Equipamento para limpeza florestal e combate a incêndios 120 000,00 € 

0102/070113 04 001 2018/5 Projeto de reordenamento florestal 1 995,00 € 

0102/07010302 04 006 2013/48 Reparações e manutenção dos espaços e equipamentos desportivos municipais 32 000,00 € 

0102/07010301 04 006 2018/7 Ampliação e Requalificação do estaleiro Municipal 200 000,00 € 

0102/07010307 04 006 2021/4 Requalificação do Moinho de Vento da Mata do Carrascal 50 000,00 € 

TOTAL 1 544 926,00 € 

Figura 64 - Financiamento não definido (utilizado no âmbito do saldo de gerência) 
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Além do valor relativo ao saldo da gerência, foi ainda contemplado como financiamento não definido o 

valor que consta no mapa infra, relativo a candidaturas a submeter, sendo expectável a sua 

aprovação. Ao contrário das GOP’s com financiamento não definido suportado pelo saldo de gerência 
a transferir, as GOP’s que constam do mapa infra e que são suportadas pela aprovação de 

financiamento, podem ser totalmente executadas logo que exista uma comunicação oficial por parte 
da entidade gestora da candidatura a informar a sua aprovação formal.  

 
Classificação 
económica 

GOP Designação 
Financiamento 
não definido 

Despesa de capital 1 594 054,00 € 

0102/080301 04 006 2016/8 Obras de beneficiação da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira 1 594 054,00 € 

Figura 65 - Financiamento não definido (utilizado no âmbito de candidaturas que aguardam aprovação) 

 

Podemos, assim, concluir que o orçamento municipal, contempla os seguintes valores: 

 

 
Orçamento 2021 

GOP Orçamento + 
Financiamento 

não definido  
Financiamento 

definido 
Financiamento 

não definido 
Total das GOP 

 
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(1)+(3) 

Despesa Corrente 5 368 029,00 € 3 074 678,00 € 763 956,00 € 3 838 634,00 € 6 131 985,00 € 

Despesa de Capital 5 177 143,00 € 5 170 232,00 € 2 375 024,00 € 7 545 256,00 € 7 552 167,00 € 

TOTAL 10 545 172,00 € 8 244 910,00 € 3 138 980,00 € 11 383 890,00 € 13 684 152,00 € 

Figura 66 - Orçamento com financiamento definido vs financiamento não definido 

 

Tendo em conta que o valor do financiamento não definido relativo a despesas correntes totaliza 

763.956,00€€, verificamos que, após a sua integração no orçamento para 2021, o equilíbrio 

orçamental mantém-se, pois a receita corrente (7.033.473,00€) compensará a despesa corrente e 
parte da despesa de capital. 

Para uma leitura clara relativamente à incorporação do financiamento não definido, efetuámos uma 
simulação, que consta dos mapas abaixo, nos quais estão espelhados os valores após a sua eventual 

integração. Da leitura atenta deste, verificamos que o peso das despesas de capital no total do 

orçamento da despesa é de 55,19%. Resulta também claramente da leitura destes mapas a 
manutenção do equilíbrio orçamental e a poupança gerada de 901.488,00€ em despesas correntes 

que serão canalizadas para despesas de capital. 
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Receita Montante % 
 

Despesa Montante % 

Receitas Correntes 7 033 473,00 € 51,40 
 

Despesas Correntes 6 131 985,00 € 44,81 

01 - Impostos diretos 847 065,00 € 12,04 
 

0101 - Assembleia Municipal 8 740,00 € 0,14 

02 - Impostos indiretos 1,00 € 0,00 
 

0102 01 - Despesas com pessoal 2 161 790,00 € 35,25 

04 - Taxas, multas e outras penalidades 33 887,00 € 0,48 
 

0102 02 - Aquisição de bens e serviços  2 975 556,00 € 48,53 

05 - Rendimentos da propriedade 645 912,00 € 9,18 
 

0102 03 - Juros e outros encargos 10,00 € 0,00 

06 - Transferências correntes 5 362 168,00 € 76,24 
 

0102 04 - Transferências correntes 888 123,00 € 14,48 

07 - Venda de bens e serviços correntes 122 077,00 € 1,74 
 

0102 06 - Outras despesas correntes 81 240,00 € 1,32 

08 - Outras receitas correntes 22 363,00 € 0,32 
 

0103 03 - Juros e outros encargos 16 500,00 € 0,27 

    
0103 06 - Outras despesas correntes 26,00 € 0,00 

Receitas de Capital 5 103 053,00 € 37,29 
 

Despesas de Capital 7 552 167,00 € 55,19 

09 - Venda de bens de investimento 42 751,00 € 0,84 
 

0102 07 - Aquisição de bens de capital 4 998 010,00 € 66,18 

10 - Transferências de capital 5 060 291,00 € 99,16 
 

0102 08 - Transferências de capital 2 342 591,00 € 31,02 

11 - Ativos financeiros 5,00 € 0,00 
 

0102 09 - Ativos financeiros 9 446,00 € 0,13 

12 - Passivos financeiros 4,00 € 0,00 
 

0102 11 - Outras despesas de capital 20,00 € 0,00 

13 - Outras receitas de capital 2,00 € 0,00 
 

0103 07 - Aquisição de bens de capital 10 500,00 € 0,14 

    
0103 10 - Passivos financeiros 191 600,00 € 2,54 

Outras Receitas 2 700,00 € 0,02 
    

15 - Rep. não abatidas nos pagamentos 2 700,00 € 100,00 
    

Saldo da Gerência Anterior 1 544 926,00 € 11,29 
    

16 - Na posse do serviço 1 544 926,00 € 100,00 
    

TOTAL DA RECEITA 13 684 152,00 € 100,00 
 

TOTAL DA DESPESA 13 684 152,00 € 100,00 

Figura 67 - Resumo do orçamento da receita e da despesa (por capítulo), com a incorporação do financiamento 
não definido 

 

Descrição 
Orçamento 2021           
+ Financiamento 

não definido 
Conclusão 

Receita prevista (1) 13 684 152,00 € 
 

Despesa prevista (2) 13 684 152,00 € 
 

Saldo (3)=(1)-(2) 0,00 € 
Cumpre                                

(pelo ponto 3 do POCAL) 

Receitas correntes (4) 7 033 473,00 € 
 

Despesas correntes (5) 6 131 985,00 € 
 

Saldo Corrente (6)=(4)-(5) 901 488,00 €   

Amortizações médias de EMLP (7) 188 383,78 € 
 

Diferença (8)=(6)-(7) 713 104,22 € 
Cumpre                                                             

(pelo n.º 2 do art.º 40.º do 
RFALEI) 

Controlo do 
cumprimento da regra 
de equilíbrio 

5% das receitas correntes 
cobradas brutas (n.º 3 do art.º 

40.º do RFALEI) 
351 673,65 € 

 

Conclusão 
Não aplicável, uma vez que o desvio (valor da linha 6) 

é positivo 

Figura 68 - Equilíbrio orçamental para 2021, com a incorporação do financiamento não definido 
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Figura 69 - Demonstração do equilíbrio orçamental para 2021, com a incorporação do financiamento não 
definido 
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8. ORÇAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Nos termos do artigo 31.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no orçamento do Município são, 

também, inscritas verbas relativas às despesas a realizar por conta da Assembleia Municipal. Assim a 
classificação orgânica 0101 - Assembleia Municipal comporta o orçamento proposto por aquele órgão 

e que ascende ao valor de 8.740,00 €, dos quais 7.720,00 € são relativos a despesas com o pessoal e 

1.020,00€ com a aquisição de bens e serviços. 

 

  
(unidade: euro) 

Classificação 
Económica 

Designação Montante 

0101/010204 Ajudas de custo 5,00   

0101/01021303 Senhas de Presença 7 715,00   

Total das despesas com pessoal 7 720,00   

0101/020108 Material de escritório 5,00   

0101/020121 Outros bens 5,00   

0101/020210 Transportes 5,00   

0101/020211 Representação dos serviços 5,00   

0101/020216 Seminários, exposições e similares 1 000,00   

Total da aquisição de bens e serviços 1 020,00   

TOTAL em Orçamento 8 740,00   

Figura 70 - Orçamento da Assembleia Municipal 
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NOTAS FINAIS 

Volvidos que são, praticamente, quatro anos de mandato, apresentámos nas linhas deste relatório o 

orçamento que traçámos e desenhámos para 2021. Quando iniciámos este percurso, sabíamos 
exatamente o que queríamos, quais os objetivos a alcançar. E estão alcançados! 

Comecemos, então, pelo desenvolvimento da economia local. Conseguimos dar início à empreitada de 
construção da Área Empresarial do Rego da Murta, obtivemos fundos comunitários para este projeto e 

os lotes criados estão praticamente todos alienados. Já está em funcionamento a nova plataforma 
empresarial. Mantemos e pretendemos melhorar os apoios no âmbito do regulamento Alvaiázere +, 

estando a ser revisto o regulamento atualmente em vigor e que se tem revelado como um apoio 

essencial aos jovens empreendedores e ao fomento e incentivo ao empreendedorismo. Em suma, 
estamos a trabalhar e estamos convictos que já demos os passos essenciais para: criar postos de 

trabalho, fixar e atrair população, dinamizar o nosso tecido empresarial, revitalizar e dinamizar o 
parque empresarial existente no Concelho. 

Concomitantemente, já procedemos à elaboração de um novo regulamento de apoios socioeducativos, 

que nos irá permitir apoiar uma franja essencial de qualquer sociedade – os seus jovens – e, por 
inerência, os seus agregados familiares. Estes apoios são essenciais. Também no período de férias 

escolares o município está presente no acolhimento das crianças e na dinamização de atividades 
educativas e lúdicas, que lhes permite conviver e obter novas aprendizagens. Manteremos a 

dinamização cultural que temos levado a cabo nos últimos anos e que, lamentavelmente, ficou 
interrompida neste ano. A nível social, mantemos o apoio aos munícipes mais carenciados e estamos, 

também, a preparar um regulamento de atribuição de habitação social. O ano particularmente difícil e 

atípico que vivemos em 2020, realçou a importância de uma estrutura social municipal capaz de 
responder às necessidades da população. Os pedidos de ajuda sucederam-se e revelou-se essencial o 

apoio e o acompanhamento dado pelo município. 

A abertura da loja de cidadão em fevereiro último, sob gestão municipal, representa mais um objetivo 

delineado e alcançado por este Órgão Executivo. Este projeto permitiu concentrar num único espaço 

um leque alargado de serviços aos cidadãos. Neste seguimento, mantém-se o objetivo de avançar 
com o projeto Mynet, que facilitará a relação do munícipe com o Município, pois permitirá que, à 

distância de um click, este possa registar os seus requerimentos/pedidos, efetuar pagamentos, saber 
onde e como está o seu processo. Numa época em que o teletrabalho ganha uma nova dimensão, em 

que assistimos a uma mudança de paradigma na relação da administração com os particulares, este 
objetivo torna-se ainda mais ambicioso. Com os novos postos de trabalho previstos no mapa de 

pessoal devidamente preenchidos, pretendemos canalizar esforços e, com a prata da casa, 

desenvolver e implementar este projeto ambicioso e extremamente aliciante.  

Não podemos fechar estas notas finais sem chamar de novo à colação as competências que iremos 

“herdar”. Esta é, indiscutivelmente, uma questão que nos preocupa. Muitas das competências 
representam um “peso” muito grande na estrutura municipal, quer ao nível do dispêndio de recursos 

financeiros para a sua prossecução, quer ao nível dos recursos humanos que permitam desenvolver e 

preparar todo o trabalho necessário ao seu desenvolvimento. Tal passa não só pelo recebimento e 
acolhimento de novos trabalhadores (exemplo da educação), mas também, por exemplo, pela 

necessidade de preparar mais procedimentos administrativos de contratação pública. Veremos como 
será quanto às vias de comunicação, à saúde e a todas as restantes.  

Por fim, não poderemos deixar de evidenciar as dificuldades sentidas na elaboração e preparação das 

demonstrações financeiras previsionais, designadamente o balanço, demonstração de resultados e 
fluxos de caixa. Numa altura em que os Municípios nem sequer têm o seu balanço de 2020 preparado 

e fechado em sede de SNC-AP, é incompreensível que sejam obrigados a apresentar estes 
documentos previsionais. Tal denota o desconhecimento da realidade local por parte de Lisboa. No 

nosso município, como na esmagadora maioria dos municípios portugueses, não temos uma pessoa 
específica para cada serviço. Um trabalhador efetua uma multiplicidade de tarefas e um dirigente 
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possui uma multiplicidade de serviços sob sua alçada. Os recursos têm de ser excecionalmente bem 
aproveitados e racionalizados para conseguir responder a todas as obrigações e prazos que possuem. 

Isto perante um cada vez maior número de informação de todos os níveis pedida pelos mais diversos 
departamentos governamentais: DGAL, IGF, ANMP. Só a título de exemplo, devido ao COVID-19 a 

DGAL já solicitou o preenchimento de três tipos de mapas diferentes e com informação a conta-gotas, 

sendo os mapas de preenchimento mensal e sendo os Municípios obrigadas a adaptar e enviar a 
informação em função das necessidades governamentais. Além da DGAL a ANMP também solicitou 

informação. É perante este cenário que os municípios vão sobrevivendo e gerindo, da melhor forma 
possível, os recursos que possuem. A obrigatoriedade de elaboração de mapas previsionais a longo 

prazo é ainda mais absurda quando exigida no último ano do presente mandato, sem norma 

regulamentadora e perante um dos maiores cenários de incerteza. Incompreensível! Muitos municípios 
incumpriram com a elaboração de documentos plurianuais e previsionais. No nosso caso, ainda que 

sujeito a erros, apresentamos estes documentos com base em pressupostos por nós criados. Refira-
se, no entanto, que discordamos com a sua elaboração, tendo em conta os argumentos que tivemos 

oportunidade de explanar ao longo deste relatório. 

Apesar das dificuldades que diariamente se colocam aos Municípios e que só quem as vivencia as 

consegue perceber na sua plenitude, não deixaremos de estar ao lado dos nossos Munícipes, como 

sempre estivemos e continuaremos a estar, particularmente neste momento de pandemia, que nos 
coloca, a todos, muita insegurança, dúvida e preocupação.  

Perante este cenário, e tendo em conta os pressupostos enunciados, submete-se à aprovação da 
Assembleia Municipal, estando este Órgão Executivo empenhado em dotar e preparar os serviços para 

um desempenho eficaz e eficiente das suas funções, tendo como objetivo a prossecução do interesse 

público.  

Esperamos e fazemos votos que o futuro se revele sem pandemias e restrições, com esperança e 

crescimento económico para o País e as suas famílias. 

Face ao exposto no presente relatório, o Órgão Executivo divulga o Orçamento e Grandes Opções do 

Plano, para o quinquénio 2021-2025. 

Alvaiázere, 26 de novembro de 2020. 
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MMooddeelloo  ppaarraa  ccoonnssttrruuççããoo  ddaass  DDeemmoonnssttrraaççõõeess  FFiinnaanncceeiirraass  PPrreevviissiioonnaaiiss  ddee  22002211  eemm  SSNNCC--AAPP  

  De acordo com de acordo com o estipulado no n.º 17 do ponto 6 da NCP 1 do SNC-AP: “As entidades públicas 
devem ainda preparar demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos 
resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser 
aprovadas pelos órgãos de gestão competentes".  

De ressalvar que, nesta data, o Município de Alvaiázere ainda não possui o balanço inicial encerrado 
de 2020 encerrado, pois ainda estamos a proceder à análise do inventário. 

       
Pressupostos considerados neste modelo: 
 

1. Assume-se que o orçamento da despesa e da receita de 2021 são executados na totalidade e que relativamente 
a 2020 executa-se o total do orçamento corrigido da receita e o valor total comprometido à data atual do 
orçamento da despesa (para este efeito, foi emitido o mapa de compromissos assumidos a 23/11/2020); 
2. Assume-se que toda a receita do período é cobrada e a despesa do período é paga, não havendo por isso 
alteração dos valores das contas de terceiros, com exceção das contas dos financiamentos obtidos. 
 
 
 

      

BALANÇO PREVISIONAL 

O mapa "Balanço Previsional" foi elaborado tendo por base os valores do Balanço de abertura do SNC-AP de 2020.  

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL 

O mapa "Demonstração resultados Previsional" possui os cálculos com base, nas amortizações do exercício do ano 
2019 da conta 662 e 665 para AFT e 553 para AI e também os valores de 2019 do conta 2745 e da conta 7983.  

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

O Mapa "Demonstração Fluxos de Caixa Previsional" possui o valor do saldo da gerência seguinte de operações de 
tesouraria do ano 2019.  
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Rúbricas Notas 31/12/2021 

ATIVO                            

Ativo não corrente                                  50 131 709,55 € 

Ativos Fixos Tangíveis              49 181 784,74 € 

Propriedades de Investimento   0,00 € 

Ativos Intangíveis   280 241,81 € 

Participações Financeiras   669 683,00 € 

Outros Ativos Financeiros   0,00 € 

Ativo corrente                                      3 081 894,09 € 

Inventários                             587 308,30 € 

Ativos biológicos   0,00 € 

Devedores por transferências e subsídios                     0,00 € 

Devedores por empréstimos bonificados    0,00 € 

Clientes, contribuintes e utentes                             87 405,97 € 

Estado e outros entes públicos                        39 886,26 € 

Outras contas a receber                        1 136 242,62 € 

Diferimentos                     48 321,79 € 

Ativos financeiros detidos para negociação                  0,00 € 

Outros ativos financeiros   0,00 € 

Caixa e depósitos                 1 182 729,15 € 

Total do Ativo   53 213 603,64 € 

PATROMÓNIO LÍQUIDO     

Património/Capital   80 256 099,64 € 

Outros instrumentos de capital próprio             0,00 € 

Prémios de emissão                        0,00 € 

Reservas           0,00 € 

Resultados transitados   -46 993 371,60 € 

Ajustamentos em ativos financeiros            0,00 € 

Excedentes de revalorização   0,00 € 

Outras variações no Património Líquido   18 094 959,83 € 

Resultado líquido do período   -315 110,87 € 

Interesses que não controlam   0,00 € 

Total do Património Líquido   51 042 577,00 € 

PASSIVO                           

Passivo não corrente                         1 124 285,75 € 

Provisões     0,00 € 

Financiamentos obtidos                         1 124 013,67 € 

Fornecedores de investimentos   0,00 € 

Responsabilidades por benefícios pós-emprego       0,00 € 

Outras contas a pagar   272,08 € 

Passivo corrente                                    1 046 740,89 € 

Credores por transferências e subsídios concedidos   1 180,80 € 

Fornecedores   126 635,34 € 

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes   0,00 € 

Estado e outros entes públicos   40 203,91 € 

Financiamentos obtidos   193 800,00 € 

Fornecedores de investimentos   52 604,14 € 

Outras contas a pagar   352 594,64 € 

Diferimentos   279 722,06 € 

Passivos financeiros detidos para negociação   0,00 € 

Outros passivos financeiros   0,00 € 

Total do Passivo   2 171 026,64 € 

Total do Património Líquido e Passivo   53 213 603,64 € 
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Rúbricas Notas 31/12/2021 

RENDIMENTOS E GASTOS     

Impostos e taxas   880 953,00 € 

Vendas   0,00 € 

Prestações de serviços   122 077,00 € 

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos   5 362 168,00 € 

Variações nos inventários da produção   0,00 € 

Trabalhos para a própria entidade   0,00 € 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   40 010,00 € 

Fornecimentos e serviços externos   2 292 586,00 € 

Gastos com pessoal   2 169 510,00 € 

Transferências e subsídios concedidos   1 249 194,00 € 

Prestações sociais   0,00 € 

Imparidade de inventários (perdas/reversões)   0,00 € 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)   0,00 € 

Provisões (aumentos/reduções)   0,00 € 

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)   0,00 € 

Aumentos/reduções de justo valor   0,00 € 

Outros rendimentos e ganhos   1 738 193,31 € 

Outros gastos e perdas   81 286,00 € 

Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento   2 270 805,31 € 

Gastos/reversões de depreciação e amortização   2 569 417,19 € 

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)   0,00 € 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)   -298 611,87 € 

Juros e rendimentos similares obtidos   11,00 € 

Juros e gastos similares suportados   16 510,00 € 

Resultado antes de impostos   -315 110,87 € 

Imposto sobre o rendimento   0,00 € 

Resultado líquido do período   -315 110,87 € 
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Rúbricas Notas 31/12/2021 

Fluxos de caixa das atividades operacionais     
Recebimentos de clientes   122 077,00 € 
Recebimentos de contribuintes   847 065,00 € 
Recebimentos de utentes   33 888,00 € 
Pagamentos a fornecedores   2 332 596,00 € 
Pagamentos ao pessoal   2 169 510,00 € 

Caixa gerada pelas operações   -3 499 076,00 € 

Outros recebimentos/pagamentos   5 718 898,00 € 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)   2 219 822,00 € 

Fluxos de caixa das atividades de investimento     
Pagamentos respeitantes a:     

Ativos fixos tangíveis   4 280 020,00 € 
Ativos intangíveis   215 010,00 € 
Propriedades de Investimento   0,00 € 
Investimentos financeiros   9 446,00 € 
Outros ativos   0,00 € 

Recebimentos provenientes de:     
Ativos fixos tangíveis   42 751,00 € 
Ativos intangíveis   0,00 € 
Propriedades de Investimento   0,00 € 
Investimentos financeiros   5,00 € 
Outros ativos   0,00 € 
Subsídios ao investimento   2 449 993,00 € 
Transferências de capital   0,00 € 
Juros e rendimentos similares   11,00 € 
Dividendos   0,00 € 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)   -2 011 716,00 € 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento     

Recebimentos provenientes de:     
Financiamentos obtidos   4,00 € 
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital   0,00 € 
Cobertura de prejuízos   0,00 € 
Doações   0,00 € 
Outras operações de financiamento   0,00 € 

Pagamentos respeitantes a:     
Financiamentos obtidos   191 600,00 € 
Juros e gastos similares   16 510,00 € 
Dividendos   0,00 € 
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital   0,00 € 
Outras operações de financiamento   0,00 € 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (C)   -208 106,00 € 

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)   0,00 € 
Efeito das diferenças de câmbio   0,00 € 

Caixa e seus equivalentes no início do período   1 182 729,15 € 

Caixa e seus equivalentes no fim do período   1 182 729,15 € 

Conciliação entre Caixa e seus equivalentes e Saldo de Gerência     

Caixa e seus equivalentes no início do período   1 182 729,15 € 

- Equivalentes a caixa no início do período   1 182 729,15 € 
- Variações cambiais de caixa no início do período   0,00 € 

= Saldo da gerência anterior   1 182 729,15 € 

De execução orçamental   1 157 683,15 € 
De operações de tesouraria   25 046,00 € 

Caixa e seus equivalentes no fim do período   1 182 729,15 € 

- Equivalentes a caixa no fim do período   1 182 729,15 € 
- Variações cambiais de caixa no fim do período   0,00 € 

= Saldo da gerência seguinte   1 182 729,15 € 

De execução orçamental   1 157 683,15 € 
De operações de tesouraria   25 046,00 € 
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ENCERRAMENTO 

 

O presente Relatório do ORÇAMENTO e GRANDES OPÇÕES DO PALNO para o ano de 2021 e todos os 

documentos inerentes, foram aprovados, por _______________, na reunião ordinária da Câmara 
Municipal que se realizou em ___ de novembro de 2020. 

 

A Presidente da Câmara, 

 

____________________________ 

 

Os Vereadores, 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

____________________________ 
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APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

O Relatório do ORÇAMENTO e GRANDES OPÇÕES DO PLANO para o ano de 2021 e todos os 

documentos inerentes, foram apreciados pela Assembleia Municipal em sua sessão ordinária, realizada 
no dia _____ de __________________ de 2020, tendo todas as suas folhas e documentos sido 

rubricados pela mesa, que abaixo assinam. 

 

O Presidente da Assembleia, 

 

____________________________ 

 

O 1.º Secretário, 

 

____________________________ 

 

O 2.º Secretário, 

 

_____________________________ 

 

 


