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MENSAGEM DA SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA
O ano de 2020 foi, definitivamente, marcado pela pandemia provocada pelo novo coronavírus, que
assolou a Humanidade, impondo-se, de forma estrondosa, no quotidiano das pessoas, das
instituições, enfim, da sociedade.
A prioridade passou a ser outra; aquela que, afinal, sempre foi a de sempre: a saúde, a proteção, a
sobrevivência dos nossos, e nessa matéria o Município de Alvaiázere procurou cumprir com o seu
desígnio de salvaguarda da população.
Esse foi o principal foco da ação Municipal, no último ano, que alocou os respetivos recursos, sejam
humanos, financeiros, materiais ou infraestruturais, para acudir à crise sanitária que nos assola.
Também do ponto de vista social houve, e tem-se vindo a reforçar, uma resposta do município às
fragilidades socioeconómicas provocadas pela pandemia, com a implementação de medidas, quer
para empresas, quer para famílias.
A pandemia alterou hábitos sociais, que modificaram, também, a forma de trabalhar. O teletrabalho
trouxe uma alteração de paradigma, que, inevitavelmente, trouxe consequências ao nível da
organização laboral nas organizações.
Apesar de todas estas condicionantes, a Câmara Municipal empenhou-se em conciliar a resposta à
pandemia com a execução das linhas programáticas que constituem a estratégia do executivo
municipal, tendo, nessa matéria, consolidado as medidas que estavam em curso.
No plano económico, deu-se continuidade ao Programa Alvaiázere+, nas suas diversas dimensões,
seja através da incubação de negócios, à prestação de apoio (inclusivamente financeiro) para novas
empresas, à isenção de taxas municipais relacionadas com a atividade económica, e no aumento da
capacidade para instalação de empresas, com o início da obra da Área Empresarial do Rego da Murta,
consubstanciando-se um movimento de geração de oportunidades de emprego sem precedente, na
história autárquica recente do concelho.
Na área social, a autarquia deu continuidade à promoção de políticas de melhoria da qualidade de
vida, reforçando os apoios às famílias, particularmente os vocacionados para as crianças e jovens,
sem descurar a componente infraestrutural, quer ao nível da melhoria de equipamentos públicos,
como as Piscinas Municipais, quer ao nível da requalificação urbana.
2020 foi, inequivocamente, um annus horribilis para a Humanidade, mas, mais do que nunca,
impunha-se aos decisores públicos a obrigação de responder às necessidades prementes a que a
pandemia por covid-19 obrigava, sem comprometer a necessária perspetiva de futuro em
comunidade. É pois, de acordo com essa orientação, que se apresenta o relatório da execução
orçamental do ano transato, cuja concretização exigiu um esforço hercúleo de todos quantos
contribuem para o trabalho diário da autarquia, e sem os quais, o trabalho municipal estaria
comprometido. A todos expresso o meu profundo reconhecimento, na certeza de que nos últimos
anos se alicerçou uma nova perspetiva de futuro para o nosso concelho.

________________________________
(Célia Margarida Gomes Marques)
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INTRODUÇÃO
O ato de prestar contas deve incidir no reporte de informação útil que reflita, de forma dinâmica,
tanto as mudanças que ocorrem nas entidades públicas, como as necessidades sentidas pelos
utilizadores dessa informação. Ou seja, deve espelhar o desempenho da gestão municipal, em
determinado exercício económico, procedendo a uma avaliação da execução dos documentos
previsionais, designadamente ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano - através das Atividades
Mais Relevantes (AMR) e do Plano Plurianual de Investimentos (PPI).
Os documentos previsionais para o ano de 2020, traçavam e delineavam os objetivos estratégicos da
atividade do Município de Alvaiázere, tendo subjacente uma gestão rigorosa e prudente da despesa.
Perante esta linha de orientação, o presente relatório pretende fazer uma análise criteriosa, rigorosa e
imparcial da realidade financeira desenvolvida no ano em análise.
As entidades obrigadas a prestar contas têm o dever de demonstrar que a sua gestão é conforme às
normas jurídicas aplicáveis, aos orçamentos aprovados, aos sistemas contabilísticos aplicáveis e aos
princípios de economia, de eficácia, de eficiência, de ética e de integridade.
A prestação de contas está sujeita a um exame, de acordo com os princípios aplicáveis à auditoria e a
outras ações de controlo, podendo ser formulado um juízo sobre as contas e a posição financeira da
entidade. De entre as várias entidades fiscalizadores está a Assembleia Municipal, a DGAL e,
fundamentalmente, o Tribunal de Contas.
Todas as entidades contabilísticas sujeitas à jurisdição e aos poderes de controlo financeiro do TC,
devem cumprir escrupulosamente a Instrução n.º 1/2019, de 06 de março 1, tendo esta como objetivo
último o tratamento da informação e a sua fiabilidade, materializada nas demonstrações financeiras
nas óticas da contabilidade orçamental, financeira e de gestão.
Como se sabe, no dia 01 de janeiro de 2020 entrou em vigor o diploma legal do SNC-AP e que veio
revogar quase na íntegra o diploma do POCAL. Assim, o ano de 2020, foi marcado pela mudança de
sistema contabilístico com todos os ajustamentos necessários à correta aplicação das disposições
legalmente impostas.
Por outro lado, o ano de 2020, fortemente marcado pela pandemia provocada pela doença COVID-19,
fez emergir toda a capacidade de adaptação de um povo, de uma nação e das várias estruturas de
comando na salvaguarda da saúde pública, proteção de direitos e deveres. À semelhança das
restantes entidades públicas e empresas, o Município de Alvaiázere, no cumprimento das medidas
excecionais e temporárias legalmente impostas pelos vários organismos, não poupou esforços na
adaptação e no reajustar desta nova realidade sem fim. Destaque para a implementação de várias
medidas de segurança e higiene, foram reformulados circuitos e adaptados espaços físicos, foi
aprovado um vasto conjunto de apoios sociais, foram disponibilizados equipamentos de ensino para
apoio aos alunos no ensino à distância, ente outras medidas.
Assim, o relatório de gestão deverá consistir numa narrativa coerente das atividades da entidade, em
consonância com a sua missão e objetivos nos mais diversos domínios. No mesmo devem ser
relatadas as questões, transações e eventos mais significativos apresentados nas demonstrações
financeiras, explicando a respetiva influência sobre as mesmas.
Em síntese e em referência ao calendário excecional de prestação de contas, pelas dificuldades
inerentes ao processo de transição e adaptação ao SNC-AP (iniciado em 2020 no caso da
Administração Local), agravadas pelos efeitos da pandemia, pelo n.º 2 do artigo 132.º da Lei n.º 75B/2020, de 31 de dezembro (LOE/2021) a prestação de contas relativa ao exercício de 2020 passa a

1

Instrução n.º 1/2019 do Tribunal de Contas publicada na 2.ª série do Diário da República Eletrónico n.º 46, de 06/03/2019.
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ser efetuada até 31/05/20212 e não necessariamente até 30 de abril, conforme estabelecido no n.º 1
do artigo 76.º do RFALEI.
O artigo 2.º da Lei n.º 13-B/2021, de 5 de abril, alterou o artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de
março, em que para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 132.º da LOE/2021, “… a prestação de

contas nas reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos das autarquias locais previstas para o mês de
abril pode realizar-se até ao dia 30 de junho de 2021.”

Recorde-se que o prazo de aprovação das contas já tinha sido alargado em 2020 (referente às contas
do exercício de 2019), no âmbito das medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pela doença COVID-19 (n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de
março), em 2021 voltou a ser prorrogado no contexto ainda da pandemia.
Com efeito, nos termos da alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, que
procede à prorrogação de alguns artigos da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, a permissão prevista
no n.º 1 do artigo 4.º é aplicável até 30 de junho de 2021.
Em suma, de acordo com o parecer da CCDRN com a referência INF_AMM_2242/2021 de 12-02-2021,
a circular da ANMP n.º CIR_034_2021_SA de 06/04/2021 e a Nota informativa da DGAL de abril de
2021, os prazos são ajustados de acordo com o seguinte:
▪
▪
▪

Aprovação das contas por parte do Órgão Executivo, poderá ocorrer até 31 de maio;
Apreciação e votação das contas por parte do Órgão Deliberativo, poderá ocorrer até 30 de
junho;
O envio da prestação de contas ao Tribunal de Contas, poderá ocorrer até 30 de junho.

De acordo com o n.º 2 do artigo 65.º da LEO, o conjunto dos documentos de prestação de contas
previstos legalmente, são:
a) O relatório de gestão;
b) As demonstrações orçamentais e financeiras;
c) Outros documentos exigidos por lei.

Assim, no cumprimento dos normativos legais em vigor e em matéria de prestação de contas, são
submetidos a aprovação pelo Órgão Executivo ao Órgão Deliberativo da Câmara Municipal, o relatório
de gestão e demais documentos anexos, referentes à execução do ano 2020.

2

Adiamento da entrega da prestação de contas de 2020, afirmado no ponto 7 da Circular da ANMP CIR_003_2021_SA de
06/01/2021.
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1. HISTÓRICO MACROECONÓMICO
1.1. CENÁRIO MACRO ORÇAMENTAL E QUADRO LEGAL VIGENTE
O ato de prestação de contas como relato contabilístico e financeiro do ano económico findo é matéria
que deve respeitar o quadro normativo vigente. De salientar neste âmbito as disposições contidas nos
seguintes diplomas:
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, que estabelece o regime financeiro
das autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI);
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que aprova o regime jurídico das
autarquias locais;
Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua atual redação, que aprova o Sistema de
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP);
▪ Manual de implementação do SNC-AP (versão 2) da Comissão de Normalização
Contabilística;
▪ Norma técnica da UniLEO3 – Modelo Único de Prestação de Contas das Entidades
Públicas Medida #60;
Pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, não revogados, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na
sua atual redação, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
(POCAL);
▪ Ponto 2.9 - Controlo Interno;
▪ Ponto 3.3 - Regras previsionais;
▪ Ponto 8.3.1 - Modificações do orçamento;
Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, que aprova os códigos de classificação
económica das receitas e das despesas públicas;
Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que aprova o Orçamento de Estado para 2020 (LOE/2020);
Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na sua atual redação, que estabelece os princípios da
Lei de Enquadramento Orçamental (LEO);
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua atual redação, que aprova o Código do
Procedimento Administrativo (CPA);
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, que aprova o Código dos
Contratos Públicos (CCP);
Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua atual redação, que aprova a Lei de Organização e
Processo do Tribunal de Contas (LOPTC);
Instrução n.º 1/2019, de 6 de março, emitida pelo Tribunal de Contas;
Legislação COVID-19.

Tal como já referenciado, no dia 01 de janeiro de 2020 entrou em vigor o diploma legal do Sistema de
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) e que veio revogar quase na
íntegra o diploma do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Assim, o ano de
2020, foi marcado pela necessária conversão entre normativos contabilísticos.
Enquanto as Autarquias se debatiam com um contexto de complexas alterações contabilísticas, surgiu
a situação pandémica provocada pela doença COVID-19, que trouxe consigo várias disposições legais
que regulamentaram toda a ação das autarquias locais.

3

A UniLEO foi criada através do n.º 1 do artigo 4.º da LEO. A sua constituição e regras de funcionamento foram aprovadas pelo
Decreto-Lei n.º 77/2016, de 23 de novembro.
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1.2. PANDEMIA COVID-19
Após a rápida propagação de casos de saúde, a Organização Mundial de Saúde, a 11/03/2020,
classificou o vírus SARS-CoV-2 como uma pandemia, tendo sido acauteladas, estrategicamente,
normas de contingência para a situação epidemiológica e assegurar medidas para o tratamento da
doença COVID-19.
A pandemia de COVID-19, também conhecida como pandemia de coronavírus, é uma doença
respiratória e em dezembro de 2019, registou-se na China o primeiro caso conhecido da doença.
Esta tornou-se uma das pandemias mais mortais da história e resultou numa instabilidade social e
económica global significativa, incluindo a maior recessão global desde o período da Grande
Depressão. Isso levou a uma escassez generalizada e exacerbada pela corrida às compras,
interrupção da agricultura e escassez de alimentos. Muitas instituições educacionais e áreas públicas
foram parcial ou totalmente fechadas, e muitos eventos foram cancelados ou adiados.
A partir de meados de janeiro de 2020, ocorreram os primeiros casos confirmados fora da China,
sendo que em Portugal os primeiros casos registaram-se em 02/03/2020 e a 16/03/2020, ocorreu a
primeira morte. Durante os primeiros estágios do surto, o número de casos aumentou drástica e
velozmente.
Em 16 de março, iniciou-se o encerramento por tempo indeterminado de escolas em todos os ciclos
de ensino, por forma a controlar e minimizar a propagação da doença. No entanto, mesmo que
temporários, os encerramentos tiveram custos sociais e económicos elevadíssimos e irrecuperáveis.
Embora as consequentes perturbações afetassem pessoas em toda a comunidade, o maior impacto foi
em crianças e famílias desfavorecidas, não só pela interrupção da aprendizagem, mas também pelo
comprometimento da nutrição, pela potenciação de problemas no cuidado infantil e pelo custo
económico em famílias que perderam os seus postos de trabalho.
Em resposta a este cenário, a UNESCO recomendou o recurso a programas de ensino à distância,
plataformas e recursos educacionais abertos, por forma a que escolas e professores pudessem chegar
a alunos de forma remota, diminuindo o impacto do encerramento na aprendizagem.
O Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, declarou o primeiro estado de
emergência, tendo-se seguido constantes renovações, cada uma pelo período de 15 dias. Neste
contexto, foi aprovado e publicado todo um vasto conjunto de diplomas legais e orientações para a
implementação e execução de medidas de contenção na diminuição da evolução epidemiológica da
doença.
No domínio da saúde e cuidados “sociais”, e numa primeira fase, a preocupação foi assegurar que as
entidades prestadoras 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.
Após decretar o estado de emergência, estado de calamidade, situação de alerta, situação de
contingência e suas renovações, e depois da época de verão ter sido amenizada, em finais do mês de
outubro verificou-se um agravamento dos indicadores. Neste sentido, na dita “segunda vaga”,
assistimos a uma alteração das regras e medidas de combate ao vírus.
Em 28 de setembro, o mundo ultrapassou a marca de um milhão de mortos por COVID-19.
Em finais de dezembro de 2020, deu-se início ao processo de imunização da população, através da
vacinação de combate ao vírus do coronavírus.
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Todo este contexto social e respetivos constrangimentos, tiveram fortes implicações na execução dos
orçamentos dos municípios, em que a prioridade primordial foi, e continua a ser, manter a sua
capacidade de resposta no âmbito da situação pandémica.

Figura 1 - Friso cronológico COVID-19

No decurso do ano de 2020, o Município de Alvaiázere garantiu uma resposta eficaz no apoio social e
de saúde, com a implementação de vários projetos, a saber:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Criação do Gabinete SOS COVID-19, que integra os serviços de Proteção Civil, Ação Social,
Comunicação e Gabinete de Planeamento Estratégico, com o objetivo de informar e apoiar
nas mais variadas vertentes os munícipes do concelho;
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 géneros alimentares, com entrega
gratuita de porta-a-porta (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;
Assinatura de protocolos com entidades externas, designadamente, CIMRL no apoio à
aquisição de material de proteção e testes rápidos;
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;
Disponibilização gratuita, a título de empréstimo, de tablets aos alunos no ensino à distância
(designadamente, 3.º e 4.º ano de escolaridade), adquiridos através de protocolo de cedência
de equipamentos no âmbito do projeto PICIE outorgado com a CIMRL;
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;
Apoio à economia local com a aplicação de reduções ou isenções no valor das rendas não
habitacionais a todos os estabelecimentos comerciais que funcionam em instalações de
propriedade municipal, com extensão às empresas incubadas nos polos da “Alvaiázere+”;
Apoio às famílias com a aplicação de reduções de 50% no valor das rendas habitacionais a
todos integrados em instalações de propriedade municipal;
Disponibilização de alojamento para profissionais de saúde que dele necessitem;
Disponibilização de espaços específicos para a quarentena e isolamento profilático de
cidadãos com fragilidade económica e social;
Recurso ao regime do teletrabalho, desfasamento de horários e reorganização dos espaços
físicos.
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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.
No cumprimento do disposto legal da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na sua atual redação dada pelo
artigo 4.º da Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, foi presente a reunião de CM do dia 18 e sessão de
AM do dia 26, ambas do mês de fevereiro de 2021, o mapa com as despesas realizadas no decurso do
exercício de 2020, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
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Entidade

Descrição

Despesa

Total de Despesas com o Pessoal

20 465,22 €

Despesas com o pessoal

Remunerações certas e permanentes

Total de aquisições de bens

20 465,22 €
5 165,91 €

Miranda & Miranda
FSA
ICA - Indústria e Comércio Alimentar
Foto Maryluz
Higimarto - Indústria e Comércio de Produtos de Higiene e Limp.
Lopes e Medeiros
Carlos Manuel Ferreira Henriques
Pinto Trindade
J Gonçalves
Gráfica Simões

Produtos químicos
Máscaras
Embalagens take away
Pilhas para termómetros
Álcool gel
Álcool gel
Acrílicos
Eletrodomésticos - Habitação Social
Roupa de cama - Habitação Social
Artigos diversos

Total de aquisição de serviços

263,40
1 967,36
424,60
15,40
174,47
38,94
71,83
541,70
232,80
1 435,41

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12 344,53 €

Labeto
Rita Simões, Unipessoal, Lda.
Gráfica Simões
Jornal Terras de Sicó
MEO
EDP
Rubis
APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior
Restaurante o Brás
SUMA

Análises ao COVID-19
Flyers
Plastificações, autocolantes e placas
Publicidade
N.º verde
Habitação social (eletricidade)
Habitação social (gás canalisado)
Habitação social (água, saneamento, RSU)
Refeições - reunião COVID-19
Desinfeção das ruas

Total das transferências correntes para Empresas Locais
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alv.
Paramédicos
APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior

5 300,00
545,53
1 202,69
153,75
278,90
208,93
21,78
163,95
38,20
4 430,80

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

176 968,30 €
Apoio e reforços
Donativo COVID-19
Tarifa OVID19 (água, Saneamento, RSU)

Total de outras despesas correntes

30 000,00 €
100,00 €
146 868,30 €
5 643,00 €

CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria
TRC Regalos, S.L.

Protocolo - aquisição de material
Termómetros

Total de aquisição de bens de capital

5 166,00 €
477,00 €
12 712,91 €

Project Box
Pulso Publicidade

Portáteis e web cam - funcionários CMA
Proteções em acrílico
TOTAL GERAL

11 621,90 €
1 091,01 €
233 299,87 €

Figura 3 - Resumo das despesas realizadas no âmbito da pandemia COVID-19

2. ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DO MUNICÍPIO
De acordo com o normativo legal que estabelece o regime jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, os órgãos representativos do
Município compreendem a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, como Órgão Deliberativo e
Órgão Executivo, respetivamente.
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2.1. ÓRGÃO DELIBERATIVO
A Assembleia Municipal, Órgão Deliberativo eleito, a quem compete apreciar e fiscalizar as ações do
Órgão Executivo, é, para o quadriénio 2017/2021, constituído por 20 membros, dos quais 15 foram
eleitos diretamente e 5 por inerência.
No mandato em apreço, temos a registar e lamentar o falecimento de dois Deputados e a renuncia de
um mandato. Assim, presentemente, a Assembleia Municipal é constituída pelos seguintes elementos:

Deputados Municipais

(por inerência)

(por eleição direta)

Presidente
1.º Secretário
2.º Secretário

Deputados

Freguesia de
Freguesia de
Freguesia de
Freguesia de
Freguesia de

Almoster
Alvaiázere
Maçãs de D. Maria
Pelmá
Pussos São Pedro

Álvaro Clemente Pinto Simões
José Tiago Guerreiro
António Simões Ribeiro, eleito em substituição de Alzira Alves Ferreira da Silva* 2
Acílio Dias Godinho
Pedro Rafael Coelho Simões
António Conceição Gonçalves
Vítor Manuel Rodrigues Simões de Sousa
Cristiana Rodrigues Alves dos Santos
Fernanda da Conceição dos Santos Fernandes de Sousa
Maria Fernanda dos Santos Balas
Carlos Manuel Rosa da Graça
José Nunes Rosa
Fernanda Freire Simões Alves
Bruno Guilherme Parreirão Furtado Simões de Sousa*3 substituído por Acácio Marques Lourenço*4
António José de Oliveira Gonçalves
Paulo Sérgio Marques Reis Silva
Vítor Manuel Barros Joaquim
Eduardo Laranjeira Craveiro
Rui Alberto Marques Simões, que substituiu Vidal Gomes Duarte *1
Maria Clara Correia Pacheco

*1 Por óbito do Presidente da Freguesia de Pelmá - Vidal Duarte, em dezembro/2018, o Deputado Rui Simões assumiu funções na sessão da AM de
28/01/2019.
*2 Por óbito da Deputada Alzira Silva, em dezembro/2019, o Deputado António Ribeiro foi eleito para 2.º Secretário, na sessão da AM de 28/02/2020.
*3 Pelo pedido de suspensão de mandato da Deputada Alzira Silva, em junho/2019, o Deputado Bruno Sousa assumiu funções na sessão da AM de
30/09/2019.
*4 Pela renúncia de mandato do Deputado Bruno Sousa, o Deputado Acácio Lourenço assumiu funções na sessão da AM de 29/06/2020.

Figura 4 - Membros do Órgão Deliberativo

2.2. ÓRGÃO EXECUTIVO
À Câmara Municipal, Órgão Executivo Colegial eleito, compete a definição das estratégias e das
políticas municipais, respondendo perante o Órgão Deliberativo do Município e sendo constituído pelos
seguintes elementos, para o quadriénio 2017/2021:
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Executivo Municipal
Presidente
Vice-Presidente
Vereador com Pelouros
Vereadores sem Pelouros

Célia Margarida Gomes Marques
Francisco Agostinho Maria Gomes
Sílvia Rodrigues Lopes
Carlos José Dinis Simões
Anabela Barros Simões

Figura 5 - Membros do Órgão Executivo

3. CÂMARA MUNICIPAL - CARATERIZAÇÃO
3.1. LEGISLAÇÃO
A apresentação do relatório de gestão alicerça-se na diversa legislação já devidamente identificada. A
execução do orçamento municipal e das Grandes Opções do Plano de 2020, aprovados pelo Órgão
Executivo em reunião de 29/10/2019 e pelo Órgão Deliberativo em sessão de 09/12/2019, respeitou
todos os princípios orçamentais e regras previsionais legais, definidas nos normativos legais em vigor
e já mencionadas no ponto 1.1. do presente relatório.

3.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O modelo de estrutura orgânica adotado pelo Município de Alvaiázere é um Modelo Estrutural
Hierarquizado4, que visa a flexibilização dos meios técnico-administrativos municipais, permitindo a
sua permanente adaptabilidade às necessidades operacionais existentes, aos objetivos anualmente
fixados, aos meios humanos e tecnologias disponíveis e à sua dignificação e valorização, com vista a
uma resposta eficiente, eficaz e oportuna, às exigências decorrentes da prossecução das atribuições
municipais e igualmente às exigências e dinâmica do tecido empresarial, social e educacional.
O modelo organizacional interno, vulgo, a estrutura orgânica do Município de Alvaiázere5, em vigor
desde outubro de 2019, no cumprimento das normas legais, manteve-se inalterável no decurso do
ano de 2020.

4

No cumprimento do estatuído legal da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º conjugado com o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º
305/2009, de 23 de outubro, diploma que estabelece o regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais.
5
Regulamento de Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Alvaiázere, publicado na 2.ª série do Diário da
República Eletrónico n.º 200, através do Regulamento n.º 814/2019, de 17 de outubro.
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Figura 6 - Organigrama dos serviços municipais, em vigor desde 18-10-2019

3.3. POLÍTICA DA QUALIDADE
No que concerne à política da qualidade6, os vetores mais importantes são definidos pela descrição
sumária dos pilares que, de seguida, se explicitam.

3.3.1. MISSÃO
Assumir a excelência na prestação dos serviços de natureza pública que lhe estão legalmente
incumbidos, através de uma gestão autárquica eficiente e sustentável dos recursos.
Nestes meandros, pretende-se exceder as expetativas dos munícipes, prosseguindo a aposta no
conhecimento, nas novas tecnologias de informação e comunicação e na qualidade da prestação dos
serviços, mediante políticas públicas inovadoras, de sustentabilidade territorial, ambiental e de
desenvolvimento social integrado.

6

Conceitos definidos no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, aprovado em
reunião de CM de 04/12/2019 e sessão de AM de 09/12/2019.
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Objetivos sociais
(maximização da
satisfação de
necessidades dos
munícipes, com os
recursos disponíveis)

Autarquias
Locais

Objetivos de
maximização do
lucro

Figura 7 - Indicadores da política da qualidade

3.3.2. VISÃO
Afirmar-se no panorama nacional, tornando-se uma referência, pelo bom desempenho da gestão
pública em todas as atividades desenvolvidas, tanto pela sua eficiência, como pela sua eficácia, na
capacidade de dar resposta aos objetivos de desenvolvimento do concelho e às necessidades dos seus
munícipes. Pretende, assim, tornar-se num município apetecível tanto social como culturalmente,
preparado para ganhar os desafios da competitividade, da inovação e da modernidade, no quadro de
um desenvolvimento sustentável.

3.3.3. VALORES
Promover e partilhar com os seus colaboradores os princípios consagrados no Código do
Procedimento Administrativo (CPA) e os valores a seguir descritos, nomeadamente:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ética, respeito pela dignidade humana e responsabilidade social;
Excelência/Qualidade dos serviços prestados;
Transparência e Equidade;
Responsabilização;
Desenvolvimento do concelho;
Fidelidade - consistência e regularidade dos serviços prestados;
Capacidade de resposta;
Competência;
Melhoria contínua;
Formação contínua;
Eficácia, Eficiência e Economia.

3.3.4. COMPROMISSO ÉTICO
Relevância no cumprimento dos compromissos, como um primeiro passo para a restauração da
confiança. Este vetor assenta nos pilares da transparência, responsabilidade, equidade e controle
social.
Nestes meandros, os serviços municipais regem-se pelos seguintes princípios gerais da atividade
administrativa:
▪
▪
▪
▪
▪

O sentido de serviço público, sintetizado no absoluto respeito pelas decisões dos Órgãos
autárquicos;
O respeito pela legalidade e pela igualdade de tratamento de todos os cidadãos;
O respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos;
A eficácia na gestão;
A qualidade e inovação, com vista ao aumento da produtividade e à desburocratização dos
procedimentos;
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▪
▪

A transparência da ação dando conhecimento aos diversos intervenientes dos processos em
que sejam diretamente, de acordo com a legislação em vigor;
Aposta numa delegação de competências eficaz.

3.4. POLÍTICA ORÇAMENTAL
O Município de Alvaiázere, continua a pautar a sua política orçamental pelos princípios de elevado
rigor e transparência na gestão e na correta e racional aplicação dos dinheiros públicos. Perante estes
princípios fundamentais, relembramos que as prioridades no ano de 2020, definidas nos documentos
previsionais7, designadamente, Orçamento e GOP`s, se traduziram, essencialmente, em quatro
objetivos estratégicos, infra escalpelizados.
De referir ainda que a estratégia inicialmente traçada para o exercício de 2020, sofreu alterações
profundas e adaptações constantes, tendo em conta a situação pandémica que se desencadeou com
um devastador impacto a nível mundial e no estrito cumprimento de todos os normativos e diretrizes
do Governo.

3.4.1. COESÃO SOCIAL
Esta foi, sem dúvida, uma das vertentes que maior destaque teve no ano de 2020. E continuará a ter.
Ainda que com as devidas adaptações dos espaços físicos/instalações, cuidados de saúde, limpeza e
higiene, regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, definição de circuitos específicos
de entrada e saída, utilização de sinalética, entre outras, a partir de meados do mês de março, foi
dada continuidade às atividades, iniciativas e apoios a seguir descriminadas:

3.4.1.1.
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

EDUCAÇÃO

Vasto conjunto de ofertas educativas e pedagógicas, nomeadamente, atividades físicas e
desportivas no ensino pré-escolar, Bebeteca, visionamento de filmes infantis (estes dois
últimos só decorreram no início do ano) e interrupções letivas (férias escolares);
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 préescolar;
Gratuitidade dos manuais escolares até ao 2.º CEB;
Apoio à aquisição de livros e material escolar para os alunos do 3.º CEB e Ensino Secundário;
Gratuitidade das refeições escolares para as crianças do ensino pré-escolar e 1.º CEB;
Oferta de atividades de ocupação de crianças e jovens nos períodos de férias escolares;
Foi preparado o Regulamento Municipal de Apoios Socioeducativos 8, para a atribuição de
apoios sociais escolares para crianças e jovens, 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 a
frequência na Creche;
Disponibilização gratuita, a título de empréstimo, de tablets aos alunos no ensino à distância
(designadamente, 3.º e 4.º ano de escolaridade), adquiridos através de protocolo de cedência

7

Documentos previsionais para 2020 aprovados em reunião de CM de 29/10/2019 e sessão de AM de 09/12/2019.
Aprovado em reunião de CM de 29/10/2020 e sessão de AM de 18/12/2020, tendo sido publicado na 2.ª série do Diário da
República Eletrónico n.º 20, através do Aviso n.º 1953/2021, de 29 de janeiro.
8
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▪

▪

▪

gratuita de equipamentos informáticos outorgado com a CIMRL e o Agrupamento de Escolas
de Alvaiázere9;
Candidaturas no âmbito do programa Portugal 2020, que visam:
▪ Manutenção da 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 - que contemplou e continuará
ainda em execução (nos períodos de setembro/2018 a julho/2020 com a prorrogação
de outubro/2020 a agosto/2021), a contratação 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;
Estudo e preparação do projeto dos serviços educativos do Museu Municipal destinado ao
público escolar, creches e comunidade sénior e que pretende ser uma educação patrimonial
não formal – com a criação da quinta pedagógica e da horta;
Percurso sensorial – deu-se continuidade ao projeto inclusivo para a estimulação dos sentidos,
com a preparação do terreno, embelezamento e melhoramento dos circuitos.

No âmbito da Educação e através da informação extraída da plataforma “Siga” 10, e tendo-se iniciado a
gratuitidade das refeições escolares e prolongamento de horário em setembro/2018, deixou de ser
possível o apuramento do valor da gratuitidade concedida aos alunos por falta de informação, tendo
em conta que este valor é apurado com base na declaração anual de rendimentos (IRS) dos
respetivos agregados familiares e os serviços de Educação, após a tomada de deliberação de
gratuitidade deste serviço, deixaram de pedir a documentação necessária para se proceder ao cálculo
destes valores.

Ciclo de
ensino

N.º de
refeições *1
(1)

1.º CEB

15 007

Pré-Escolar

10 359

Total

25 366

Escalão
Social
(2)

Escalão A
Escalão B
Sem escalão
Escalão A
Escalão B
Sem escalão

Família
Valor
Total por
unitário*2
família
(3)

0,00
0,73
1,46
0,00
0,73
1,46

(4)

€
€
€
€
€
€

?
?
?
?
?
?
?

Faturação
emitida*3

Investimento *4

(5)

(5)=(1)*1,44€

26,28 €

21 610,08 €

62,78 €

14 916,96 €

89,06 €

36 527,04 €

*1 As refeições fornecidas contempladas neste campo são as de janeiro a junho (ano letivo 2019/2020) e de setembro a
dezembro (ano letivo 2020/2021).
*2 O valor a cobrar pela CM por refeição seria de 1,46€ para quem não tem escalão, 50% para o escalão B (0,73€) e gratuitidade
para o escalão A. Por falta de informação não é possível o apuramento da suposta receita que a CM deixou de arrecadar
concedendo a sua gratuitidade, independentemente do escalão de Segurança Social em que esteja inserido o aluno.
*3 A faturação emitida pela CM, pelo fato do incumprimento de aviso prévio pelos encarregados de educação é no valor de 1,46€
por refeição, independentemente do escalão de Segurança Social em que esteja inserido o aluno.
*4 O valor de aquisição de cada refeição a uma entidade externa é de 1,27€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor (13%).

Figura 8 - Refeições escolares

9

Protocolo no âmbito do projeto do Programa Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Região de Leiria
(PICIE) para cedência gratuita de 30 tablets, pelo período de 36 meses, outorgado com a CIMRL em 08/05/2020. Neste âmbito
foram disponibilizados 15 tablets no Centro Escoar de Alvaiázere e 13 tablets no Centro Escolar de Maçãs de Alvaiázere através
de protocolo outorgado com o Agrupamento de Escolas de Alvaiázere em 20/11/2020.
10
Consultado https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx.
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Figura 9 - Serviços educativos (quinta pedagógica e hora) e percurso sensorial

3.4.1.2.
▪

▪

▪

▪

▪

▪

CULTURA

O Festival Alvaiázere Capital do Chícharo, que congrega a Feira Agrícola, Florestal, Industrial,
Pecuária e de Artesanato (FAFIPA) e o Festival Gastronómico do Chícharo, com a situação
pandémica que se viveu, reinventou-se, tendo sido realizado o concurso “Alvaiázere Sabe
Bem”11. Esta iniciativa visou contribuir para a dinamização e promoção dos estabelecimentos
locais de restauração, mas também a gastronomia local e produtos endógenos, valorizando o
receituário local e levando-o a todo o pais;
XV Desfile de Carnaval – com o tradicional corso nas ruas da sede de Concelho e que, no ano
de 2020, contou com a participação e animação da artista Rosinha, seguindo-se o espetáculo
musical;
Alvaiázere Cine – Projeto de formação em cinema (com a participação de 20 inscritos
oriundos de várias nacionalidades: portuguesa, espanhola, italiana e brasileira), que decorrerá
até outubro/2021 e que culminará com a apresentação dos projetos realizados no âmbito da
formação. Pretende-se, ainda, estruturar o que poderá vir a ser um festival cinematográfico
Fernando Lopes e um Cineclube;
BIA - Biblioteca Itinerante de Alvaiázere12, em junho/2020, tornou-se num serviço disponível à
população com menos mobilidade, maior isolamento e mais longínqua da sede do concelho,
levando cultura, informação e entretenimento;
Contrato-Programa de Desenvolvimento Cultural – Projeto “Música para todos”13, que iniciou
em novembro/2020, e que visa a comparticipação mensal, por criança ou jovem, de acordo
com o escalão da Segurança Social, da mensalidade a assegurar pelos agregados familiares
no âmbito da formação musical ministrada;
Inicio das atividades no âmbito do projeto Cultura 2027.

11

Concurso promovido em outubro/2020 e que contou com a participação dos seguintes elementos do júri: Chef Chakall, Chef
Rúben Correia, Chef Rui Ribeiro, Chef Rui Marques e a influencer Isabel Zibaia Rafael - https://alvaiazere-sabebem.pt/.
12
Viatura adquirida em abril/2020.
13
Contrato-Programa outorgado com a entidade Alva Canto – Associação de Cultura em 11/09/2020.
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Figura 10 - Atividades culturais com a organização e/ou parceria da CM

3.4.1.3.
▪

▪

▪

▪
▪

DESPORTO E JUVENTUDE

Dar continuidade a um vasto conjunto de ofertas desportivas, nomeadamente, Férias
Desportivas (que decorreu apenas no período de verão – julho e setembro/2020), passeios
pedestres, desporto social e Km Jovem;
Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo:
▪ Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo – para a formação no futebol14 e
que vigora ainda até junho/2022;
▪ Equipamentos Desportivos – para apoio à prática desportiva formal e não formal nas
diversas modalidades/atividades desenvolvidas pela entidade Grupo Desportivo de
Alvaiázere15;
Comemoração do Dia Internacional da Juventude – com atividades e animação destinadas ao
público jovem e a gratuitidade dos bilhetes nas entradas das Piscinas Municipais Descobertas
a participantes com idade inferior a 30 anos e que contou com a participação de 204 jovens;
Criação da página do Desporto no Facebook16 – para divulgação das atividades desenvolvidas;
Requalificação das piscinas municipais descobertas e disponibilização de um campo de jogos
exterior, promovendo a prática desportiva ao ar livre.

14

Contrato-Programa outorgado com a entidade Red School Associação e que conta com a parceria do Sport Lisboa e Benfica e
do Grupo Desportivo de Alvaiázere.
15
Contrato-Programa celebrado com caráter anual.
16
Consultado https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/Desporto-Munic%C3%ADpio-de-Alvai%C3%
A1zere-102756948197943/.
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Figura 11 - Atividades desportivas

Figura 12 - Página do Desporto (Facebook)

3.4.1.4.
▪

▪

▪

▪

APOIOS 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;
Universidade Sénior – que continua a proporcionar uma diversidade de atividades capazes de
promover a sociabilização, o convívio e a aprendizagem, no ano letivo 2019/2020 contou com
80 inscritos e no ano letivo 2020/2021 conta com 23 inscritos;
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 17 (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

17

No âmbito do Regulamento Municipal do Estatuto Social do Bombeiro Voluntário de Alvaiázere, publicado na 2.ª série do
Diário da República Eletrónico n.º 61, através do Aviso n.º 4131/2018, de 27 de março.
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▪

▪
▪

▪

▪

águas residuais e de resíduos sólidos urbanos, e isenção ou redução do valor das taxas
fixadas no Regulamento Municipal de Edificação e Urbanismo 18;
Projeto “MOVE” – Serviço público de transporte flexível de Passageiros, iniciado no ano de
2017, é um 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. No entanto, devido à situação pandémica a prestação deste serviço foi
suspensa tendo sido retomada no mês de junho com a atribuição de isenção no pagamento
dos bilhetes pelos utilizadores nos meses de junho, julho e agosto;
Gabinete de Apoio ao Emigrante que presta todas e quaisquer informações relevantes e a
comunicação/divulgação do Kit Emigrante (iniciativa a nível nacional);
Faturação Tarifário Social - APIN – em resposta às situações de vulnerabilidade social,
agregados familiares numerosos e bombeiros é concedida uma bonificação ao consumidor no
tarifário em vigor;
Faturação Tarifário COVID-19 - APIN – em resposta à situação de crise provocada pela
doença COVID-19, que obrigou ao decretar do primeiro estado de emergência nacional em
março de 2020, os 11 municípios que agregam a entidade APIN, suportaram os custos do seu
território com a bonificação ao consumidor no tarifário em vigor durante os meses de
fevereiro, março e abril de 202019;
Apoio às famílias e à economia local com a aplicação de reduções e isenções no valor das
rendas habitacionais e não habitacionais em instalações de propriedade municipal.

Destaque para o montante dos apoios dados aos infantes, cadetes e filhos de bombeiros na
componente das refeições escolares, cujos valores estão espelhados na figura infra. Verifica-se que o
Município suportou os custos com a alimentação num valor de 2.957,06€, acrescidos do valor que
deixou de arrecadar no montante de 1.078,21€, o que perfaz 4.035,27€.

Família
Valor
unitário*2

Ciclo de ensino

N.º de
refeições*1
(1)

(2)

(3)

(4)=(1)*(3)

2/3 Ciclo e Sec.

1 514

n/a

n/a

n/a

1.º CEB

Pré-Escolar
Total

441
107
346
0
106
286
1 286

Escalão
Social

Escalão A
Escalão B
Sem escalão
Escalão A
Escalão B
Sem escalão

0,00
0,73
1,46
0,00
0,73
1,46

€
€
€
€
€
€

Investimento*3

Total Família

0,00
78,11
505,16
0,00
77,38
417,56

(5)

1 105,22 €
€
€
€
€
€
€

1 078,21 €

635,04
154,08
498,24
0,00
152,64
411,84

€
€
€
€
€
€

2 957,06 €

*1 As refeições fornecidas contempladas neste campo são as de janeiro a junho (ano letivo 2019/2020) e de setembro a
dezembro (ano letivo 2020/2021).
*2 O valor a cobrar pela CM por refeição seria de 1,46€ para quem não tem escalão, 50% para o escalão B (0,73€) e
gratuitidade para o escalão A.
*3 O valor de aquisição de cada refeição a uma entidade externa é de 1,27€ acrescido do IVA à taxa legal em vigor (13%),
para as refeições fornecidas aos alunos do pré-escolar e 1.º CEB. Para os alunos do 2/3 Ciclo e Secundário a prestação do
serviço é feita pelo Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvaiázere ao preço unitário de 0,73€, isento de IVA.

Figura 13 - Refeições escolares dos infantes, cadetes e descendentes de bombeiros (AHBVA)

18

Regulamento Municipal de Edificação e Urbanismo, publicado na 2.ª série do Diário da República Eletrónico n.º 129, através
do Aviso n.º 8539/2016, de 07 de julho.
19
Bonificação aprovada em reunião de CM de 06/05/2020.
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Ainda no âmbito do apoio às famílias com crianças em idade escolar, a figura infra espelha o
montante atribuído aos alunos dos diversos ciclos de ensino a título de subsídio escolar para apoio na
aquisição de livros e de material escolar.

Tipologia
Subsídios escolares
Manuais escolares
Total

Requerentes
202 alunos

Apoio
1 573,68 €
11 265,36 €
12 839,04 €

Figura 14 - Apoio financeiro concedido no âmbito dos subsídios e material escolar

Por outro lado, e com o objetivo de motivar os nossos alunos, no âmbito do Regulamento Municipal
do Estatuto Social do Bombeiro Voluntário de Alvaiázere, foram atribuídas bolsas de estudo por mérito
e, para os alunos que frequentem o ensino superior, bolsas de estudo por aprovação em todas as
disciplinas. Os valores atribuídos constam do mapa infra.

Tipologia

Requerentes

Bolsa de Estudo - Ensino Superior
Bolsa de estudo - Quadro de mérito

1
4
4

Valor
unitário
600,00 €
635,00 €
200,00 €

Total

Valor total
600,00 € *1
2 540,00 €
800,00 €
3 940,00 €

*1 Bolsa de estudo anual para alunos que frequentem o ensino superior - pagamento realizado
em 2020, mas referente ao ano de 2019.

Figura 15 - Apoio financeiro concedido no âmbito das bolsas de estudo

De salientar ainda as isenções concedidas aos infantes e cadetes pela utilização dos equipamentos
municipais, designadamente, nas entradas das Piscinas Municipais Descobertas, e nos programas
ocupacionais, designadamente, nas férias desportivas.

Escalão Social

por
semana

(1)

(2)

Escalão A
Escalão B
Sem escalão

Valor
refeições
diárias

5,00 €
15,00 €
25,00 €
Total

(3)

1,50 €
1,50 €
1,50 €

Inscritos
Infante /
semanas
Cadete
inscritas

Apoio concedido
inscrições

refeições
(7)=(3)*5*(5)*(4)

(4)

(5)

(6)

1
1
5

7
4
13
24

35,00 €
60,00 €
1 625,00 €
1 720,00 €

7

52,50 €
30,00 €
487,50 €
570,00 €

2 290,00 €
Figura 16 - Apoio financeiro concedido no âmbito das férias desportivas de verão (infantes/cadetes)

No que se refere ao programa de férias desportivas de verão, em 2020, a CM deixou de arrecadar
2.290,00€ com os apoios concedidos aos cadetes e infantes no âmbito do Regulamento Municipal do
Estatuto Social do Bombeiro Voluntário de Alvaiázere. E pela utilização dos equipamentos desportivos
pelos infantes, cadetes, bombeiros e seus descendentes, designadamente, no ano de 2020, apenas
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foram utilizadas as instalações do edifício das Piscinas Municipais Descobertas, a CM deixou de
arrecadar o montante de 390,00€.

Bilhetes

Equipamentos Municipais

Piscinas Municipais Descobertas

Preçário
> 6 anos - gratuito
[6-14 anos] - 0,50€ p/ período
< 14 anos - 1,00€ p/ período

Piscinas Municipais Cobertas
Pavilhão Desportivo
Estádio Municipal
Total

Participantes

Apoio
concedido

300
240
0
0
0

0,00
150,00
240,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€

540

390,00 €

Figura 17 - Apoio financeiro pela utilização dos equipamentos municipais (infantes, cadetes, bombeiros e seus
descendentes)

A figura infra espelha o valor do apoio que o Município concedeu aos bombeiros e restantes situações
com enquadramento legal, a título de isenções concedidas no decurso do ano de 2020, aplicadas às
taxas urbanísticas no âmbito dos diversos regulamentos em vigor, designadamente:
▪
▪
▪
▪

Regulamento
Regulamento
Regulamento
Regulamento

Municipal do Estatuto Social do Bombeiro Voluntário de Alvaiázere;
Municipal de Edificação e Urbanismo20;
do Ecossistema Empresarial e Empreendedor de Alvaiázere – “Alvaiázere +”21;
Geral de Taxas Municipais22.

20

Regulamento publicado na 2.ª série do Diário da República Eletrónico n.º 129, através do Aviso n.º 8539/2016, de 07 de
julho.
21
Regulamento publicado na 2.ª série do Diário da República Eletrónico n.º 154, através do Aviso n.º 9107/2017, de 10 de
agosto.
22
Regulamento publicado na 2.ª série do Diário da República Eletrónico n.º 136, através do Aviso n.º 8892/2016, de 18 de
julho.
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Regulamento
Municipal

Enquadramento

N.º Alvará/Ano
1/2018 de 03/01

c) do n.º 1 conjugado com a b) do n.º 3,
ambos do art.º 86.º (Idade não superior a 30

RMUE

anos + habitação própria permanente)

Processo SPO
N.º

Deliberação
Dispensa/
CMA/Despacho isenção/redução

(Prorrogação
03/03/2020)

Obras: 26/2017

-

30,00 €

30/2020 de 31/08
17/2020 de 22/05

Obras: 60/2018
Obras: 25/2019
Utilização:
19/2020

-

197,72 €
430,41 €

-

30,80 €

19/2020 de 28/08
Total por tipo de enquadramento
RMUE

f) do n.º 1 conjugado com a c) do n.º 3 e
com o n.º 7, todos do art.º 86.º (IPSS +

RMUE

h) do n.º 1 em conjunto com a b) do n.º 3,
ambos do art.º 86.º (Classe A certificação

4/2019 de 30/01

688,93 €
Obras: 29/2016

05/02/2020

24/2020 de 16/11

Utilização: 13/2020

-

30,80 €

26/2020 de 24/11

Utilização: 11/2020

-

10,80 €

(Prorrogação
04/08/2020)

pessoa coletiva de utilidade pública + fins de
relevante interesse público)

615,00 €

Total por tipo de enquadramento

energética do edifício)

615,00 €

Total por tipo de enquadramento
n.º 9 do art.º 86.º (reabilitação de edifício

RMUE

inserido em ARU - Cabaços)

25/2020 de 20/11

41,60 €
Utilização:
27/2020

-

46,00 €

Total por tipo de enquadramento
n.º 10 do artigo 86.º (ocupação espaço
público - reabilitação de edifício inserido em ARU
- Alvaiázere)

RMUE

5/2020 de 28/01
15/2020 de 12/05
27/2020 de 20/08

46,00 €
Obras: 77/2019
Obras: 17/2020
Obras: 58/2019

-

145,00 €
105,00 €
90,00 €

Total por tipo de enquadramento
RMESBVA

51/2018 de 09/10

f) do n.º 2 do art.º 6.º (n.º de anos de
serviço: mais de 15 anos = 100% isenção)

(1ª prorrogação a
11/02/2020)

340,00 €
Obras:

22/2018

11/06/2018
(Despacho)

105,00 €

Total por tipo de enquadramento

Alvaiázere+

n) do art.º 42.º (taxas e licenças municipais -

105,00 €

13/2020 de 09/03

Obras: 46/2019

18/12/2019

1 056,23 €

24/2020 de 28/07

Obras: 72/2019

6 759,22 €

48/2020 de 11/12

Obras: 57/2020

24/06/2020
Ratificação CMA
09/12/2020

49/2020 de 17/12

Obras: 40/2019

38/2020 de 23/10

Obras: 79/2019

44/2020 de 13/11

Obras: 60/2019

28/2020 de 16/12

Utilização:
29/2020

atividade económica)

14/2020 de 15/07
17/2020 de 19/08

Utilização:
14/2020
Utilização:
16/2020

115,00 €

(Despacho
04/12/2020)

28/05/2020
Ratificação CMA
20/10/2020

3 809,60 €
122,00 €

(Despacho
09/10/2020)

08/07/2020
Ratificação CMA
23/10/2020

227,39 €
92,00 €

(Despacho
16/12/2020)

08/07/2020

92,00 €

02/09/2020

107,00 €

Total por tipo de enquadramento

12 380,44 €

TOTAL

14 216,97 €

Figura 18 - Isenções de taxas urbanísticas

No âmbito do regulamento do Cartão Social do Município do Concelho de Alvaiázere (CASO),
pretende-se contribuir para a melhoria das condições de vida dos munícipes e assegurar a inserção
social daqueles que integram os agregados familiares que, pela sua tipologia e condições socio
económicas, apresentam risco acrescido de pobreza e exclusão social.
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No ano de 2020, foram apresentados 10 requerimentos para atribuição do cartão CASO, sendo 5
relativos a renovações e 5 à atribuição de novos cartões.
Como bonificação ao consumidor e em resposta a um conjunto de situações de vulnerabilidade
económica e social, famílias numerosas (mais de 5 elementos) e bombeiros, o Município de
Alvaiázere, sendo um dos municípios que agregam a entidade APIN, suporta os custos de bonificação
aos clientes da sua área geográfica. No quadro infra está espelhada a previsão da despesa referente
ao exercício de 2020 e que ainda não foi paga pelo Município, pela faturação do “tarifário social”:

Período de bonificação

Tarifário social

01/01/2020 a 20/12/2020
21/12/2020 a 31/12/2020
Total

Observações

9 627,66 € Fatura n.º 202120000324 de 29/03/2021
416,76 € Fatura n.º 202120000325 de 29/03/2021 *1
10 044,42 €

*1 Valor estimado através da regra matemática de 3 simples, uma vez que a fatura compreendia o período de
21/12/2020 a 31/01/2020.

Figura 19 - Tarifário social - Bonificação ao consumidor

Ainda como bonificação ao consumidor e em resposta à situação pandémica provocada pela doença
COVID-19, o Município de Alvaiázere suportou os custos de bonificação aos clientes da sua área
geográfica. No quadro infra está espelhada a despesa suportada pela faturação do “tarifário COVID19”:

Mês de bonificação
fevereiro
março
abril
Total
Acerto final
Total final

Tarifário COVID-19

Observações

43 850,08 €
47 979,84 €
55 038,38 €
146 868,30 € Valor pago em 2020
6 971,00 € Valor a faturar em 2021
153.839,30 €

Figura 20 - Tarifário COVID-19 - Bonificação ao consumidor

Ainda de referir que foram concedidas reduções de 50% ou isenções ao valor das rendas
habitacionais e não habitacionais que estejam instaladas em propriedade da CM, em 3 meses do ano
de 2020, o que totalizou uma perda de receita municipal no montante de 6.102,97€.
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Local

Bairro Social da
Regueira

Bairro Social Vera
Cruz

Bloco A - R/C Frente
Bloco A - 1.º Dt.º
Bloco A - 2.º Dt.º
Bloco B - R/C Dt.º
Bloco C - 2.º Dt.º
Bloco C - R/C Dt.º
Bloco B - 2.º Esq.
Bloco A - 1.º Esq.º
Bloco C - R/C Esq.
Bloco A - R/C Esq.º
Bloco B - R/C Frente
Bloco B - 2.º Frente
Bloco B - 2.º Dt.º
Bloco A - 1.º Frente
Bloco B - 1.º Dt.º
Bloco B - R/C Esq.º
Bloco B - 1.º Esq.º
Bloco A - R/C Dt.º
Bloco A - 2.º Esq.º
Bloco C - 1.º Dt.º
Bloco C - 2.º Esq.º
1.º Andar, Fração D
3.º Andar, Fração G
3.º Andar, Fração H
2.º Andar, Fração E
2.º Andar, Fração F
R/C, Fração A
1.º Andar, fração C
Total

COVID-19

Renda
45,00
24,94
39,90
17,46
39,90
17,46
4,85
24,94
58,77
44,89
49,88
4,29
39,90
39,90
39,90
49,88
24,94
34,92
47,71
4,29
15,30
4,21
133,44
4,29
4,91
14,64
13,33
4,75

Perda de receita

(50%)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

848,59 €

22,50
12,47
19,95
8,73
19,95
8,73
2,43
12,47
29,39
22,45
24,94
2,15
19,95
19,95
19,95
24,94
12,47
17,46
23,86
2,15
7,65
2,11
66,72
2,15
2,46
7,32
6,67
2,38

(2 meses)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

45,00
24,94
39,90
17,46
39,90
17,46
4,85
24,94
58,77
44,89
49,88
4,29
39,90
39,90
39,90
49,88
24,94
34,92
47,71
4,29
15,30
4,21
133,44
4,29
4,91
14,64
13,33
4,75

424,30 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

848,59 €

Figura 21 - Medidas COVID-19 – Redução no valor das rendas habitacionais
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Local
Antenas

Incubadora de Negócios
Alvaiázere+

Mercado Municipal de Alvaiázere

Mercado Municipal Maçãs Dona
Maria
Parque de Campismo*1
Piscinas Municipais Descobertas
Total

Renda
309,04
411,22
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
5,00
40,00
10,00
10,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
10,00
125,19
125,83
125,83
125,19
217,27
125,19
155,19
125,19
155,19
105,00
70,00
70,00
80,00
286,59

COVID-19

Perda de receita

n/a
n/a

-

(50% ou isento)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2 756,92 €

(3 meses)

5,00 €
5,00 €

15,00 €
15,00 €
-

20,00 €
5,00 €
5,00 €

60,00 €
15,00 €
15,00 €
-

5,00 €

15,00 €
-

5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,60
0,00
77,60
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

240,20 €

15,00
375,57
377,49
377,49
375,57
651,81
375,57
232,77
375,57
232,77
315,00
210,00
105,00
240,00
859,77

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5 254,38 €

*1 Valor da renda dos meses da época alta de acordo com contrato.

Figura 22 - Medidas COVID-19 – Redução no valor das rendas não habitacionais

O artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, diploma que estabelece um regime excecional para
promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia provocada pela
doença COVID-19, veio simplificar, administrativamente, a aplicação de isenções no âmbito do
RFALEI, com a aprovação de benefícios fiscais pelos municípios através da dispensa de aprovação
pela Assembleia Municipal do regulamento com as condições para a isenção de impostos ou outras
receitas municipais.
No entanto, de acordo com a NCP14 do SNC-AP – Rendimento de Transações sem Contraprestação,
as autarquias deverão efetuar o acompanhamento e divulgar adequadamente na prestação de contas
a informação relativa às decisões que isentam munícipes e empresas do pagamento de impostos,
taxas e preços, o que se considera efetuado com a publicação dos diversos mapas constantes do
presente relatório.

Página 31 de 116

Prestação de Contas 2020
Relatório de Gestão

3.4.1.5.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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;
Protocolo com a Associação “Dignitude” – Programa abem: Rede Solidária do Medicamento;
Gabinete SOS Covid 19;
Plataforma eSolidario.pt;
Base sanitária no Pavilhão Gimnodesportivo.

Em outubro/2019, a CM celebrou um protocolo com a “Associação Dignitude” para integração no
programa abem: Rede Solidária do Medicamento, 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 não só o empenho de recursos humanos para a sua
operacionalização, mas também o pagamento de 100€ por cada beneficiário, reforçando-se, assim, o
leque de medidas de âmbito social, de apoio à população desfavorecida.

Mês
março
abril
Total

Beneficiários
1
6

Contribuição
solidária
100,00 €
600,00 €

7

700,00 €

abem

Figura 23 - Protocolo abem: Rede Solidária do Medicamento

Figura 24 - Gabinete SOS COVID-19
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3.4.1.6.
▪

▪

ASSOCIATIVISMO

Apoio às coletividades concelhias, de acordo com as candidaturas apresentadas no âmbito do
Regulamento de Apoio ao Associativismo23, 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;
Projeto de inovação social Capacitar para Partilhar – é um projeto no âmbito do programa
Portugal 2020, cuja área de intervenção se traduz na inclusão social.

O apoio, quer financeiro quer em espécie, concedido às diversas entidades, totalizou o montante de
1.320.440,48€. Tal denota o empenho do Órgão Executivo em estimular e apoiar as instituições,
permitindo a dinamização das suas atividades e servindo, também, de alavanca para a economia
local. Num ano particularmente difícil, o Município procurou apoiar os estratos sociais mais
desfavorecidos e quem com eles trabalha. Os valores atribuídos em espécie resultam do apuramento
efetuado em sede de contabilidade analítica, proveniente dos lançamentos efetuados pelos serviços
da Divisão de Obras Municipais e Urbanismo (DOMU).

Entidade
Freguesia de Almoster
Acordo de Execução
Acordo de Execução (aquisição de equipamentos)
Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias - Infraestruturação, beneficiação e modernização
(Ampliação do Cemitério de Almoster)
Freguesia de Alvaiázere
Acordo de Execução
Acordo de Execução (aquisição de equipamentos)
Contrato de Delegação de Competências (Cemitério de Alvaiázere)
Contrato de Delegação de Competências (Mercados e Feiras)
Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias - Infraestruturação, beneficiação e modernização
(Zona Envolvente à Casa Mortuária em Maçãs de Caminho)
Benefício Parque Eólico
Freguesia de Maçãs de D. Maria
Acordo de Execução
Acordo de Execução (aquisição de equipamentos)
Contrato de Delegação de Competências (Mercados e Feiras)
Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias - Infraestruturação, beneficiação e modernização
(Serra de St. ª Helena, antigo JI de MDM e iluminação da Praça D. Maria Paes Ribeiro)
Freguesia de Pelmá
Acordo de Execução
Acordo de Execução (aquisição de equipamentos)
Contrato inter-administrativo (Remodelação do Largo Fabrício dos Santos)
Freguesia de Pussos São Pedro
Acordo de Execução
Acordo de Execução (aquisição de equipamentos)
TOTAL

Transferências
Em valor*
51 156,88 €
16 292,40 €
10 000,00 €

Em espécie

TOTAL

5 303,30 €

56 460,18 €

6 454,25 €

107 436,49 €

12 582,33 €

282 205,63 €

86 720,52 €
19 174,18 €
10 000,00 €
57 546,34 €
37 509,95 €
27 509,95 €
10 000,00 €

10 821,76 €

97 542,28 €

1 676,01 €

39 185,96 €

545 992,89 €

36 837,65 €

582 830,54 €

24 864,48 €
100 982,24 €
34 065,72 €
10 000,00 €
3 631,00 €
4 888,34 €
19 067,28 €
29 329,90 €
269 623,30 €
22 957,75 €
10 000,00 €
1 244,88 €
235 420,67 €

* Na coluna "Transferências em valor" estão contempladas as transferências orçamentais - correntes e de capital

Figura 25 - Apoios concedidos às Freguesias

23

1.ª alteração ao Regulamento presente a reunião de CM de 18/03/2015.
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Entidade
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo
- Protocolo (Encargos com E.I.P. e gastos operacionais)
- Medidas de apoio ao combate da doença COVID-19
- ECIN Equipas de Combate a Incêndios Naturais
Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvaiázere

- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (apoio pontual - Everybody
Matters)
- Regulamento Municipal do Estatuto Social do B.V. Alvaiázere (Refeições infantes e
cadetes)
- Protocolo de colaboração (ano letivo 2019/2020)
- Protocolo de colaboração (ano letivo 2020/2021)
ETP Sicó - Polo de Alvaiázere
Santa Casa de Misericórdia de Alvaiázere

- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo
- Programa Capacitar para Partilhar
Associação Casa do Povo de Alvaiázere

- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo
- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (apoio extraordinário - CAO de
Alvaiázere)
Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Transferências
Em valor*1

TOTAL

Em espécie

151 502,98 €

30 000,00 €
91 502,98 €
30 000,00 €
0,00 €
10 716,93 €

7 761,43 €

159 264,41 €

7 437,64 €
323,79 €
889,50 €

11 606,43 €

300,00 €
1 416,93 €
7 000,00 €

2 000,00 €
37
30
7
105

0,00
957,75
000,00
957,75
000,00

€
€
€
€
€

45 000,00 €

3 603,60
0,00
0,00
0,00
378,87

€
€
€
€
€

3 603,60 €
37 957,75 €

105 378,87 €

0,00 €

60 000,00 €

378,87 €

117 500,00 €

1 276,57 €

118 776,57 €

- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo
- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (Apoios pontuais - transporte de
utentes e terreno UCI)
- Rancho Folclórico da Freguesia de Maçãs de D. Maria

30 000,00 €

Associação de Apoio Social, Cultura, Desportiva e Recreativa de Maçãs de Caminho
Centro de Apoio aos Trabalhadores da Câmara Municipal - CAT
Associação juvenil dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere
ASCRA

5 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €
17 459,20 €
15 000,00 €
2 459,20 €
50 000,00 €

0,00
1 026,06
628,07
0,00

- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo
- Centro de Dia/Lar da Freguesia de Pussos

50 000,00 €
0,00 €

0,00 €
1 029,90 €

Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília
Alva Canto - Associação de Cultura

15 000,00 €
4 416,00 €

1 218,81 €
112,47 €

16 218,81 €
4 528,47 €

1 916,42 €
0,00 €
2 024,59 €

4 916,42 €
1 500,00 €
25 774,59 €

0,00 €

22 960,00 €

1 893,15 €

16 193,15 €

958,38 €
0,00 €
64,89 €

958,38 €
3 000,00 €
50 064,89 €

7 362,04 €

18 362,04 €

0,00 €

3 403,88 €

3 403,88 €

1 388,35 €

0,00 €

1 388,35 €

0,00 €

500,00 €

- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo
- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (Apoio pontual - forno vertical)
Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos

- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo
- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (Apoio pontual)
Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos
Associação de Apoio Social, Cultural, Desportivo e Recreativo de S. Pedro
Grupo Desportivo Alvaiázere

87 500,00 €
0,00 €

3 000,00 €
1 500,00 €
23 750,00 €

0,00 €
23 750,00 €

Red School (Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo)
Clube de Caçadores do Concelho de Alvaiázere
Associação de Caçadores da Freguesia de Pelmá
Mostercaça - Associação de Caçadores de Almoster
Associação de Produtores Florestais do Concelho de Alvaiázere
ACREDEM

22 960,00 €
11 000,00 €
3 300,00 €
0,00 €
3 000,00 €
50 000,00 €
30 000,00 €

ADECA

- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo
- Protocolo (Alvaiázere - Sorte em comprar aqui")
Grupo Motard "5 Vilas" Maçãs Dona Maria
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas do
Concelho de Alvaiázere

- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo
- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (Apoio pontual - lembranças)
Associação de Pais e Encarregados de Educação da ETP Sicó

1 226,33 €
€
€
€
€

5 000,00 €
16 026,06 €
628,07 €
17 459,20 €

1 029,90 €

51 029,90 €

1 416,00 €
3 000,00 €

- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo
- Protocolo (Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo)

- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo
- Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (Apoio pontual - aquisição de
viatura)

50,24 €

20 000,00 €
11 000,00 €

6 000,00 €
5 000,00 €

1 000,00 €
388,35 €
500,00 €
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ACC - Confraria do Chícharo
Fábrica da Igreja Paroquial de Alvaiázere
Fábrica da Igreja Paroquial de Almoster
TOTAL GERAL

4 000,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
157,06 €
36 953,04 €

4 000,00 €
157,06 €
36 953,04 €

664 951,21 €

72 658,73 €

737 609,94 €

*1 Na coluna "Transferências em valor" estão contempladas as transferências orçamentais - correntes e de capital

Figura 26 - Apoios concedidos às várias instituições

O projeto 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 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).

(unidade: €)

Comparticipação
municipal
Valor previsto
Valor comparticipado*1

2019
1 757,75
0,00

2020
12 515,72
7 957,75

2021
12 581,48
6 315,72

2022

Total

10 697,24

37 552,19
14 273,47

*1 Valor efetivamente comparticipado até à data (abril de 2021).

Figura 27 - Projeto Capacitar para partilhar

3.4.2. COESÃO TERRITORIAL
3.4.2.1.
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DESENVOLVIMENTO URBANO

Investimento em infraestruturas rodoviárias e edificado urbano, no âmbito dos projetos
cofinanciados pelo programa Portugal 2020:
▪ Loja de Cidadão de Alvaiázere – que abriu ao público em 03/02/2020, acolhe os
serviços da Autoridade Tributária, Instituto dos Registos e Notariado, Segurança
Social e atendimento do Município de Alvaiázere (com o respetivo Espaço do
Cidadão);
▪ 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 do espaço desportivo: Piscinas Municipais Descobertas - empreitada financiada
ao abrigo do programa BEM - Beneficiação de Edifícios Municipais. Prevê-se ainda que se dê
seguimento à requalificação das áreas agora não intervencionadas, nomeadamente, do
edificado de apoio às piscinas descobertas, quer balneários, quer zona de restauração;
Plataforma Empresarial de Alvaiázere e o Centro de Incubação de Negócios – espaços
destinados à dinamização de atividades económicas;
Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira – candidatura
submetida ao programa Portugal 2020;
Requalificação das margens da Ribeira D`Alge e Açude (freguesia de Maçãs de D. Maria) aquisição de terrenos e requalificação para fundo ambiental;
Ampliação e requalificação do estaleiro Municipal;
Beneficiação do Mercado Municipal de Alvaiázere (candidatura das Terras de Sicó com projeto
cofinanciado a 60%) e do Mercado de Maçãs de D. Maria;
Parque Botânico da Mata do Carrascal – candidatura com financiamento a 85% da CIMRL e
que integra o Pacto para o Desenvolvimento e para a Coesão Territorial;
Arranjo urbanístico da Seiceira – construção de acesso pedonal.
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Figura 28 - Piscinas Municipais Descobertas

Figura 29 - Projeto da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira

Figura 30 - Requalificação das margens da Ribeira D`Alge e Açude
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Figura 31 - Projeto do Parque Botânico da Mata do Carrascal

Figura 32 - Arranjo urbanístico da Seiceira – acesso pedonal

3.4.2.2.
▪

▪
▪
▪

TURISMO

No âmbito da candidatura intermunicipal da CIMRL com financiamento a 85%, intitulada
“Produtos Turísticos da Região de Leiria”, em 2019, deu-se início à criação de uma rota
patrimonial no concelho de Alvaiázere, evidenciando alguns pontos de interesse turístico,
valorização dos seus recursos patrimoniais culturais, naturais e paisagísticos;
Instalação de um mercado de gado, na freguesia de Almoster, candidatura submetia ao PDR
pela Associação Terras de Sicó;
Baloiço da Serra de Alvaiázere – em outubro de 2020 foi instalada uma nova atração turística
que convida à contemplação;
Feira Digital – divulgação e promoção dos produtos endógenos da região através de uma
plataforma digital24, que decorreu nos meses de novembro e dezembro de 2020.

Figura 33 - Baloiço na Serra de Alvaiázere e Feira Digital - plataforma dott.pt
24

Consultado https://dott.pt/pt.
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3.4.3. CRESCIMENTO SUSTENTADO
3.4.3.1.
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

COMPETITIVIDADE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Dinamização e promoção dos parques empresariais existentes: Zona Industrial de Tróia, Zona
Industrial de Saganga, Zona Industrial do Vale da Aveleira e Área Empresarial do Rego da
Murta;
Valorização dos produtos endógenos;
Rede de percursos pedestres de Alvaiázere, com 7 rotas;
Dinamização do Regulamento do Ecossistema Empresarial e Empreendedor de Alvaiázere 25,
projeto “Alvaiázere +”, que consubstancia os normativos relacionados com o funcionamento
da Incubadora de Negócios do Concelho de Alvaiázere, com a instituição de apoios municipais
ao investimento estratégico, entre os quais a cedência de lotes empresarias e de incentivos à
criação de emprego e ao empreendedorismo;
Realização de Roadshow pelas empresas do Concelho por forma a acompanhar as
dificuldades sentidas no âmbito do período de pandemia;
Reabertura da estação dos CTT de Alvaiázere;
Realização de Bootcamps na área da natureza e turismo;
Realização da 1.ª Conferência do Centro sob o tema Produtos Endógenos, afirmando
Alvaiázere como centro da discussão das estratégias e processos a adotar na criação de
sucessos comerciais nestes territórios.

No âmbito da dinamização da atividade económica local, destaque para a implantação da área
Empresarial do Rego da Murta, com projeto cofinanciado pelo programa Portugal 2020 a 85% e que
contempla a criação de 48 lotes modelares, atualmente todos vendidos e que corresponde à futura
implantação de 8 empresas.

Regulamento publicado na 2.ª série do Diário da República Eletrónico n.º 154, através do Aviso n.º 9107/2017, de 10 de
agosto.
25
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Lote

Área total
do terreno

Avaliação

Hasta
Pública

Venda

Área de empreendimento

(n.º)

(m2)

(€)

(data)

(€)

(CAE)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
3
1
1
1
3

10

2 571,60

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

829,50
336,60
448,40
559,40
200,10
600,00
600,00
600,00
293,90

666,50
668,80
670,30
671,90
673,40
672,90
670,40
672,60
675,10
876,00
393,60
551,50
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
718,90
789,10
817,60
850,50
830,10
606,20
356,10
104,20
927,00
165,70
332,00
463,40
566,20
616,60
369,20
155,50
584,80

82 555,60

6
4
5
5
11
5
5
5
11

403,25
678,10
069,40
456,85
200,35
600,00
600,00
600,00
528,65

27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020

9 000,60 29/07/2019
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
6
6
6
6
5
4
3
3
4
4
5
5
5
4
4
5

832,75
840,80
846,05
851,65
856,90
855,15
846,40
854,10
862,85
066,00
377,60
430,25
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
516,15
261,85
361,60
476,75
405,35
621,70
764,35
864,70
244,50
079,95
662,00
121,90
481,70
658,10
792,20
044,25
546,80

29/07/2019
29/07/2019
27/10/2020
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
21/04/2021
21/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
30/04/2021
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020

Transporte rodoviário de
617,36 € mercadorias em veículos ligeiros e
pesados
1 000,00 € Venda e aluguer de equipamentos
809,40 €

Compra e venda de máquinas novas
e usadas

257,16 €

Manutenção e reparação de veículos
automóveis

333,52 €

Comércio a retalho de peças e
acessórios para veículos automóveis

167,04 €
Fabricação de produtos forjados,
estampados e laminados, atividades
1 291,23 €
de serralharia

1 834,52 €

Produção industrial de carvão
vegetal

Fabricação de produtos forjados,
1 498,88 € estampados e laminados, atividades
de serralharia

Transportes rodoviários de
mercadorias

20/11/2020

552,72 €

20/11/2020

572,64 € Construção de Edifícios

288 961,55

8 934,47 €

Legenda:
Venda de lotes realizada no ano de 2019
Venda de lotes realizada no ano de 2020
Venda de lotes realizada no ano de 2021

Figura 34 - Loteamento da Área Empresarial do rego da Murta

Página 39 de 116

Prestação de Contas 2020
Relatório de Gestão

Destaque ainda para os apoios concedidos aos empreendedores, no âmbito do já citado projeto
“Alvaiázere +”, que traduz a forte aposta do município no desenvolvimento económico do Concelho,
na criação de emprego e na captação e fixação de pessoas. O aumento dos inscritos, traduz o sucesso
deste projeto e reflete o nascimento de novos empreendedores, com benefícios para a economia
local.
(unidade: €)
Data de
aprovação

Área de empreendimento
(CAE de atividade)

(Reunião de
CM)

Comércio a retalho sem predominância alimentar
Salão de cabeleireiro
Manutenção e reparação de veículos auto
Fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de
ourivesaria
Confeções de refeições prontas a levar para casa
Arquitetura e coordenação de obras
Atividades decoração, artigos cerâmicos de uso doméstico …
Instalação de canalizações
Produção de frutos tropicais e subtropicais
Comércio por grosso e a retalho de fruta e produtos hortícolas, …
Salão de cabeleireiro
Café
Comércio a retalho e outros artigos para lar
Apicultura
Venda de matérias agrícolas, …
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos
Restauração
Indústria de leite e seus derivados, criação de ovinos e caprinos, …
Restaurantes tipo tradicional
Manutenção e reparação de veículos auto
Manutenção e reparação de veículos auto
Outros prestadores de serviço
Atividade de Design
Comércio retalho jornais, revistas e artigos de papelaria
Atividades de arquitetura
Comércio retalho outros produtos novos, …
Comércio retalho de flores, plantas, sementes e fertilizantes
Confeção de vestuário
Silvicultura / exploração florestal
Arrendamento de bens imobiliários; …
Notário
Comércio e distribuição de produtos alimentares
Atividades veterinárias
Produção de gravação de som e edição de música
Organização de feiras, congressos e outros
Comércio de vestuário
Solicitadores
Outras atividades de saúde humana
Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)

TOTAL

Montante reembolsado*
(em
2018)

TOTAL

Montante
por
reembolsar

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

(5)=2000€-(4)

-

2 000,00
2 000,00
2 000,00

0,00
0,00
0,00

(em 2019) (em 2020)

(1)

(2)

(3)

28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018

1 618,62
955,28
1 060,00

381,38
1 044,72
940,00

09/05/2018

2 000,00

-

-

2 000,00

0,00

30/10/2018
03/09/2018 e
11/11/2020
27/04/2018
06/06/2018
19/12/2018
19/12/2018
20/03/2019
06/02/2019
17/07/2019
03/06/2019
08/05/2019
31/07/2019
11/09/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
05/02/2020
05/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
22/04/2020
24/06/2020
24/06/2020
24/06/2020
05/08/2020
15/09/2020
07/10/2020
11/11/2020
11/11/2020
26/11/2020

2 000,00

-

-

2 000,00

0,00

490,17

350,00

840,17

1 159,83

510,77
000,00
000,00
963,06
414,17
1 312,77
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
467,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

489,23
36,94
585,83
687,23
0,00
004,22
0,00
0,00
981,57
000,00
466,83
0,00
0,00
401,37
0,00
655,71
600,00
963,57
000,00
0,00
888,83
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
000,00
004,22
467,73
0,00
981,57
000,00
466,83
0,00
0,00
401,37
0,00
655,71
600,00
963,57
000,00
0,00
888,83
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
995,78
532,27
000,00
18,43
0,00
533,17
000,00
000,00
598,63
000,00
344,29
400,00
036,43
0,00
000,00
111,17
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 633,90

1
2
2
1

16 524,77

1

1

1
2
1

1

1
2

2
2

21 111,33

2
2
2
2
2
2
2
2
1

1
2
1

1

1
2

2
2

45 270,00

2

1
2

2
2
2
1
1
2
1
2

2
2
2
2
2

32 730,00

* É concedido o montante total de 2.000,00€ a ser reembolsado no prazo de 2 anos, com direito a prorrogação do prazo.

Figura 35 - Incentivos ao empreendedorismo
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O mapa infra espelha os contratos existentes e os valores que os respetivos empresários pagam
mensalmente, por estarem instalados no Centro de Incubação de Negócios ou no Mercado Municipal
de Maçãs de D. Maria. De referir que devido à situação pandémica provocada pela doença COVID-19,
foi deliberada a aplicação de reduções em 50% ou isenções do valor das rendas não habitacionais a
todos os estabelecimentos comerciais que funcionem em instalações de propriedade municipal,
consoante ainda se mantenham em funcionamento ou com a atividade suspensa.
Área de empreendimento
(CAE de atividade)
Atividades de engenharia e técnicas afins
Outras atividades para os negócios e a gestão
Comércio a retalho por correspondência ou via internet
Comércio a retalho por correspondência ou via internet
Atividades de engenharias e técnicas afins
Atividades de agência de viagem
Construção, Engenharia e Arquitetura
Atividade de Design
Produção de frutos tropicais e subtropicais
Desenvolvimento e implementação de softwares e equipamentos
Representação internacional de empresa Moçambicana (prestação de serviços)
Portais WEB
Desenvolvimento e implementação de softwares e equipamentos
Apicultura
Atividades de engenharia e arquitetura
Atividades de engenharia e técnicas afins
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos

Data do
contrato
27/01/2018
01/06/2018
03/09/2018
03/09/2018
05/11/2018
13/09/2018
05/11/2018
02/01/2019
02/01/2019
01/04/2019
02/05/2019
02/05/2019
02/05/2019
03/06/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/10/2019

Contratos no Centro de Incubação de Negócios
Arquitetura
Atividades decoração, artigos cerâmicos de uso doméstico e ornamental
Café

Valor
mensal
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
40,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €

Observações
Rescisão de contrato a 28/02/2019

145,00 €
02/01/2019
03/12/2018
18/03/2019

70,00 €
70,00 €
105,00€

Contratos no Mercado Municipal de Maçãs de D. Maria

245,00 €

TOTAL DE CONTRATOS

390,00 €

Figura 36 - Contratos celebrados no âmbito do programa Alvaiázere+

3.4.4. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
▪
▪

▪

▪

Políticas de modernização e simplificação administrativas – estudo para a implementação da
plataforma informática “MyNet” para desmaterialização de processos;
Colaboração com a APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, S.A.,
E.I.M., empresa que iniciou funções em janeiro de 2020 e que lhe foi delegada a gestão e
operação dos serviços de água, saneamento e resíduos urbanos dos 11 municípios
integrantes;
Programa ECOXXI – avalia a prestação dos municípios na implementação de boas práticas,
políticas e ações e ações em torno de alguns temas considerados chave, como: Educação
Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável; Sociedade Civil; Instituições; Conservação da
Natureza; Ar; Água; Energia; Resíduos; Mobilidade; Ruído; Agricultura; Turismo;
Ordenamento do Território;
Programa Nacional “Município Amigo do Desporto” – com o objetivo da partilha de boas
práticas, formação desportiva e o reconhecimento das estratégias municipais implementadas;
Página 41 de 116

Prestação de Contas 2020
Relatório de Gestão

▪

▪

Criação de novo site institucional – para conceção de novas ferramentas de comunicação com
o cidadão, como forma de aumentar a transparência da autarquia e a proximidade desta com
os munícipes;
Membro do Compromisso de Pagamento Pontual 2020;

Em 2020, O Município de Alvaiázere foi reconhecido pelas entidades ACEGE, IAPMEI, CIP e
APIFARMA, como membro do Compromisso de Pagamento Pontual 202026.
Numa demonstração clara de que todos podem assumir este desafio e que com organização e esforço
é possível honrar os compromissos assumidos e promover a competitividade da economia portuguesa,
a CM integra um grupo de 1.314 empresas e organizações provenientes de todo o país, de diferentes
dimensões e sectores.

Figura 37 - Diploma “Compromisso de Pagamento Pontual”

3.5. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
No cumprimento do estipulado da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, a CM aceitou algumas
competências, ainda no decurso do ano de 2019, outras consideram-se automaticamente aceites por
força da lei, com efeitos a 01/01/2021 e as restantes competências não foram aceites, uma vez que
continuam sem estar reunidas as condições para a sua aceitação devido à complexidade que lhes está
intrínseca.
Os valores orçamentais suportados pelo Município estão devidamente identificados nas notas
explicativas às Demonstrações Financeiras.

26

Consultado https://pagamentospontuais.org/.
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Competência

Diploma

Observação

Educação

DL n.º 21/2019, de 30/01 - Concretiza o quadro de transferência de competências para os
órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação

Ação Social

DL n.º 55/2020, de 12/08 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos
municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social
DL n.º 23/2019 de 30/01 - Concretiza o quadro de transferência de competências para os
órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde
DL n.º 32/2019, de 04/03 - Alarga a competência dos órgãos municipais no domínio do
policiamento de proximidade
Lei n.º 123/2019, de 18/10 - altera o DL n.º 220/2008, de 12/11, que estabelece o Regime
Jurídico da Segurança Contra Incêndios (SCIE)
DL n.º 22/2019, de 30/01 - Desenvolve o quadro de transferência de competências para os
municípios no domínio da cultura
DL n.º 107/2018 de 29/11 - Concretiza o quadro de transferência de competências para os
órgãos municipais no domínio do estacionamento público
DL n.º 100/2018, de 28/11 - Concretiza o quadro de transferência de competências para os
órgãos municipais no domínio das Vias de Comunicação
DL n.º 103/2018, de 29/11 - Concretiza o quadro de transferência de competências para os
órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio do apoio aos bombeiros
voluntários
DL n.º 106/2018, de 29/11 - Desenvolve o quadro de transferência de competências para os
municípios no domínio da gestão do património imobiliário público sem utilização
DL n.º 105/2018, de 29/11 - Desenvolve o quadro de transferência de competências para os
municípios no domínio da habitação
DL n.º 97/2018 de 27/11 - Desenvolve o quadro de transferência de competências para os
órgãos municipais no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres
DL n.º 104/2018, de 29/11 - Concretiza o quadro de transferência de competências para os
órgãos municipais no domínio das Estruturas de atendimento ao cidadão
DL n.º 98/2018 de 27/11 - 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
DL n.º 101/2018 de 29/11 - Desenvolve o quadro de transferência de competências para os
órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça
DL n.º 44/2019, de 01/04 - Concretiza o quadro de transferência de competências para os
órgãos municipais no domínio da proteção civil

Saúde
Policiamento de
proximidade
Segurança contra
incêndios em edifícios
Cultura
Estacionamento Público
Vias de Comunicação
Associações de
bombeiros
Património imobiliário
público sem utilização
Habitação
Praias marítimas, fluviais
e lacustres
Estruturas de
atendimento ao cidadão
Modalidades afins dos
jogos de fortuna e azar
Justiça
Proteção Civil
Áreas protegidas

DL n.º 116/2019, de 21/08 - Define o modelo de cogestão das áreas protegidas

Competências não
assumidas pelo Município,
por falta de condições

Competências que se
consideram transferidas a
partir de 01/01/2021

Competências assumidas
(Deliberação de CM de
28/01/2019)

Competências assumidas
Competências assumidas

Figura 38 - Delegação de competências

3.6. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
Pelo instituído na alínea i) do artigo 2.º da RFALEI – Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro alterada e
republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, o conceito de responsabilidades contingentes
define-se como:
“… possíveis obrigações que resultem de factos passados e cuja existência é confirmada apenas pela

ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob controlo da
entidade, ou obrigações presentes que, resultando de acontecimentos passados, não são
reconhecidas porque:
i.
ii.

Não é provável que um exfluxo de recursos, que incorpora benefícios económicos ou um
potencial de serviço, seja exigido para liquidar as obrigações; ou
O montante das obrigações não pode ser mensurado com suficiente fiabilidade. ”

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
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equilibrada, incluindo as responsabilidades contingentes por si assumidas, de acordo a RFALEI. Assim,
e pelo disposto legal no n.º 1 do artigo 46.º, em 31 de dezembro de 2020, a CM possuía os processos
espelhados no quadro infra, que por ser pouco provável a condenação do Município, não estão
constituídas provisões neste âmbito:

Tribunal

N.º Processo

Tipo de Ação

Tribunal Administrativo e
Fiscal de Leiria

450/10.4BELRAA

Ação administrativa
especial

Intervenientes

Observações

Autor: Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza
Contrainteressado: SEALVE - Sociedade Elétrica de Alvaiázere, S.A.

Espera sentença

Réu: Município de Alvaiázere e outros
Insolvente: Nogueira & Matias, Lda.

Lisboa - Inst. Central - 1.ª
Reclamação de
1557/15.7T8LSB
Secção Comércio - J2
créditos

Credor: Município de Alvaiázere

Balcão Nacional de
Arrendamento

Procedimento
3997/17.8YLPRT
Especial de Despejo

Balcão Nacional de
Arrendamento

1370/20.0YLPRT

Procedimento
Especial de Despejo

Contraparte: Divulga Gestão de Imagem, Lda.
Convertido em título
para desocupação do
locado, em abril/2021

Contraparte: António Alves Castelão

Figura 39 - Processos de contencioso

3.7. RECURSOS HUMANOS – BALANÇO SOCIAL
3.7.1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
No cumprimento dos preceitos legais em vigor, e com base nos dados do Balanço Social de 2020,
verifica-se que o Município de Alvaiázere possuía apenas 83 colaboradores, sendo que, à data de 31
de dezembro, 3 deles encontravam-se temporariamente ausentes e no computo apenas 77 se
encontravam em exercício de funções:
(unidade: número de colaboradores)

Mapa de Pessoal

2019

2020

4
76
0
1

4
76
0
0

81

80

Comissão de Serviço
Contrato de trabalho por tempo indeterminado
Contrato por termo resolutivo certo
Outras situações
Total

Figura 40 - Contagem dos colaboradores por cargo/carreira e segundo a modalidade de vinculação

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

108

110

102

102

99

92

93

89

86

79

81
77
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Figura 41 - Evolução do número de colaboradores (em exercício efetivo de funções)
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Sucintamente, e pela análise às figuras supra, salienta-se que do cômputo de colaboradores do
Município (83) existiam as seguintes situações:
▪

▪

Dos 80 colaboradores em exercício de funções, tínhamos:
▪ Apenas 78 colaboradores eram detentores de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado (CTFP tempo indeterminado)
✓ 2 Colaboradores a exercerem funções de chefes de divisão em regime de
comissão de serviço
✓ Um afeto à Divisão Administrativa e Financeira (DAF);
✓ Um afeto à Divisão de Obras Municipais e Urbanismo (DOMU);
✓ 2 Colaboradores a exercerem funções de coordenadores técnicos, ambos da DAF
✓ Um afeto à Subunidade Orgânica de Recursos Humanos e Expediente
(SORHE);
✓ Um afeto à Subunidade Orgânica da Tesouraria e Atendimento (SOTA);
✓ 2 Colaboradores a exercerem funções de encarregados operacionais
✓ Um afeto ao serviço armazém e parque de máquinas e viaturas (DOMU);
✓ Um afeto ao serviço de higiene, limpeza e apoio (UDSC);
✓ 1 Colaborador a exercer funções de Fiscal Municipal (GCPAF);
✓ 1 Colaborador a exercer funções de Coordenador Municipal, por nomeação
(GSMPC);
✓ 3 Colaboradores ausentes
✓ Por motivo de doença
✓ 2 Colaboradoras na carreira de assistente operacional, desde
11/02/2020 e 12/05/2020, respetivamente;
✓ Por motivo de parentalidade
✓ 1 Colaboradora na carreira de técnica superior, desde 14/03/2020;
▪ 2 Colaboradores em regime de nomeação, em comissão de serviço sem vínculo de
emprego público
✓ Um chefe de gabinete do Gabinete de Apoio à Presidência (GAP);
✓ Uma secretária do Gabinete de Apoio aos Vereadores (GAV);
Dos 3 colaboradores ausentes, com relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, tínhamos:
▪ Por motivo de licença sem remuneração
✓ 2 Colaboradores na carreira de assistente operacional, desde 01/03/2019 e
10/05/2019, respetivamente;
▪ Por motivo de licença de mobilidade noutra entidade
✓ 1 Colaborador na carreira de técnico superior, desde 01/07/2020.

Informa-se, ainda, que no exercício de 2020, ocorreram as seguintes situações:
▪

▪

Regresso ao serviço, em 01/06/2020, por motivo de parentalidade e faltas para
acompanhamento de filhos menores por encerramento de estabelecimentos de ensino –
COVID-19
▪ 1 Colaboradora na carreira de assistente operacional;
Entradas ao serviço
▪ 3 Colaboradores na carreira de técnico superior, que iniciaram funções no mês de
março de 2020, devido a procedimentos concursais para recrutamento de
trabalhadores, iniciados em 2018:
✓ Arquitetura (DOMU);
✓ Desporto (UDSC - Desporto);
✓ Serviço Social (UDSC - Ação Social);
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▪

▪

▪

▪

▪

Desvinculações
▪ 2 Colaboradores por aposentação na carreira de assistente operacional;
▪ 1 Colaborador por aposentação na categoria de encarregado operacional;
▪ 1 Colaborador por regresso à situação de origem, após términus de mobilidade
interna de outra entidade, na carreira de assistente técnico;
▪ 2 Colaboradores por saída definitiva por consolidação de mobilidade interna noutras
entidades, na carreira de assistente técnico;
Mudanças de situação de trabalhadores por início de mobilidade interna intercarreiras:
▪ 3 Colaboradores da carreira de assistente operacional para a carreira de assistente
técnico;
▪ 1 Colaborador da carreira de assistente operacional para a carreira de técnico
superior;
▪ 1 Colaborador da carreira de assistente técnico para a categoria de Fiscal Municipal;
Na modalidade de prestação de serviços e sob a forma de contrato de avença, encontra-se a
exercer funções independentes uma pessoa singular, designadamente, um auditor externo
(Revisor Oficial de Contas), com contrato outorgado até 31/12/2020;
De acordo com o n.º 5 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 116/98, de 5 de maio, que prevê a
possibilidade de partilha de autoridade veterinária concelhia entre concelhos limítrofes, o
Município de Ansião partilha o seu colaborador médico veterinário, da carreira de técnico
superior, pertencente aos quadros de pessoal, com competências para intervir e decidir em
matéria de prevenção e correção de saúde pública e de salubridade animal;
Procedimentos concursais para recrutamento de trabalhadores:
▪ No fim do ano de 2020 estavam ainda em curso 21 procedimentos concursais
(iniciados em 2019) para recrutamento nas seguintes carreiras, sendo que no decurso
do 2.º trimestre do ano 2021 os respetivos candidatos aprovados e admitidos
iniciarão funções:
✓ 10 Técnicos Superiores
✓ (1) Direito (GCPAF);
✓ (1) Engenharia Agronómica, Agrícola ou Florestal (GPE);
✓ (2) Contabilidade, Gestão ou Administração Pública (DAF - CEP);
✓ (1) Gestão, Administração Pública ou Contabilidade (DAF - SOAMT);
✓ (1) Direito (DAF - SORHE);
✓ (1) Ciências Documentais (DAF - SORHE);
✓ (2) Engenharia Civil (DOMU - Urbanismo e Edificação);
✓ (1) Direito (DOMU - Apoio Administrativo);
✓ 5 Assistentes técnicos
✓ (2) Técnico profissional de biblioteca, arquivo e documentação (UDSC Biblioteca Municipal);
✓ (2) 12.º ano de escolaridade (DOMU - Apoio Administrativo);
✓ (1) 12.º ano de escolaridade (DAF - SORHE);
✓ 6 Assistentes Operacionais
✓ (1) Eletromecânica (DOMU - Armazém e Parque de Máquinas e Viaturas);
✓
✓
✓
✓

(1) Eletricista (DOMU - Armazém e Parque de Máquinas e Viaturas);
(1) Tratorista (DOMU - Armazém e Parque de Máquinas e Viaturas) procedimento cancelado por falta de candidatos aprovados;
(3) Serviços gerais (DOMU - Armazém e Parque de Máquinas e Viaturas) procedimento cancelado por falta de candidatos aprovados;
(4) Serviços gerais (UDSC - Higiene, limpeza e apoio)
✓ (2) Colaboradores - no seguimento do procedimento aberto em
finais de 2019; e
✓ (2) Colaboradores - devido ao Mapa de Pessoal para 2021
contemplar a previsão de preenchimento desses lugares, foram
aproveitados os candidatos em reserva na lista de ordenação final;
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▪

Em julho de 2020, foram abertos 2 procedimentos concursais na carreira de técnico
superior:
✓ (1) Informática (DAF - TI) - que iniciou funções no mês de abril de 2021;
✓ (1) Conservação e Restauro do património (UDSC - Museu) - que se encontra em
fase de avaliação da classificação final dos candidatos.

Em seguida, é exibido um conjunto de tabelas nas quais se dá a perceber a estrutura dos recursos
humanos em períodos homólogos.
(unidade: número de colaboradores)

Grupos Profissionais
Pessoal Dirigente
Pessoal Técnico Superior
Pessoal Assistente Técnico
Pessoal Assistente Operacional
Outras situações
Total

2019

2020

2
14
16
46
3

2
17
17
40
4

81

80

Figura 42 - Contagem de colaboradores por grupo profissional

(unidade: número de colaboradores)

Habilitações Literárias
4.º Ano de escolaridade
6.º Ano de escolaridade
9.º Ano de escolaridade ou equivalente
12.º Ano de escolaridade ou equivalente
Bacharelato / Licenciatura
Mestrado / Doutoramento
Total

2019

2020

8
6
13
29
22
3

7
6
8
32
21
6

81

80

Figura 43 - Contagem de colaboradores por habilitações literárias
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(unidade: número de colaboradores)

Grupos Etários
< 20 anos
Entre 20 e
Entre 25 e
Entre 30 e
Entre 35 e
Entre 40 e
Entre 45 e
Entre 50 e
Entre 55 e
Entre 60 e
Entre 65 e
≥ 70 anos

24
29
34
39
44
49
54
59
64
69

anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos

Total

Sexo
M
0
0
0
3
7
6
7
4
5
3
1
0

F
0
0
0
1
5
10
12
7
3
5
1
0

36

44

45,00%

Total
0
0
0
4
12
16
19
11
8
8
2
0
80

55,00% 100,00%

Figura 44 - Contagem de colaboradores por grupos etários e sexo

Relativamente à estrutura do pessoal e segundo o escalão etário, a média de idades dos
colaboradores da CM em funções, no fim do exercício de 2020, rondava os 47 anos.

3.7.2. DESPESAS COM O PESSOAL
O conceito de despesas com os recursos humanos engloba, designadamente:
▪
▪
▪

Remunerações certas e permanentes dos membros dos órgãos autárquicos e do pessoal
abrangido pelo regime da função pública ou em qualquer outra situação;
Encargos inerentes à Segurança Social (subsistema de saúde);
Outras despesas, nomeadamente, trabalho extraordinário, ajudas de custo, alimentação,
abonos diversos e seguros.
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0101

Remunerações certas e permanentes

010101

Titulares Órgãos Soberania e memb. Órgãos A.

010104

Pessoal dos Quadros - Regime de Func Pub.

010105

Pessoal além dos quadros

010106

Pessoal contratado a termo

010107

Pessoal em regime de tarefa ou avença

010108

Pessoal aguardando aposentação

010109
010111

2019

2020

(1)

(2)

1 250 149,30 €

Variação
€

%

(3)=(2)-(1)

(4)=(3)/(1)

1 261 954,37 €

11 805,07 €

0,94%
16,41%

75 387,70 €

87 756,87 €

12 369,17 €

782 175,60 €

798 422,96 €

16 247,36 €

2,08%

10 495,54 €

9 836,28 €

-659,26 €

-6,28%
0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9 594,00 €

9 594,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

992,40 €

992,40 €

100,00%

Pessoal em qualquer outra situação

78 404,87 €

49 280,04 €

-29 124,83 €

-37,15%

Representação

26 716,80 €

25 934,38 €

-782,42 €

-2,93%

010113

Subsídio de refeição

83 475,00 €

82 425,60 €

-1 049,40 €

-1,26%

010114

Subsídio de férias e de Natal

167 456,91 €

173 324,72 €

5 867,81 €

3,50%

010115

Remunerações por doença e maternidade/pat.

16 442,88 €

24 387,12 €

7 944,24 €

48,31%

0102

Abonos variáveis ou eventuais

14 348,47 €

13 472,68 €

-875,79 €

-6,10%

010202

Horas extraordinárias

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

010204

Ajudas de custo

15,57 €

0,00 €

-15,57 €

-100,00%

010205

Abono para falhas

2 689,52 €

2 273,41 €

-416,11 €

-15,47%

010211

Subsídio de turno

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

010212

Indemnizações por cessação de funções

010213

Outros suplementos e prémios

0103

Segurança Social

010301

Encargos com a saúde

010302

Outros encargos com a saúde

010303

Subsídio familiar a criança e jovens

010304

Outras prestações familiares

010305

Contribuições para a Segurança Social

010306

Acidentes em serviço e doenças profissionais

010309

Seguros
Total

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

11 643,38 €

11 199,27 €

-444,11 €

-3,81%

342 835,61 €

333 730,34 €

-9 105,27 €

-2,66%

50 269,93 €

41 812,76 €

-8 457,17 €

-16,82%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

2 023,57 €

2 539,53 €

515,96 €

25,50%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

277 144,62 €

276 689,91 €

-454,71 €

-0,16%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

13 397,49 €

12 688,14 €

-709,35 €

-5,29%

1 607 333,38 €

1 609 157,39 €

1 824,01 €

0,11%

Figura 45 - Encargos com o pessoal (agrupamento 01)

Da análise ao quadro supra, verifica-se um ligeiro aumento dos encargos com o pessoal,
comparativamente com a execução do ano de 2019.

3.7.3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Tendo em conta as necessidades de formação dos colaboradores, quer a nível individual quer de
grupo de trabalho, foram várias as participações em ações formativas com o objetivo último de
melhorar a performance profissional e o seu aperfeiçoamento.
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Também, devido à situação pandémica que assolou o território, em 2020, realizaram-se internamente
ações de formação, sensibilização e explicação do Plano Municipal de Contingência COVID-1927. Este
documento reflete os procedimentos de prevenção, controlo e vigilância da doença COVID-19.

N.º de formações

Horas despendidas

16

N.º de participações

624
Comissão de Serviço
Pessoal Dirigente
Pessoal Técnico Superior
Pessoal Assistente Técnico
Pessoal Assistente Operacional
Outras situações

25
0
20
555
47
2
0

Figura 46 - Ações de formação ou equiparadas

Orçamento
corrigido

Valores
Executados

Variação

Execução orçamental
da despesa (%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=(2)/(1)

10 000,00 €

3 204,75 €

-6 795,25 €

32,048%

Figura 47 - Encargos com formação (económica 020215)

3.7.4. QUALIDADE, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO
À semelhança do sucedido em anos transatos, o Município de Alvaiázere é criterioso na aplicação de
medidas de qualidade, segurança, higiene e saúde no serviço para que exista uma redução dos
acidentes em trabalho e, por consequência, o aumento da produtividade e competitividade dos
serviços prestados. Neste sentido, mantém-se a aposta nos valores infra:
▪
▪
▪
▪
▪

Contratos de prestação de serviços de saúde, higiene e segurança;
Aquisição de máquinas, equipamentos e vestuário de proteção individual;
Ações de sensibilização e prevenção junto dos colaboradores;
Avaliação de riscos das atividades com aplicação de medidas preventivas;
Acompanhamento, coordenação, segurança e fiscalização em obra.

Acidentes de trabalho

2019

2020

N.º total de acidentes de trabalho

5

1

N.º de acidentes com baixa médica

5

1

98

36

0

17

N.º de dias de trabalho perdidos por acidentes
ocorridos no ano
N.º de dias de trabalho perdidos por acidentes
ocorridos em anos anteriores
Figura 48 - Acidentes de trabalho

Plano Municipal de Contingência COVID-19 aprovado por despacho da Sra. Presidente da CM de 06/03/2020 e ratificado em
reunião de CM de 18/03/2020.
27
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Orçamento
corrigido

Valores
Executados

Variação

Execução orçamental
da despesa (%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=(2)/(1)

5 300,00 €

919,94 €

- 4 380,06 €

17,36%

Figura 49 - Encargos com medicina no trabalho (GOP 03 002 2017/5057 1)

4. SISTEMA CONTABILÍSTICO – SNC-AP VS POCAL
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, e que entrou em vigor a
01/01/2020, define-se como um novo regime de contabilidade aplicado a todo o setor púbico,
permitindo assim a convergência das práticas contabilísticas e de avaliação de ativos dos organismos
das administrações públicas portuguesas com as dos outros estados membros da União Europeia.
Com vista à harmonização dos sistemas contabilísticos, foram consideradas as normas internacionais
específicas para o setor privado, as IPSAS, e as Normas de Contabilidade Pública (NCP) elaboradas
também com base nas referidas IPSAS.
O SNC-AP como sistema contabilístico único, completo e universal, que 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, veio revogar quase na íntegra o diploma
do Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais (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 referir que, para o exercício de 2020, os documentos previsionais foram elaborados em
versão POCAL, tendo sido convertidos para o novo modelo SNC-AP a 01 de janeiro de 2020. De igual
modo, foram convertidos todos os restantes planos de contas, designadamente os classificadores
complementares, com a consequente adaptação a um novo software.

4.1. SUBSISTEMAS CONTABILÍSTICOS
Por analogia, entre os regimes contabilísticos do POCAL (em vigor até 31/12/2019) e do SNC-AP (em
vigor desde 01/01/2020) temos os seguintes subsistemas:
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POCAL

SNC-AP

Subsistema contabilístico Subsistema contabilístico
Contabilidade Orçamental

Contabilidade orçamental

Normativo legal
NCP 26

Classe 0

Decreto-Lei n.º 26/2012, de 14 de fevereiro
(Classificador económico da receita e da despesa)
Contabilidade Patrimonial
Contabilidade de custos
Operações de Tesouraria e
Contas de Ordem

Contabilidade financeira
Contabilidade de gestão

NCP 1 a NCP 25
NCP 27

-

Estrutura Concetual e IPSAS
Contabilidade analítica

-

-

Figura 50 - Subsistemas contabilísticos POCAL vs SNC-AP

4.2. NORMATIVO LEGAL
O diploma legal do SNC-AP, assenta nos seguintes pilares:
▪

▪

▪

Estrutura concetual da informação financeira pública (EC) – integra o Anexo I – define os
conceitos presentes nas NCP aplicáveis à preparação e apresentação de demonstrações
financeiras e outros relatórios;
Normas de Contabilidade Pública (NCP) – integram o Anexo II – contemplam os requisitos
para a contabilização das transações e de outros acontecimentos, bem como, as divulgações
necessárias por cada uma das áreas contabilísticas;
Plano de contas multidimensional (PCM) – integra o Anexo III – assegura a classificação,
registo e relato das transações e acontecimentos de forma normalização, sistemática e
consistente.

As demonstrações financeiras permitem dar a conhecer a posição financeira, as alterações na posição
financeira, o desempenho e os fluxos de caixa de uma entidade, com base, em informações sobre os
seus ativos, passivos, património líquido, rendimentos, gastos, outras alterações no património líquido
e fluxos de caixa. Como principais documentos temos:
▪
▪
▪
▪
▪

Balanço;
Demonstração dos resultados por natureza;
Demonstração das alterações no património líquido;
Demonstração de fluxos de caixa;
Anexo às demonstrações financeiras.

As demonstrações orçamentais traduzem uma representação estruturada da execução e desempenho
orçamental das entidades proporcionando informação sobre o orçamento inicial, as modificações
orçamentais, a execução orçamental e os pagamentos e recebimentos. Como principais documentos
temos:
▪
▪
▪
▪

Demonstração de execução orçamental da receita;
Demonstração de execução orçamental da despesa;
Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos;
Anexo às demonstrações orçamentais.
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4.3. PRINCÍPIOS E REGRAS ORÇAMENTAIS
De acordo com os preceitos legais em vigor, no exercício de 2020, 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.

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
Anualidade
Unidade
Universalidade
Equilíbrio
Especificação
Não Consignação
Não Compensação

Anualidade e plurianualidade
Unidade e Universalidade
Equilíbrio Orçamental
Não Consignação

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

Figura 51 - Princípios e regras orçamentais (por diploma legal)

4.3.1. 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.

Execução

Orçamento
Corrigido

Descrição

(1)

Receita cobrada líquida (1)
Despesa paga (2)
Saldo (3)=(1)-(2)
Receitas correntes cobradas brutas (4)
Despesas correntes pagas (5)
Saldo Corrente (6)=(4)-(5)

%

(2)

(3)=(2)/(1)

(4)=((2)-(1))/(1)

86,46%
67,03%

-13,54%
-32,97%

97,46%
71,61%

-2,54%
-28,39%
208,31%

11 362 986,37 €
11 362 986,37 €

9 824 473,26 €
7 616 352,18 €

0,00 €

2 208 121,08 €

6 681 397,30 €
5 951 732,30 €

6 511 420,62 €
4 261 816,06 €

729 665,00 €

2 249 604,56 €

188 383,78 €

188 383,78 €

(8)=(6)-(7)

541 281,22 €

2 061 220,78 €

280,80%

5% das receitas correntes
cobradas brutas

334 069,87 €

325 571,03 €

-2,54%

Amortizações médias de EMLP (Figura 54)
Diferença (n.º 2 art.º 40.º RFALEI)
Controlo do
cumprimento da regra
de equilíbrio

Variação

Valor

(7)

(n.º 3 art.º 40.º RFALEI)

Conclusão

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

Figura 52 - Equilíbrio orçamental
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Pela análise ao quadro supra, evidencia-se o pleno cumprimento das regras e princípios legais em
vigor pelo Município de Alvaiázere, na execução dos seus ensejos explanados nos documentos
previsionais para o exercício de 2020. Podemos concluir ainda que se registou uma poupança corrente
no montante de 2.061.220,78€. De acordo com os normativos legais, esquematicamente temos:

Figura 53 - Demonstração do equilíbrio orçamental (esquema)

Face ao presente enquadramento legal, no quadro infra, é possível analisar e verificar o cálculo do
valor das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo. Tal como decorre da lei,
este quadro teve em linha de conta o capital em dívida dos empréstimos existentes a 31 de dezembro
de 2013, a data do seu términus e a sua vida útil remanescente.
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Empréstimos de M/L prazo,

Capital em
dívida

(n.º de anos)

(2)

(3)

251 509,20 €

12/06/2024

11

1 373,81 €

23/12/2014

1

Términus de contrato

3 142,04 €

23/12/2014

1

Términus de contrato

103 916,23 €

13/02/2016

3

Términus de contrato

47 626,23 €

18/08/2018

5

Términus de contrato

95 694,43 €

12/07/2026

13

7 361,11 €

572 470,76 €

29/11/2026

13

44 036,21 €

877 746,61 €

18/05/2029

16

54 859,16 €

88 593,70 €

09/12/2019

6

90 000,00 €

23/12/2019

6

34 615,38 €

09/12/2019

6

Obras de Saneamento

823 647,90 €

16/12/2029

16

51 477,99 €

8 Fogos em Alvaiázere

163 481,42 €

30/09/2034

21

7 784,83 €

1 613 323,63 €

15/11/2026

13

Términus de contrato por
amortização antecipada
do capital em divida

(1)

0078/000592/891
Construção do Bairro Social
0078/000596/091

Caixa Geral de Depósitos

Requalificação da ETAR de Alvaiázere
0078/000604/591
2.ª Fase da CM 1118 de Covões a Ponte Nova
0078/000605/391
Aquisição de Terrenos
9015/003749/991
Construção do Estádio Municipal
9015/004929/291
Aquisição de Terrenos para Requalificação Urbana
9015/ 005137/ 891
Aquisição de Terrenos para Requalificação Urbana
9015/006440/291
Req. Martins Rangel

Novo Banco

770020034
Remodelação e Ampliação do Estádio Municipal
770020033
Aquisição Edifício
15842

Crédito
Agrícola

Aquisição de Terreno

DGTF IHRU

Amortizações
Médias

(data)

(à data de 31-12-2013)

(em 31-12-2013)

Términus
Vida útil
do contrato remanescente

PAEL - Programa de Apoio à Economia Local

TOTAL

(em 2020)
(4)=(1)/(3)

22 864,47 €

Términus de contrato por
amortização antecipada
do capital em divida

4 767 141,34 €

188 383,78 €

Figura 54 - Amortizações médias dos empréstimos de M/L prazo

O artigo 7.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, como medida de apoio às autarquias locais face às
despesas no âmbito da pandemia COVID-19, veio suspender a regra do equilíbrio orçamental dos
municípios, permitindo ter despesa corrente superior à receita corrente, recorrendo-se a receita de
capital para financiar a mesma, nomeadamente, o recurso ao endividamento.
O Município de Alvaiázere, não teve necessidade de recorrer a esta medida, pelo contrário, além da
poupança identificada, canalizou, com o recurso a uma alteração orçamental, receita corrente para o
financiamento de despesa capital – alteração orçamental n.º 27.
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4.3.2. ANUALIDADE E PLURIANUALIDADE
A norma da anualidade e plurianualidade, definida no RFALEI e na LEO – Quadro plurianual das
despesas públicas, refere que, para além dos orçamentos das autarquias locais serem 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.
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).
Esta autorização prévia, tendo em conta que já foi presente a reunião de CM e sessão de AM de
20/01/2021 e 26/02/2021, respetivamente, não acompanha o presente relatório, dando-se aqui por
transcrita e estando o seu original anexo às atas das reuniões nas quais foi aprovada.
Neste âmbito, compromisso plurianual define-se como 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.

4.3.3. UNIDADE E UNIVERSALIDADE
A norma da unidade e universalidade, do RFALEI, define a obrigatoriedade do orçamento municipal e
da prestação de contas dos municípios incluírem as receitas e despesas de todos os seus órgãos e
serviços sem autonomia financeira. Por outro lado, em anexo devem ser apensos os orçamentos e
contas de gerência dos órgãos e serviços com autonomia financeira e das entidades participadas em
que se verifique o controlo ou presunção de controlo. Neste âmbito, o Município não possui controlo
ou a presunção de controlo de nenhuma entidade. O quadro com a identificação nominal de todas as
entidades consta do ponto 7.3.5.1. do presente relatório.
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. No caso
concreto do Município, a esmagadora maioria destes valores estão contemplados nas GOP`s.
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 - 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;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Portes de correio;
Portagens e pórticos;
Energia elétrica;
Água, saneamento básico e resíduos sólidos urbanos;
Gás e gasóleo de aquecimento;
Serviços de saúde (reembolsos e quotizações);
Publicações de avisos;
Pagamentos contratualmente previstos quando os respetivos títulos para pagamento
tenham sido emitidos de acordo com as regras e as disposições contratuais aplicáveis.

Nos termos da LCPA, apensas ao presente relatório e que dele fazem parte integrante,
apresentam-se as declarações emitidas nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 15.º, como
explicitado no ponto 5.3. Declarações.

4.3.4. 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 (FSM);
Cooperação técnica e financeira;
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.

5. LCPA - LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO
5.1. FUNDOS DISPONÍVEIS
A LCPA, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, e
regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 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, no quadro infra apresentam-se os valores mensais de
fundos disponíveis apurados desde a entrada em vigor do supracitado diploma legal:
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(unidade: €)

Mês
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Anos
2012

2013

2014

-

1 327 093,48

-441 253,03

-

3 168 000,49

-

1 445 453,90

2015

2016

2017

2018

-678 155,89

268 841,16

1 540 334,87

50 203,85

-339 356,62

80 148,14

397 924,87

2 062 680,59

-506 277,62

-126 943,23

544 625,67

2 100 666,16

-

1 622 043,42 -1 207 513,59

-292 116,64

1 473 266,37

1 724,52

1 282 030,21 -1 753 384,69

-526 103,92

2 415 898,34

1 605 929,21 -1 759 821,51

3 186 324,00

1 133 899,32 -1 544 276,35

3 401 266,14
3 333 934,47

2019

2020

250 112,05

1 700 145,38

3 471 195,28

197 411,44

1 885 210,91

2 878 077,57

2 437 541,54

2 115 950,00

2 207 459,52

2 592 724,03

2 154 449,85

2 174 473,18

1 502 914,47

2 148 303,84

1 584 231,73

2 301 783,91

2 352 687,17

-225 710,54

1 453 018,60

1 910 154,32

1 399 202,91

1 596 417,72

2 154 513,26

325 820,76

333 388,69

815 176,04

1 044 044,47

2 299 012,12

2 166 511,26

1 567 339,42 -1 448 981,69

587 093,62

1 289 097,93

357 709,82

1 677 062,55

2 208 150,40

2 299 956,94

1 847 740,22 -1 290 735,73

285 622,12

2 414 299,04

888 685,53

2 449 651,03

1 937 224,53

2 200 272,97

3 570 168,62

-866 701,64 -3 682 851,91 -3 571 219,54

698 977,77

778 842,40

3 392 707,52

1 984 007,42

2 809 074,89

48 866,95

-889 380,33 -6 058 508,74 -2 357 264,30

752 379,05

926 669,14

3 114 093,42

2 194 135,46

3 223 870,30

138 450,99

129 193,68 -4 708 487,85 -3 058 733,29

798 624,26

1 157 568,15

3 379 894,20

2 374 362,91

3 377 091,69

Figura 55 - Cálculo mensal dos fundos disponíveis

Da análise ao quadro supra, verificamos que desde 2015 possuímos valores positivos no cálculo
mensal dos fundos disponíveis, o que denota um esforço e esmero da atividade do Órgão Executivo,
pela seletividade nas despesas a realizar e na arrecadação de receita.
De acordo com o previsto nos n.ºs 6 e 7 do artigo 88.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro
(LOE/2019) e pelos n.ºs 5 e 6 do artigo 107.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março (LOE/2020), estão
excluídos da obrigação de reporte do mapa de fundos disponíveis à DGAL - Direção-Geral das
Autarquias Locais - através da aplicação SIIAL os municípios 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 à DGAL. O Município de Alvaiázere, por se
enquadrar nesta premissa, está excluído da obrigação de reporte do mapa de fundos disponíveis à
DGAL - Direção-Geral das Autarquias Locais - através da aplicação SIIAL. No entanto, mantem-se a
obrigatoriedade no cálculo mensal dos fundos disponíveis, assim como, a submissão na DGAL, do
mapa dos pagamentos em atraso.
O artigo 5.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, como medida de apoio às autarquias locais face às
despesas no âmbito da pandemia COVID-19, veio simplificar os procedimentos de despesa em
entidades com pagamentos em atraso, retirando o limite de 85% da média da receita efetiva cobrada
nos dois últimos anos nos períodos homólogos na contabilização de fundos disponíveis. Da análise ao
ponto seguinte, o Município de Alvaiázere, como não apresenta pagamentos em atraso, não
beneficiou nem necessitou desta medida.

5.2. 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, e na senda de há vários anos, no exercício de 2020, foi evidente a
continuidade no esforço do Órgão Executivo, face ao equilíbrio, ponderação e responsabilidade na
assunção de despesas e compromissos, tendo as contas do Município encerrado sem registo de
dívidas a mais de 90 dias.
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(unidade: €)

Anos

Mês
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

2 413 039,56

2 137 289,91

232 287,46

296 405,14

554 613,47

0,00

0,00

0,00

0,00

-

2 426 665,30

2 134 363,97

231 798,68

293 068,25

550 198,70

0,00

0,00

0,00

0,00

-

2 421 392,72

2 132 629,18

216 035,72

292 917,79

543 660,87

0,00

0,00

0,00

0,00

-

2 228 191,98

922 509,27

215 170,32

389 138,42

490 578,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3 082 010,80

2 214 458,12

919 489,22

207 323,28

597 860,32

416 014,22

0,00

0,00

0,00

0,00

3 158 807,88

2 213 576,81

364 871,62

205 138,02

597 379,44

336 437,05

0,00

0,00

0,00

0,00

3 107 588,23

2 196 184,50

362 842,15

134 000,18

593 534,44

243 096,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3 127 594,03

2 185 837,93

360 774,19

193 219,61

699 947,21

182 815,73

0,00

0,00

0,00

0,00

2 991 377,14

2 184 539,27

349 523,82

164 219,34

711 371,76

116 210,72

0,00

0,00

0,00

0,00

2 995 922,26

2 155 657,69

313 517,08

171 188,13

947 078,34

4 212,61

0,00

0,00

0,00

0,00

2 653 893,15

2 147 141,37

281 279,74

212 631,95

1 212 480,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 339 621,16

2 143 323,57

233 586,32

298 378,17

561 404,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Figura 56 - Pagamentos em atraso

5.3. DECLARAÇÕES
Segundo o estatuído no artigo 15.º da LCPA, fazem parte integrante dos documentos de prestação de
contas as inframencionadas declarações, as quais foram presentes à reunião da CA e sessão de AM
realizadas a 03/02/2021 e 26/02/2021, respetivamente, a saber:
▪
▪
▪
▪

Declaração
Declaração
Declaração
dezembro;
Declaração

de pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro;
dos compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro;
de controlo de execução dos compromissos transitados por pagar a 31 de
de recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro.

Estas declarações, tendo em conta que já foram presentes a reunião de CM e sessão de AM, não
acompanham o presente relatório, uma vez que não registaram alterações, dando-se as mesmas aqui
por transcritas e estando o seu original anexo às atas das reuniões nas quais foram aprovadas
estando, também, disponíveis para consulta na página oficial do Município.

6. ANÁLISE ORÇAMENTAL
Numa ótica orçamental, os documentos previsionais de 2020 (Orçamento e GOP`s), aprovados em
reunião de Câmara Municipal de 29/10/2019 e pela Assembleia Municipal em sessão de 09/12/2019,
inscreviam uma previsão inicial de 10.373.973,00€.
Dessa previsão inicial, no decurso do ano e de acordo com os preceitos legais definidos no ponto
8.3.1 do diploma POCAL28, procedeu-se a um conjunto de modificações ao orçamento que se
traduziram em 31 alterações e 7 revisões orçamentais, culminando o valor global do orçamento da
receita e da despesa em 11.362.986,37€, correspondendo a um acréscimo de 9,53%, face ao
inicialmente previsto.
28

Ponto do diploma POCAL não revogado pelo diploma SNC-AP.
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(unidade: em número)

Tipo de modificação
orçamental

Ano
2017

2018

2019

2020

14
3

22
4

26
4

31
7

Alterações
Revisões

Figura 57 - Evolução homóloga das modificações aos orçamentos

Do orçamento municipal, que expõe económica e financeiramente as receitas e despesas que se
preveem arrecadar e realizar num período anual espelhando, assim, a atividade desenvolvida pelo
Órgão Executivo, pretende-se averiguar e examinar a execução dos compromissos assumidos ao nível
dos fornecedores, parceiros, associações, munícipes e demais interessados.
No ano em análise e em termos comparativos observa-se um conjunto de mapas e gráficos
representativos da evolução da previsão do orçamento e respetiva execução.

Anos

Rubricas
Orçamento inicial
Orçamento Corrigido
Valor Executado
% de Execução

2019
9 565 828,00
9 565 828,00
11 660 001,09
11 660 001,09
10 099 774,80
8 136 059,82
86,619%
69,778%

Receita
Despesa
Receita
Despesa
Receita
Despesa
Receita
Despesa

2020
10 373 973,00
10 373 973,00
11 362 986,37
11 362 986,37
9 846 888,72
7 774 643,05
86,658%
68,421%

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

2021
10 545 172,00 €
10 545 172,00 €

Figura 58 - Evolução homóloga do orçamento (previsão vs execução)

Despesa

3452 179,85 €
4322 463,20 €

Outas
Capital
Corrente

1974 762,21 €
Receita

1381 665,87 €
6490 460,64 €
0

1 500 000

3 000 000

4 500 000

6 000 000

7 500 000

Figura 59 - Gráfico representativo da execução orçamental (despesa e receita)

Página 60 de 116

Prestação de Contas 2020
Relatório de Gestão

100,00%
95,00%
90,00%
85,00%
80,00%
75,00%
70,00%
65,00%
60,00%
55,00%
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%

Receita

Despesa

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figura 60 - Gráfico representativo da evolução da execução dos orçamentos (%)
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Figura 61 - Gráfico representativo da evolução dos orçamentos (previsão vs execução)

A gestão orçamental é uma ferramenta que pretende dar resposta às necessidades de apoio à
decisão, para tal temos:
▪
▪
▪
▪

Planeamento;
Plano de Pagamentos em Atraso;
Compromissos plurianuais;
Orçamento previsional de Tesouraria por mês e para o ano.

Neste âmbito, não podemos deixar de referenciar e identificar as candidaturas que temos a decorrer,
devidamente aprovadas, que se traduzem, também, em receitas que permitem ao Município
desenvolver os seus projetos nas suas diversas áreas de atuação. A identificação destas candidaturas
consta do mapa infra, onde é visível o seu grau de execução.
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Projeto
CENTRO-04-3118FSE-000047
CENTRO-07-2114FEDER-000065
CENTRO-03-5266FSE-000023
CENTRO-07-2114FEDER-000018
CENTRO-07-2114FEDER-000121
CENTRO-07-2114FEDER-000080
CENTRO-08-0550FEDER-000016
CENTRO-07-2316FEDER-000039
CENTRO-08-0550FEDER-000018
PDR 2020-10216046496
CENTRO-07-2316FEDER-000224
CENTRO-06-1203FEDER-000008
CENTRO-06-1203FEDER-000125
CENTRO-07-2114FEDER-000157
CENTRO-02-0853FEDER-000901
PDR2020-10214063515

Invest.
aprovado

Invest.
elegível
aprovado

%

137 979,48 €

137 979,48 €

100

58 823,54 €

58 823,54 €

33 210,00 €

Comparticipação

Valor
Recebido

Por receber

Fase de
candidatura

137 979,48 €

17 592,38 €

120 387,10 €

Aprovada

12,75%

85

50 000,01 €

0,00 €

0,00 €

Aprovada

0,00%

33 210,00 €

85

28 228,50 €

0,00 €

0,00 €

Em execução

0,00%

84 915,00 €

84 915,00 €

85

72.177,75 €

0,00 €

0,00 €

Em execução

0,00%

117 350,00 €

117 350,00 €

85

99 747,50 €

0,00 €

0,00 €

Aprovada

0,00%

96 221,67 €

96 221,67 €

85

81 788,42 €

0,00 €

0,00 €

Submetida

0,00%

Educa@CIMRL & Cloud@CIMRL *2

47 114,00 €

47 114,00 €

85

40 046,90 €

3 880,90 €

23 376,57 €

Em execução

9,69%

Requalificação da Zona Envolvente
ao edifício do Tribunal *3

151 977,34 €

151 977,34 €

85

129 180,74 €

126 190,15 €

2 990,59 €

Em execução

97,68%

Loja do Cidadão de Alvaiázere *4

586 705,91 €

350 000,00 €

85

297 500,00 €

66 149,79 €

0,00 €

Em execução

22,24%

29 998,00 €

29 998,00 €

60

17 998,00 €

0,00 €

0,00 €

Aprovada

0,00%

855 032,53 €

724 331,43 €

85

615 681,72 €

230 524,55 €

385 157,17 €

Aprovada

37,44%

389 344,63 €

389 344,63 €

85

330 942,94 €

0,00 €

0,00 €

Submetida

0,00%

65 000,00 €

65 000,00 €

85

55 250,00 €

0,00 €

0,00 €

Submetida

0,00%

346 713,21 €

346 713,21 €

85

294 706,23 €

0,00 €

0,00 €

Submetida

0,00%

2 184 017,76 €

2 024 129,34 €

85

1 247 427,15 €

140 237,94 €

0,00 €

Aprovada

11,24%

Descrição
PEPAL (2020)
Produtos Turísticos da Região de
Leiria
Planos Inovadores de Combate ao
Insucesso Escolar
Região de Leiria - Rede Cultural
Valorização e Promoção do
Património Natural da Região de
Leiria
Parque Ecológico Gramatinha
Ariques *1

Aldeias de Calcário
Criação de uma Nova Praça Redefinição da Rua Santa Maria
/Madalena e Rua Conselheiro
Furtado dos Santos/ Praça da
sede do concelho
Otimização energética das piscinas
municipais cobertas
Otimização energética dos
serviços centrais das câmaras
municipais
Parque Botânico da Mata do
Carrascal *5
Área Empresarial do Rego da
Murta

Valor

Execução

Mercado de Alvaiázere

99 927,51 €

99 927,51 €

60

59 956,51 €

0,00 €

0,00 €

Aprovada

0,00%

POISE-22-2020-03

Alvaiázere + igual *6

35 000,00 €

35 000,00 €

100

35 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Submetida

0,00%

Aviso n.º
12381/2009

Mobilidade Elétrica na
Administração Pública

48 000,00 €

48 000,00 €

50

24 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Aprovada

0,00%

1

* Candidatura intermunicipal entre os municípios de Alvaiázere e Ansião com um investimento total de 187.661,10€, no entanto, o investimento que
corresponde a Alvaiázere é de 96.221,67€.
*2 O valor de 47.114,00€ não foi executado na totalidade, tendo apenas sido executado o valor de 33,755,38€. Em 2021, já foi submetido o pedido de saldo.
*3 Já foi submetido o pedido de saldo e relatório final.
* Nesta candidatura apenas se vai receber o valor de 66.149,79€. Não foi aprovada a reprogramação temporal tendo o CENTRO2020 justificado que a
candidatura não podia ter um período temporal superior a 2 anos.
*5 Candidatura aprovada em 10/05/2021.
*6 Candidatura aprovada em 07/01/2021.
4

Figura 62 - Candidaturas

6.1. RECEITA
A análise da execução do orçamento da receita no ano em apreço, revela um total de receita líquida
arrecadada cifrada em 9.824.473,26€, representando uma taxa de execução de 86,46%, cumprindo
assim o preceito legal instituído pelo artigo 56.º da RFALEI, que obriga o município a registar uma
taxa de execução da receita superior a 85%.
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O total de receita municipal arrecadada decompõe-se em receitas correntes, com um peso relativo de
cerca de 65,8%, receitas de capital que representam 14% e outras receitas que representam 20,1%.

Orçamento

Rubricas

Inicial

Executado

Corrigido

(1)

Grau de
execução

Valor

(2)

(3)

(4)=(3)/(2)

Peso
(5)

Receitas Correntes

6 528 481,00 €

6 681 397,30 €

6 490 460,64 €

97,142%

65,914%

01 - Impostos Diretos

858 520,00 €

858 851,86 €

838 378,37 €

97,616%

12,917%

6 233,00 €

0,00 €

0,00 €

0,000%

0,000%

36 623,00 €

43 816,82 €

39 054,47 €

89,131%

0,602%

02 - Impostos Indiretos
04 - Taxas, multas e outras penalidades
05 - Rendimentos da propriedade
06 - Transferências correntes
07 - Venda de bens e serviços correntes
08 - Outras receitas correntes
Receitas de Capital
09 - Venda de bens de investimento

665 332,00 €

724 027,40 €

721 530,40 €

99,655%

11,117%

4 750 897,00 €

4 843 825,22 €

4 744 543,91 €

97,950%

73,100%

186 213,00 €

186 213,00 €

131 068,96 €

70,387%

2,019%

24 663,00 €

24 663,00 €

15 884,53 €

64,406%

0,245%

3 824 857,00 €

2 687 734,00 €

1 381 665,87 €

51,406%

14,031%

17 807,00 €

82 448,00 €

75 110,31 €

91,100%

5,436%

3 807 039,00 €

2 605 275,00 €

1 306 555,56 €

50,150%

94,564%

11 - Ativos financeiros

5,00 €

5,00 €

0,00 €

0,000%

0,000%

12 - Passivos financeiros

4,00 €

4,00 €

0,00 €

0,000%

0,000%

13 - Outras receitas de capital

2,00 €

2,00 €

0,00 €

0,000%

0,000%

20 635,00 €

1 993 855,07 €

1 974 762,21 €

99,042%

20,055%

10 - Transferências de capital

Outras Receitas
15 - Rep. não abatidas nos pagamentos

20 635,00 €

20 635,00 €

1 542,14 €

7,473%

0,078%

-

1 973 220,07 €

1 973 220,07 €

100,000%

99,922%

10 373 973,00 €

11 362 986,37 €

9 846 888,72 €

16 - Saldo da gerência anterior
TOTAL DA RECEITA

86,658% 100,000%

Figura 63 - Execução orçamental da receita
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Figura 64 - Execução anual da receita e da despesa (em %)
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6.1.1. RECEITA CORRENTE
No domínio da receita corrente e em sede de orçamento, era expectável arrecadar um volume de
receita de 6.528.481,00€, tendo sido corrigida a previsão inicial para o montante de 6.681.397,30€.
No entanto, o montante arrecadado totalizou 6.490.460,64€, representando uma taxa de execução
orçamental que rondou os 97%.
Analisando, comparativamente, os montantes de receita corrente arrecadados em períodos
homólogos, verifica-se um decréscimo, de acordo com o espelhado no quadro infra:

Composição
01.
02.
04.
05.
06.
07.
08.

Impostos Diretos
Impostos Indiretos
Taxas, multas e outras penalidades
Rendimentos da propriedade
Transferências correntes
Venda de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes
Total

2019
858
32
95
658
4 402
749
19

064,71
847,97
962,57
772,94
796,24
041,18
911,56

2020
€
€
€
€
€
€
€

6 817 397,17 €

Variação

838 378,37
0,00
39 054,47
721 530,40
4 744 543,91
131 068,96
15 884,53

€
€
€
€
€
€
€

-2,29%
-100,00%
-59,30%
9,53%
7,76%
-82,50%
-20,22%

6 490 460,64 €

-4,80%

Figura 65 - Execução homóloga da execução da receita corrente

Seguidamente, passaremos a analisar os principais e mais relevantes pontos, referentes à receita
corrente arrecadada no exercício de 2020:

Capítulo Económico 01 – Impostos Diretos
Este capítulo engloba, os impostos diretos municipais – montantes a receber em duodécimos,
designadamente, destaque para:
▪

▪
▪

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), em que resumidamente foram aplicadas as seguintes
taxas:
▪ 0,3% para prédios urbanos (PU);
▪ minoração de 30% e de 20% para prédios reabilitados ou restaurados desde 2009 e
para PU arrendados, respetivamente;
▪ majoração de 15% para PU degradados;
▪ minoração para habitações próprias permanentes de acordo com os dependentes a
cargo do agregado familiar;
▪ nos termos da Área de Reabilitação Urbana (ARU) foram aplicadas isenções e um
conjunto de minorações e majorações às taxas de IMI sobre PU;
Imposto Único de Circulação (IUC);
Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas sobre Imóveis (IMT).
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Orçamento

Rubricas

Inicial

Corrigido

(1)

Receita
cobrada
bruta

Reembolsos
e Rest
Emitidos

(3)

(4)

(5)=(3)-(4)

010202 - Imposto Municipal sobre Imóveis

600 000,00 €

587 000,00 €

586 984,44 €

300,64 €

586 683,80 €

99,946%

010203 - Imposto Único de Circulação

154 791,00 €

164 898,37 €

164 898,37 €

19 054,23 €

145 844,14 €

88,445%

010204 - Imposto Municipal sobre
Transmissões onerosas de imóveis

103 727,00 €

106 951,49 €

106 951,49 €

1 101,06 €

105 850,43 €

98,971%

1,00 €

1,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,000%

010205 - Derrama
010299 - Impostos diretos diversos
TOTAL

(2)

Receita cobrada líquida
(6)=(5)/(2)

1,00 €

1,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,000%

858 520,00 €

858 851,86 €

858 834,30 €

20 455,93 €

838 378,37 €

97,616%

Figura 66 - Execução orçamental dos impostos diretos
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Fonte: Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira

Figura 67 - Gráfico representativo da evolução da receita dos impostos diretos (execução)

Capítulo Económico 05 – Rendimentos de Propriedade
Este capítulo engloba, essencialmente, os rendimentos decorrentes das rendas de exploração da
concessão da rede de distribuição de energia em baixa tensão e das eólicas instaladas na Serra de
Alvaiázere.
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Descrição

Execução

Vodafone
NOS Towering
Beautyflower
Bripealtos

4
3
1
41

911,65
717,96
830,26
150,82

€
€
€ *1
€ *2

TOTAL 051001

51 610,69 €

Sealve

351 958,84 €
317 950,28 €
10,59 € *3

EDP
TOTAL 051005

669 919,71 €

*1 No exercício de 2020, foram arrecadadas as rendas dos anos
de 2017, 2018 e 2019.
*2 No exercício de 2020, foram arrecadadas as rendas dos anos
de 2018, 2019 e 2020.
*3 No exercício de 2020, foi arrecadado o montante de 10,59€
referentes a rendas de 2019.

Figura 68 - Capítulo 05 (resumo)

Numa breve análise à entidade EDP, no mapa infra evidenciam-se os montantes trimestrais da receita
arrecadada decorrente da renda de exploração da conceção da rede de distribuição de energia elétrica
de baixa tensão (classificação económica 051005 - Rendimentos da Propriedade - Rendas - Bens de
domínio público) e a despesa realizada referente à iluminação pública (classificação económica
0102/020201 - aquisição de serviços - encargos das instalações).

(unidade: €)

Ano

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Tipologia
Receita
Despesa
Receita
Despesa
Receita
Despesa
Receita
Despesa
Receita
Despesa
Receita
Despesa
Receita
Despesa
Receita
Despesa
Receita
Despesa

1º Trim.

2º Trim.

3º Trim

4º Trim

Total anual

Proveito anual

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1)+(2)+(3)+(4)

(6)=Receita-Despesa

75
71
77
80
76
75
76
78
76
87
77
95
78
99
79
96
79
93

512,94
443,08
334,29
273,24
978,36
849,01
283,95
834,94
635,96
859,36
446,85
381,30
227,78
805,53
310,74
141,14
487,57
415,31

75
72
77
58
76
67
76
60
76
61
77
69
78
67
79
70
79
65

512,94
252,76
334,29
308,67
978,36
793,49
283,95
884,62
635,96
713,65
446,85
218,75
227,78
585,76
310,74
090,90
487,57
258,83

75
66
77
52
76
54
76
50
76
51
77
62
78
71
79
59
79
54

512,94
430,28
334,29
171,63
978,36
478,84
283,95
844,84
635,96
946,81
446,85
075,58
227,78
165,38
310,74
863,50
487,57
379,60

75
73
77
71
76
68
76
71
76
79
77
89
78
90
79
88
79
73

512,94
731,48
334,29
004,72
978,36
844,58
283,95
139,75
635,96
539,56
446,85
459,73
227,78
409,29
310,74
037,17
487,57
746,18

302 051,76
283 857,60
309 337,16
261 758,26
307 913,44
266 965,92
305 135,80
261 704,15
306 543,84
281 059,38
309 787,40
316 135,36
312 911,12
328 965,96
317 242,96
314 132,71
317 950,28
286 799,92

Figura 69 - Receita vs Despesa da EDP
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Capítulo Económico 06 – Transferências Correntes
Este capítulo define-se pelos recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida, destinados ao
financiamento de despesas correntes. Neste ponto destaque para:
▪
▪
▪
▪
▪

Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF corrente) – valor a receber em duodécimos, definido pela
LOE/2020;
Fundo Social Municipal (FSM) – valor a receber em duodécimos, definido pela LOE/2020;
Participação fixa no IRS – aplicação da taxa de 5% sobre a coleta líquida, definido pela
LOE/2020;
Participação no IVA – valor a receber em duodécimos, definido pela LEO/2020 e de acordo
com o artigo 26.º-A da RFALEI;
DGESTE – valores transferidos pela delegação de competências na área da educação,
designadamente, fornecimento de refeições escolares, pessoal auxiliar, AEC, e atividades de
animação e apoio à família (CAF).

Fonte: Mapa XIX da LEO/2020

Figura 70 - Transferências para o Município

(unidade: euro)

Tranf. Corrente

Clas.
Económica

Fundos
Municipais

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Variação
2020/2019

06030101

FEF

3 317 570

3 620 257

3 784 600

3 836 095

3 961 146

4 016 515

3 961 776

4 196 530

234 754

06030102

FSM

101 748

101 748

133 094

133 094

133 094

133 094

133 094

133 094

0

06030103

IRS

96 718

101 461

130 144

127 764

118 972

127 251

129 033

138 812

9 779

75 889

75 889

06030107

IVA art.º 26.º-A
RFALEI

Sub Total
Tranf. de capital

2013

10030101

FEF

3 516 036

3 823 466

4 047 838

4 096 953

4 213 212

4 276 860

4 223 903

4 544 325

320 422

829 393

402 251

420 511

426 233

440 127

446 279

440 197

466 281

26 084

333 082

447 270

114 188

913 551

140 272

5 457 876

460 694

N.º 3 art.º
1003010504
35.º RFALEI
Sub Total

TOTAL

829 393

402 251

420 511

426 233

440 127

446 279

773 279

4 345 429

4 225 717

4 468 349

4 523 186

4 653 339

4 723 139

4 997 182

Fonte: LOE`s 2013 a 2020

Figura 71 - Transferências do OE (fundos municipais correntes e de capital)

O artigo 7.º da Lei n.º 4-B/2020, de 06 de abril, veio aditar o artigo 3-B à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de
março, diploma que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica,
em que as autarquias locais podiam solicitar através da DGAL a antecipação de um duodécimo das
transferências relativas à participação nos impostos do Estado. O Município de Alvaiázere, por não
apresentar dificuldades de tesouraria, não aderiu a esta medida.
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Como forma de promoção e garantia da capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da
situação pandémica provocada pela doença COVID-19, o artigo 2.º da Lei n.º 12/2020, de 07 de
maio, alterado pelo artigo 3.º da Lei n.º 35/2020, de 13 de agosto, aditou o artigo 3.º-A da Lei n.º 4B/2020, de 06 de abril, possibilitando que as despesas com equipamentos, bens e serviços de
combate aos efeitos da pandemia, sejam elegíveis para financiamento através do Fundos Social
Municipal (FSM).

Capítulo Económico 07 – Venda de bens e serviços correntes
Neste capítulo estão incluídas as receitas provenientes dos seguintes contratos de arrendamento:
▪
▪

Parque de Campismo, contrato celebrado em setembro de 2019;
Mini unidades de Alojamento (Barqueiro, Bofinho, Ariques e Venda do Preto), contrato
celebrado em 2018 no entanto as instalações apenas foram disponibilizadas em 30/01/2019.

6.1.2. RECEITA DE CAPITAL
No domínio da receita de capital e em sede de orçamento, era expetável arrecadar um volume de
receitas de 3.824.857,00€, que posteriormente foi corrigido para o montante de 2.687.734,00€. No
entanto, o montante arrecadado totalizou 1.381.665,87€, com uma taxa de execução a rondar os
51,4%. Quando comparado com o montante do ano precedente, verifica-se um aumento de receita
de capital arrecadada, de acordo com a análise ao quadro infra:

Composição
09.
10.
11.
12.
13.

Venda de Bens de Investimento
Transferências de capital
Ativos Financeiros
Passivos Financeiros
Outras receitas de capital
Total

2019

2020

Variação

54 886,73 €
1 041 304,08 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

75 110,31 €
1 306 555,56 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

36,85%
25,47%
0,00%
0,00%
0,00%

1 096 190,81 €

1 381 665,87 €

26,04%

Figura 72 - Execução homóloga da execução da receita de capital

Capítulo Económico 09 – Venda de bens de investimento
Neste capítulo, destaque para algumas alienações de terrenos, edifícios e maquinaria, a saber:
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Classificação
Económica
Class.
Designação

0901

0903

0904

Terrenos

Edifícios
Maquinaria e
equipamentos

Alienação
Descrição
PU 2388 da Freguesia de Pussos São Pedro
PR 6450 e 8776 da Freguesia de Pussos São Pedro
Adiantamento pelo auto de venda do PR 2776 da Zona
Industrial da Tróia
Adiantamento pelo auto de venda dos lotes 1 a 4 da
Área Empresarial de Rego da Murta
Adiantamento pelo auto de venda do lote 5 da Área
Empresarial de Rego da Murta
Adiantamento pelo auto de venda dos lotes 6 a 9 da
Área Empresarial de Rego da Murta
Adiantamento pelo auto de venda do lote 10 da Área
Empresarial de Rego da Murta
Adiantamento pelo auto de venda dos lotes 11 a 12 da
Área Empresarial de Rego da Murta
Adiantamento pelo auto de venda do lote 13 da Área
Empresarial de Rego da Murta
Adiantamento pelo auto de venda dos lotes 32 a 40 da
Área Empresarial de Rego da Murta
Adiantamento pelo auto de venda dos lotes 41 a 44 da
Área Empresarial de Rego da Murta
Adiantamento pelo auto de venda dos lotes 45 a 48 da
Área Empresarial de Rego da Murta
Sub total
Venda do PR 13080 e PU 167 da freguesia de
Alvaiázere
Sub total
Veículo pesado 29-CJ-99
Veículo ligeiro de mercadorias 66-05-JM *1
Sub total
TOTAL

Valor
3 075,00 €
5 200,00 €
308,13 €
154,34 €
250,00 €
202,35 €
64,29 €
83,38 €
41,76 €
374,72 €
138,18 €
143,16 €
10 035,31 €
30 025,00 €
30 025,00 €
30 050,00 €
30 050,00 €
70 110,31 €

*1 Hasta pública de agosto/2020, reconhecido contabilisticamente apenas em março/2021, pelo montante de 2.500€
acrescidos de IVA.

Figura 73 - Resumo do Capítulo 09

Capítulo Económico 10 – Transferências de Capital
Este capítulo define-se pelos recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida, destinados ao
financiamento de despesas de capital, com destaque para:
▪
▪
▪

Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF de capital) – valor a receber em duodécimos, definido
pela LOE/2020;
N.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro (RFALEI) – valor a receber em
duodécimos pela LOE/2020;
Candidaturas no âmbito do programa Portugal 2020 – projetos cofinanciados.
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6.1.3. OUTRAS RECEITAS
No domínio das outras receitas municipais e em sede de orçamento, era expetável arrecadar um
volume de 20.635,00€, que posteriormente foi corrigido para o montante de 1.993.855,07€, fruto da
incorporação do saldo de gerência transitado do ano de 2019 (1.973.220,07€). Assim, o total das
outras receitas arrecadadas ascendeu ao montante de 1.974.762,21€, com uma taxa de execução que
rondou os 99%.

Composição

2019

15. Reposições não abatidas nos pagamentos
16. Saldo da gerência anterior
Total

2020

Variação

4 101,64 €
2 182 085,18 €

1 542,14 €
1 973 220,07 €

-62,40%
-9,57%

2 186 186,82 €

1 974 762,21 €

-9,67%

Figura 74 - Execução homóloga da execução de outras receitas municipais

6.2. DESPESA
A despesa municipal define-se como a inscrição/execução de montantes que decorrem das atribuições
e competências acometidas aos municípios, nos termos do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
diploma aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Neste sentido, a análise da execução do
orçamento da despesa no ano em apreço, revela um total de despesa cifrada em 7.774.643,05€, com
uma taxa de execução de 68,4%.
Do total de despesa municipal executada, decompõe-se em despesas correntes com um peso relativo
de cerca de 55,6% e despesas de capital que representam os restantes 44,4%.

Rubricas

Despesas Correntes

Orçamento

Executado

Inicial

Corrigido

Valor

Grau de
execução

Peso

(1)

(2)

(3)

(4)=(3)/(2)

(5)

5 069 965,00 €

5 951 732,30 €

4 322 463,20 €

72,625%

55,597%

01 - Despesas com pessoal

2 074 300,00 €

1 940 800,00 €

1 609 157,39 €

82,912%

37,228%

02 - Aquisição de bens e serviços

34,407%

1 970 366,00 €

2 432 924,00 €

1 487 235,88 €

61,130%

03 - Juros e outros encargos

21 000,00 €

23 300,00 €

16 614,79 €

71,308%

0,384%

04 - Transferências correntes

588 650,00 €

966 210,00 €

864 951,57 €

89,520%

20,011%

06 - Outras despesas correntes
Despesas de Capital
07 - Aquisição de bens de capital
08 - Transferências de capital
09 - Ativos financeiros
10 - Passivos financeiros

415 649,00 €

588 498,30 €

344 503,57 €

58,539%

7,970%

5 304 008,00 €

5 411 254,07 €

3 452 179,85 €

63,796%

44,403%

4 664 317,00 €

3 847 278,07 €

2 311 932,75 €

60,093%

66,970%

415 220,00 €

1 194 192,00 €

777 377,38 €

65,097%

22,518%

13 811,00 €

16 374,00 €

13 811,00 €

84,347%

0,400%

190 600,00 €

190 600,00 €

187 761,84 €

98,511%

5,439%

99,071%

4,672%

11 - Outras despesas de capital

20 060,00 €

162 810,00 €

161 296,88 €

TOTAL DA DESPESA

10 373 973,00 €

11 362 986,37 €

7 774 643,05 €

68,421% 100,000%

Figura 75 - Execução orçamental da despesa
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6.2.1. DESPESA CORRENTE
No domínio da despesa corrente e em sede de orçamento era expetável um volume de despesa de
5.069.965,00€, que posteriormente, pelas modificações orçamentais, foi corrigido para o montante de
5.951.732,30€.
A despesa corrente realizada totalizou o montante de 4.322.463,20€, com uma taxa de execução que
ronda os 72,6%. Quando comparado com o montante do ano precedente, verifica-se um decréscimo
da mesma, de acordo com a análise ao quadro infra:

Composição
01.
02.
03.
04.
06.

Despesas com pessoal
Aquisição de bens e serviços
Juros e outros encargos
Transferências correntes
Outras despesas correntes
Total

2019
1 607 333,38
2 343 228,70
15 909,28
531 607,44
520 643,99

2020
€
€
€
€
€

5 018 722,79 €

Variação

1 609 157,39
1 487 235,88
16 614,79
864 951,57
344 503,57

€
€
€
€
€

0,11%
-36,53%
4,43%
62,70%
-33,83%

4 322 463,20 €

-13,87%

Figura 76 - Execução homóloga da despesa corrente

Seguidamente, passaremos a analisar os principais e mais relevantes pontos, referentes à despesa
corrente executada no exercício de 2020.

Capítulo Económico 01 – Despesas com o Pessoal
Este capítulo, explicado nos pontos anteriores, designadamente no capítulo 3.2. Estrutura
Organizacional e 3.7. Recursos Humanos e no Balanço Social/2020, reflete uma das rubricas mais
expressivas do cômputo das despesas correntes.

3 000 000
2 750 000
2 500 000
2 250 000
2 000 000

Orçamento da
Despesa (inicial)

1 750 000
1 500 000

Orçamento da
Despesa
(corrigido)
Execução da
Despesa

1 250 000
1 000 000
750 000
500 000
250 000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figura 77 - Gráfico representativo da evolução das despesas com o pessoal (previsão vs execução)
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Capítulo Económico 02 – Aquisição de Bens e Serviços
Na análise a este capítulo, o Órgão Executivo continua a concentrar esforços na contenção de
despesas, no entanto, nesta rubrica inserem-se os grandes grupos de despesas, como por exemplo os
combustíveis rodoviários, energia elétrica, seguros e os transportes e refeições escolares, entre
outros.

3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

500
250
000
750
500
250
000
750
500
250
000
750
500
250

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0

Orçamento da
Despesa (inicial)
Orçamento da
Despesa (corrigido)
Execução da
Despesa

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figura 78 - Gráfico representativo da evolução da despesa com a aquisição de bens e serviços (previsão vs
execução)

Capítulo Económico 03 – Juros e outros encargos
Este capítulo define, na sua orgânica 0103, os montantes de juros dos 6 contratos de empréstimos de
médio e longo prazo, que o Município tem contratualizados.

Empréstimo
0078/000592/891
9015/004929/291
9015/005137/891
9015/006440/291

Construção do Bairro Social
Aquisição de terrenos para requalificação urbana
Aquisição de terrenos para requalificação urbana
Requalificação urbana Rua José A Martins Rangel

Total CGD, S.A.
56047433654

0,00
0,00
0,00
9 375,41

€
€
€
€

9 375,41 €
Obras de saneamento

Total CA, C.R.L.
2009.11.0418.2.00.0

Juros

4 441,48 €
4 441,48 €

Habitação Social - Alvaiázere

Total IHRU

516,20 €
516,20 €

TOTAL GERAL

14 333,09 €

Figura 79 - Encargos com empréstimos de M/L prazo (juros)
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Capítulo Económico 04 – Transferências correntes
Este capítulo define, essencialmente, o âmbito das atribuições e competências do Município, os apoios
financeiros ao associativismo e acordos de cooperação com as Freguesias do Concelho, entre outros.
Aqui está refletido um conjunto alargado de apoios financeiros atribuídos e/ou comparticipados a
diversas entidades, essencialmente, de cariz social, desportiva ou cultural (ver análise às figuras 25 e
26 – apoios concedidos).
Por outro lado, neste capítulo estão também refletidos os montantes atribuídos de cariz social,
designadamente, o apoio social escolar e o apoio a habitações degradadas, assim como, as despesas
com os vencimentos das admissões de colaboradores inseridos nos programas ocupacionais (POC) e
os rendimentos sociais de inserção (RSI).

6.2.2. DESPESA DE CAPITAL
No domínio da despesa de capital e em sede de orçamento era expetável um volume de despesa de
5.304.008,00€, que posteriormente, pelas modificações orçamentais, foi corrigido para o montante de
5.411.254,07€.
A despesa de capital realizada totalizou apenas o montante de 3.452.179,85€, com uma taxa de
execução a rondar os 63,8%. Quando comparado com o montante do ano precedente, verifica-se um
ligeiro acréscimo da mesma.

Composição
07.
08.
09.
10.
11.

Aquisição de bens de capital
Transferências de capital
Ativos financeiros
Passivos financeiros
Outras despesas de capital
Total

2019
1 850
532
126
186
421

330,49
328,37
402,00
287,88
988,29

2020
€
€
€
€
€

3 117 337,03

2 311
777
13
187
161

Variação

932,75
377,38
811,00
761,84
296,88

€
€
€
€
€

24,95%
46,03%
-89,07%
0,79%
-61,78%

3 452 179,85

10,74%

Figura 80 - Execução homóloga da despesa de capital

Capítulo Económico 07 – Aquisição de Bens de Capital
Este capítulo deriva, essencialmente, dos montantes executados das linhas estratégicas desenvolvidas
pelo Município vertidas nas GOP`s.

Capítulo Económico 09 – Ativos Financeiros
Neste capítulo está refletido o montante referente à realização do capital social do Fundo de Apoio
Municipal (FAM), regulamentado pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto (ver análise ao ponto 7.3.3. do
presente relatório de gestão).
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Capítulo Económico 10 – Passivos Financeiros
Este capítulo define-se pelas operações financeiras, designadamente, amortizações de capital dos
empréstimos contratualizados de médio e longo prazo (ver análise ao ponto 7.3.4. do presente
relatório de gestão).

6.3. RESULTADO ORÇAMENTAL
Em 2020, os fluxos de caixa permitem registar um saldo para a gerência seguinte no montante de
2.075.159,43€.

(unidade: €)

Designação
Saldo transitado de 2019
Saldo a transitar (gerência seguinte)

Operações
Orçamentais
1 973 220,08
2 072 245,68

Operações de
Tesouraria
25 046,00
2 913,75

Total
1 998 266,08
2 075 159,43

Figura 81 - Demonstração dos fluxos de caixa (resumo)

6.4. GOP - GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tendo por base os documentos previsionais de 2020 e respetivas modificações orçamentais, dá-se
relevo às atividades desenvolvidas ao longo do ano, consubstanciadas nas Grandes Opções do Plano
(GOP), que integram o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o mapa plurianual das Atividades
Mais Relevantes (AMR).

Montante
Obj.

Designação

01
02
03
04

Administração Autárquica
UDSC
DAF
DOMU
Total

Dotação prevista
Inicial
Corrigida
2 627 065,00 €
3 777 271,37
888 095,00 €
1 402 476,00
234 455,00 €
403 400,00
4 063 672,00 €
3 328 458,00
7 813 287,00 €

Grau de
Execução

Executado
€
€
€
€

8 911 605,37 €

2 802 910,20
1 138 029,90
233 718,35
1 634 500,90

€
€
€
€

74,20%
81,14%
57,94%
49,11%

5 809 159,35 €

65,19%

Figura 82 - Execução das Grandes Opções do Plano

Objetivo 01 - Administração Autárquica
Este objetivo, que continua a ser o de maior expressão na execução orçamental, contempla,
essencialmente, projetos como os protocolos e transferências a instituições, acordos com as
freguesias do concelho, despesas com os contratos de emprego inserção e estágios, serviços de
consultoria jurídica e auditor externo, proteção civil e atividades económicas.
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Objetivo 02 – Unidade de Desenvolvimento Social e Cultural (UDSC)
Este objetivo, contempla a realização de diversas atividades e eventos no âmbito da educação,
desporto, cultura, turismo, associativismo, ação social, biblioteca e museu.

Objetivo 03 - Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Este objetivo revela-se o de menor expressão na despesa municipal. Salienta-se que, a DAF, como
serviço municipal no domínio administrativo (recursos humanos, tesouraria, atendimento,
contabilidade, economato, património e informática) absorve estruturalmente as despesas correntes.

Objetivo 04 - Divisão de Obras Municipais e Urbanismo (DOMU)
Este objetivo, congrega os serviços que se prendem com a rede viária, energia elétrica e edifícios
municipais que absorvem um nível de recursos bastante expressivo, com especial enfoque nos
investimentos decorrentes do PPI - despesas de capital.

7. ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA
Numa perspetiva de análise patrimonial da atividade municipal, evidenciam-se dois mapas financeiros,
de elevada relevância, sendo eles o Balanço e a Demonstração de Resultados.

7.1. BALANÇO
O Balanço é um mapa financeiro de prestação de contas que retrata a situação patrimonial do
Município no decurso do ano, dando a conhecer, por um lado, o ativo constituído pelos bens e direitos
que representam a aplicação de fundos e, por outro, o património líquido e passivo que representam
a origem dos fundos.
Neste contexto, à data de encerramento de contas, a realidade patrimonial encontra-se explanada no
quadro infra.

Ativo
Ativo não corrente
Ativo corrente

Total do Ativo

Património Líquido e Passivo
45 461 727,50 € Património Líquido
3 864 214,89 € Passivo

49 325 942,39 €

46 779 269,31 €
2 546 673,08 €

Passivo não corrente

1 319 284,57 €

Passivo corrente

1 227 388,51 €

Total Património Líquido
+ Passivo

49 325 942,39 €

Figura 83 - Resumo do Balanço
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Seguidamente, passaremos a analisar algumas das contas de Balanço, designadamente:
Analisando detalhadamente as disponibilidades financeiras do Município, à data de 31 de dezembro,
estas estavam distribuídas da seguinte forma:

Disponibilidades
Caixa

1 041,40 €

Depósitos Bancários
Caixa Geral de Depósitos
Millennium BCP
Crédito Agrícola
Banco BIC
Total

2 074 118,03 €
765
371
613
323

265,34
733,54
427,35
691,80

€
€
€
€

2 075 159,43 €

Figura 84 - Resumo do Diário de Tesouraria

7.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
A Demonstração de Resultados é, também, um mapa financeiro de prestação de contas cuja
finalidade é evidenciar os resultados das operações económicas (gastos e rendimentos) obtidos na
atividade do Município. No entanto, é preciso não esquecer que as autarquias locais têm apenas
objetivos sociais, ou seja, trabalham pela maximização da satisfação das necessidades dos seus
munícipes, mediante os recursos disponíveis, e não a maximização do lucro.

Demostração de Resultados
Resultados antes de depreciações
Rendimentos - Gastos
e gastos de financiamento

2020
2 221 069,10 €

Resultado operacional (antes de
gastos de financiamento)

Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento Gastos/reversões de depreciação e amortização -Imparidade
de investimentos depreciáveis/amortizáveis
(perdas/reversões)

-329 025,49 €

Resultado antes de impostos

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) +
Juros e rendimentos similares obtidos -Juros e gastos
similares suportados

-345 459,98 €

Resultado líquido do período

Resultados antes de impostos - Imposto sobre o rendimento

-345 459,98 €

Figura 85 - Apuramento de resultados

7.3. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
7.3.1. DÍVIDAS DE TERCEIROS
Na data de encerramento do ano e pela análise ao balanço, os valores a receber de terceiros
ascendem ao montante de 65.593,58€.
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(unidade: €)

2019
Clientes, contribuintes e utentes
Estado e outros entes públicos
Total

2020

86 405,97
39 886,26

30 899,72
34 693,86

126 292,23

65 593,58

Figura 86 - Dívidas de Terceiros

Destaque para o montante de 34 693,96€ na rubrica 24 – Estado e Outros Entes Públicos que é
relativo ao montante de IVA a receber (conta 2437 – IVA a recuperar), valor este que só se arrecada
se solicitado o seu reembolso junto da Autoridade Tributária.

7.3.2. DÍVIDAS A TERCEIROS DE CURTO PRAZO
Esta rubrica do Balanço inclui todas as dívidas a fornecedores de bens, serviços e imobilizado,
totalizando o montante de 258.441,87€.

(unidade: €)

2019
Fornecedores
Fornecedores de investimentos
Estado e outros entes públicos
Total

2020

126 635,34
52 604,14
40 203,91

85 209,85
131 052,95
42 179,07

219 443,39

258 441,87

Figura 87 - Dívidas a Terceiros de curto prazo

7.3.3. FAM - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL
Ressalve-se que, à data de 31 de dezembro, o capital social do FAM está totalmente realizado, de
acordo com o preceituado na Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto.
O FAM tinha por objeto a recuperação financeira dos municípios que se encontravam em situação de
rutura financeira nos termos da RFALEI.
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Prestações (Data)
1.ª Prestação
2.ª Prestação
3.ª Prestação
4.ª Prestação
5.ª Prestação
6.ª Prestação
7.ª Prestação
8.ª Prestação
9.ª Prestação
10.ª Prestação
11.ª Prestação
12.ª Prestação

junho/2015
dezembro/2015
junho/2016
dezembro/2016
junho/2017
dezembro/2017
junho/2018
dezembro/2018
junho/2019
dezembro/2019
junho/2020
dezembro/2020
TOTAL

Capital

Capital em Dívida
(2)=(2)-1-(1)

(1)

Valor
27.622,00
27.622,00
27.622,00
27.622,00
27.622,00
27.622,00
20.716,50
20.716,50
13.811,00
13.811,00
6.905,50
6.905,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

386.705,64 €
359.083,64 €
331.461,64 €
303.839,64 €
276.217,64 €
248.595,64 €
220.973,64 €

82.866,00 € *1
62.149,50 €
41.433,00 €
27.622,00 €
13.811,00 €
6.905,50 €
0,00 €

248.598,00 €

Fonte: Plano de pagamentos da DGAL
*1 Novo Plano de pagamentos (ofício circular da DGAL n.º 3/FAM/2018 de 07/02/2018), de acordo com a LOE/2018.

Figura 88 - Fundo de Apoio Municipal (prestações)

7.3.4. DÍVIDAS A TERCEIROS DE MÉDIO E LONGO PRAZO
O valor efetivo da dívida, que decorre dos encargos resultantes dos compromissos de médio e longo
prazo relativos à amortização de financiamentos contratados e utilizados ascende ao montante de
1.510.362,49€, na data de 31 de dezembro, como se depreende pela análise ao quadro infra.
Ressalve-se, no entanto, que, do cômputo dos contratos de empréstimo, a dívida exigível a curto
prazo, ou seja, para o ano de 2021, ascende, aproximadamente, ao montante de 191.600,00€ e o
remanescente é exigível a médio e longo prazo.
Informa-se ainda que, no exercício de 2020, não houve a necessidade de contratação de empréstimos
de curto ou de médio e longo prazo.
O artigo 3.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, alterado e republicado pela Lei n.º 12/2020, de 07 de
maio, diploma que adota novas medidas no âmbito do regime excecional para promoção e garantia da
capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia foi simplificada a autorização de
contratação de empréstimos de curto prazo pelas Câmaras Municipais, com duração de 12 meses e
amortização obrigatória até ao final do ano, sem a autorização da Assembleia Municipal. O Município
de Alvaiázere não utilizou esta prerrogativa.
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(unidade: €)

N.º Empréstimo
0078/000592/891
Construção do Bairro Social
9015/004929/291
Aquisição de terrenos para requalificação urbana
9015/005137/891
Aquisição de terrenos para requalificação urbana
9015/006440/291
Requalificação urbana Rua José A Martins Rangel

Total CGD, S.A.
56047433654
Obras de saneamento

Total CA, C.R.L.
2009.11.0418.2.00.0
Habitação Social - Alvaiázere

Total IHRU
TOTAL GERAL

Dívida a

01/01/2020

Capital em
dívida a

Amortização
Capital

31/12/2020

120 634,44

21 933,54

98 700,90

51 527,77

7 361,11

44 166,66

309 396,89

44 199,56

265 197,33

568 376,53

55 633,53

512 743,00

1 049 935,63

129 127,74

920 807,89

530 687,33

51 043,18

479 644,15

530 687,33

51 043,18

479 644,15

117 501,37

7 590,92

109 910,45

117 501,37

7 590,92

109 910,45

1 698 124,33

187 761,84

1 510 362,49

Figura 89 - Dividas a Terceiros de médio e longo prazo

7.3.5. LIMITE DE ENDIVIDAMENTO
Nos termos previstos da RFALEI, em 2020, o perímetro das entidades relevantes para o limite legal da
dívida total de operações orçamentais e a respetiva percentagem de imputação constam dos mapas
que se apresentam de seguida.
Por outro lado, devido à situação pandémica provocada pela doença COVID-19, a Lei n.º 4-B/2020, de
06 de abril, aprovou um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos Programas de
Ajustamento Municipal (PAM) e de endividamento das autarquias locais, quando esteja em causa a
realização de despesas com apoios sociais, aquisição de equipamentos de saúde e outras medidas de
combate aos efeitos da pandemia.
Pelo seu artigo 5.º, na sua atual redação, o montante das despesas com a aquisição de bens e
serviços relativos à proteção da saúde pública não releva para o limite da dívida total do cálculo do
endividamento, ou seja, os municípios podem ultrapassar o limite da dívida e é afastada a
responsabilidade financeira.

7.3.5.1.

ENTIDADES RELEVANTES PARA O APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL

O artigo 75.º da RFALEI prevê a obrigatoriedade de os Municípios, relativamente aos quais se
verifiquem estarem reunidas as condições expressas na lei, elaborarem contas consolidadas,
reportadas ao conjunto do grupo municipal, permitindo uma avaliação integrada das atividades
desenvolvidas e dos objetivos estabelecidos, com relevo no controlo do défice orçamental. Tratandose de empresas locais e por força do disposto no n.º 6 do supra artigo, a consolidação impõe-se
sempre, independentemente da percentagem de participação do respetivo município.
Apesar de ter sido criada em 29/07/2019, a empresa APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do
Pinhal Interior, S.A., E.I.M., que é constituída exclusivamente por capitais públicos e cujo objeto é
operar no setor do ambiente, só iniciou a sua atividade em janeiro/2020.
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Sendo de conhecimento público, 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 Municipal29. O processo de criação desta cooperativa não
está ainda concluído.
Ao abrigo do disposto no artigo 54.º da RFALEI, importa referir que, neste momento, a esmagadora
maioria das entidades que contribuem para o limite de endividamento do Município ainda não
aprovaram as suas contas, logo e consequentemente, não comunicaram a sua eventual contribuição
para a divida total do município, sem, assim, este valor desconhecido.
Realça-se ainda o facto de que a entidade Sicó Formação só contribui para o endividamento do
Município se estiver em situação de desequilíbrio, situação que, de acordo com os dados fornecidos
por esta empresa, se verifica, tendo esta obtido um resultado líquido antes de impostos negativo no
valor de 42.981,22€.
A Associação Terras de Sicó comunicou um valor previsional, podendo, assim, sofrer alterações.
Importa, assim, ter em linha de conta os valores que nos foram comunicados pelas empresas que
contribuem para o limite de endividamento do Município. Estes valores e respetiva fundamentação
consta do mapa infra:

29

Constituição da cooperativa “Rede Cultura 2027” aprovada em reunião de CM de 18/03/2020 e sessão de AM de 15/06/2020.
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ENTIDADES SOCIETÁRIAS - Proporção do capital detido
Denominação da
entidade

Proporção do capital detido
Sede Social

NIPC
Capital Social

ERSUC - Resíduos
Sólidos do Centro, S.A.

Rua
Alexandre
Herculano, n.º 21503004405
B,
3001-501
Coimbra

Águas do Vale do Tejo,
S.A.

Rua Dr. Francisco
Pissarra de Matos,
n.º
21,
R/Ch,
6300-906 Guarda

513606130

8 500 000,00 €

167 807 560,00 €

Participação
detida (%)

0,419%

0,170%

Sicó Formação, S.A.

Rua 5 de Outubro,
n.º 54, 3240-312 504600109
Avelar

FAM - Fundo de Apoio
Municipal

Praça do Comércio
- Ala Oriental,
1149-015 Lisboa

513319182

417 857 175,00 €

0,06%

APIN - Empresa
Intermunicipal de
Ambiente do Pinhal
Interior, S.A. E.I.M.

Zona Industrial de
Penela, Lote 15,
3230-347 Penela

515515507

1 100 000,00 €

8,980%

50 000,00 €

12,740%

Entidade relevante para efeitos de limite da dívida total

Participação
detida (€)

35 575,00 €

280 370,00 €

Sim/Não

Enquadramento

Dados da
entidade

Valor

Observações

Não

Proporcional à participação, direta ou indireta, do
município no seu capital social, em caso de
incumprimento das regras de equilíbrio de contas
previstas no art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31/08

-

Releva em caso de resultados
antes de impostos negativos e o
Município
não
proceda
à
cobertura
de
prejuízos
até
30/04/n+1 àquele a que o
resultado diz respeito. Em 2019,
apresentou resultados antes de
impostos negativos de 1.775.265€

Não

Empresas abrangidas pelos setores empresarial do
Estado ou regional, por força do art.º 6.º do DL n.º
558/99, de 17/12, alterado pelo DL n.º 300/2007, de
23/08, e pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31/12, e 55A/2010, de 31/12

-

Não releva para a dívida total

Sim

Proporcional à participação, direta ou indireta, do
município no seu capital social, em caso de
incumprimento das regras de equilíbrio de contas
previstas no art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31/08

248 598,00 €

Não

Lei n.º 53/2014, de 25/08, na sua atual redação.
Inicialmente, o capital social do FAM era de
650.000.000€, sendo que, a LOE/2018 veio reduzir o
valor para 471.857.175€. Por consequência, a realização
do capital social era de 386.705,64€ e passou a ser de
248.598€

98 780,00 €

Sim

Sempre, em conformidade com o critério previsto no n.º
4 do art.º 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31/08

6 370,00 €

Contribuição 2020

42 981,22€

Releva em caso de resultados
antes de impostos negativos e o
Município
não
proceda
à
cobertura
de
prejuízos
até
30/04/n+1 àquele a que o
5 475,81 €
resultado diz respeito. Em 2019,
apresentou resultados antes de
impostos
positivos
de
592.659,30€, pelo que não releva
para o apuramento da dívida total

-

Não releva para a dívida total

Criada em 29/07/2019, apenas
iniciou funções em janeiro/2020

Figura 90 - Entidades Societárias
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ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS
Denominação da
entidade

Proporção do capital detido
Sede Social

NIPC

Terras de Sicó Associação de
Desenvolvimento

Largo dos Celeiros,
n.º 3, 3105-326 503497720
Redinha

ANMP - Associação
Nacional de Municípios
Portugueses

Av. Marnoco e
Sousa, 52, 3004- 501627413
511 Coimbra

CIMRL - Comunidade
Intermunicipal da Região
de Leiria

Edifício
Maringá
n.º 221 Torre 2 2.º Andar, 2400118 Leiria

508035546

Enerdura - Agência
Regional de Energia da
Alta Estremadura

Av.
Dr.
José
Jardim, n.º 18,
2410-124 Leiria

ADXTUR - Agência para o
Desenvolvimento Turístico

Centro
Dinamizador das
Aldeias do Xisto Casa
Grande,
6230-137 Barroca

FPDCS Federação
Portuguesa do Caminho
de Santiago

Rua Dr. Henrique
Ferreira Botelho,
n.º 15, 5450-027 515645478
Vila
Pouca
de
Aguiar

Capital
Estatutário

19 714,55 €

(%)

13,700%

0,280%

174 702,55 €

Entidade relevante para efeitos de limite da dívida total

Quota

6 000,00 €

4 359,24 €

Sim/Não

Enquadramento

Sim

Só concorrem quando prossigam competências ou
atribuições dos municípios, a imputar de acordo com o
critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos,
com o acordo expresso das assembleias municipais
respetivas, ou, na sua ausência, de forma proporcional à
quota de cada município para as suas despesas de
funcionamento

Não

Não releva para efeitos de limite da dívida, conforme a
comunicação da entidade com a referência CIR
2/2020/AR datada de 07-01-2020, e de acordo com o
entendimento da DGAL. O valor da quota foi comunicado
pela entidade, através da circular com a referência
CIR_78/2018/AR, datada de 17-09-2018

10,000%

5 000,00 €

Sim

505074737

5,440%

997,60 €

Sim

507925270

4,43%

7 680,00 €

Sim

3,5%

500,00 €

Sim

0,00 €

Contribuição 2020
Dados da
entidade

Valor

259 169,02€

35 202,61 €

Observações
Releva sempre
proporcionalmente ao
peso relativo da quota.
Valor previsional

Não releva para a dívida
total

Sempre, de acordo com o critério a estabelecer pelos
seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das
assembleias municipais respetivas, ou, na sua ausência,
de forma proporcional à quota de cada município para as
suas despesas de funcionamento
Só concorrem quando prossigam competências ou
atribuições dos municípios, a imputar de acordo com o
critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos,
com o acordo expresso das assembleias municipais
respetivas, ou, na sua ausência, de forma proporcional à
quota de cada município para as suas despesas de
funcionamento
Só concorrem quando prossigam competências ou
atribuições dos municípios, a imputar de acordo com o
critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos,
com o acordo expresso das assembleias municipais
respetivas, ou, na sua ausência, de forma proporcional à
quota de cada município para as suas despesas de
funcionamento

Releva sempre
proporcionalmente ao
peso relativo da quota.
Valor previsional

Releva sempre
proporcionalmente ao
peso relativo da quota

Releva sempre
proporcionalmente ao
peso relativo da quota

Releva sempre
proporcionalmente ao
peso relativo da quota

Sempre, proporcional à participação, direta ou indireta,
do Município

Figura 91 - Entidades Não Societárias
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7.3.5.2.

LIMITE DA DÍVIDA TOTAL

Nos termos do estatuído no artigo 52.º do RFALEI, no quadro infra, procede-se ao cálculo do
endividamento e respetiva margem.

Receita corrente
liquidada

Regra do
Endividamento
Dívida a Terceiros
em 31-12-2020

Ano 2017
Ano 2018
Ano 2019

6 995 406,00 €
7 050 274,00 €
6 817 397,00 €

Média (1)
= 1,5 da média da receita corrente liquidada dos
últimos 3 exercícios (2)=(1)x1,5
Conta 22
Conta 2511
Conta 24 (242+244+245)
Conta 27

6 954 359,00 €

Total (3)
Sicó Formação
CIMRL *2
ANMP *3
Terras de Sicó *4
Contribuição SEL em
ADXTUR *2
31-12-2020 *1
Enerdura *2
Federação Portuguesa do Caminho de Santiago *2
APIN *2
ERSUC *2
Total (4)
Dívida não
orçamental

209,85
362,49
179,07
044,31

€
€
€
€

5 475,81 €
35 502,61 €

40 978,42 €

242
24511
2785
27892919012

9 989,00 €
10 275,57 €
0,00 €
2 401,67 €
Total (5)

Dívida Total excluindo não orçamentais

85
1 510
42
451

2 088 795,72 €

*4

Conta
Conta
Conta
Conta

10 431 538,50 €

22 666,24 €
2 107 107,90 €

(6)=(3)+(4)-(5)

Margem de endividamento (7)=(2)-(6)

8 324 430,60 €

20% da Margem (8)=(7)x0,2

1 664 886,12 €
1

* Conforme o art.º 54.º da RFALEI.
*2 Ausência de informação.
3
* Conforme a circular 2/2020/AR de 07/01 da ANMP, e de acordo com o entendimento da DGAL, esta
entidade não conta para o limite de endividamento dos municípios.
*4 Valor previsional.

Figura 92 - Cálculo da margem de endividamento

Verifica-se que, da leitura do quadro supra, a capacidade legal de endividamento do Município de
Alvaiázere se encontra num nível aceitável e não constitui um fator impeditivo do normal
desenvolvimento das atividades municipais.
Deste modo e à semelhança do ocorrido em anos transatos, podemos afirmar que, apesar das
alterações e constrangimentos legais impostos, e da a situação pandémica atual, não foi excedido o
limite de endividamento no exercício de 2020, gerando assim fluxos financeiros capazes de fazer face
às responsabilidades assumidas.
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8. INDICADORES DE GESTÃO
Os indicadores são informações de desempenho a incluir no relatório de gestão da entidade, em
complemento às suas demonstrações financeiras.
O propósito é a apresentação de informações de desempenho, para que os utilizadores possam
avaliar a extensão, eficiência e eficácia do desempenho da entidade, aferir responsabilidades e tomar
decisões.
Dos vários indicadores existentes, ressaltam os indicadores orçamentais e os indicadores económicofinanceiros, esquematicamente representados nos quadros infra.

8.1. INDICADORES ORÇAMENTAIS
Indicador

Fórmula de Cálculo

2019

2020

Grau de Execução Orçamental da Receita

Receitas Cobradas Líquidas / Previsões Corrigidas

86,62%

86,66%

Grau de Execução Orçamental da Despesa

Despesas Pagas líquidas / Dotações Corrigidas

69,78%

66,65%

1 798 674,38

2 167 997,44

-2 021 146,22

-1 868 941,14

Indicador de Estrutura da Receita Efetiva
Indicador de Estrutura da Despesa Efetiva

Receita Cobrada Efetiva / Total Receita Cobrada
Efetiva
Despesa Paga Efetiva / Total Despesa Paga
Efetiva

Saldo Corrente

Receitas Correntes - Despesas Correntes

Saldo Capital

Receitas Capital - Despesas Capital

Saldo Primário

Receita efetiva - (Despesa Efetiva - juros e outros
encargos)

Saldo Global

Receita Efetiva - Despesa Efetiva

Grau de Realização das Liquidações

Receita Cobrada Líquida / Liquidações

98,87%

Grau de Execução das Obrigações

Despesa Paga Líquida / Obrigações

78,35%

317 213,23
-218 370,20

Figura 93 - Indicadores orçamentais
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8.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS
Dimensão

Indicador

2019

2020

variação

Ativo Corrente / Passivo Corrente
(Ativo Corrente - Inventários) / Passivo
Corrente

Fórmula de Cálculo

3,65

3,15

-0,51

3,10

2,71

-0,39

Liquidez Imediata

Disponibilidades / Passivo Corrente

1,87

1,69

-0,18

Rentabilidade Operacional do Volume
de Negócios (ROVN)

(Resultados Operacionais (EBIT) / Volume de
Negócios) * 100
(Margem Bruta / Volume de Negócios) * 100,
sendo que MB= Vendas - CMVMC

334,95%

-61,67%

-3,97

-6,88%

-19,80%

-0,13

Liquidez Geral
Liquidez Reduzida

Liquidez

Taxa de Margem Bruta (TMB)
Rentabilidade

Atividade

Rentabilidade do Património Líquido
(RPL)

(Resultados Líquidos / Património Líquido) *
100

-53%

-74%

-0,21

Rentabilidade Operacional do Ativo
(ROA)

(EBIT / Ativo) * 100

4,43%

-0,55%

-0,05

Grau de Rotação do Ativo (GRA)

VN / Ativo

0,01323

0,0089

0,00

Prazo Médio de Inventários (PMI)

(Saldo Médio Inventários / Saldo Médio Custo
das Vendas) * 365

411,55

1643,91

1232,36

Prazo Médio de Recebimentos (PMR)

(Saldo Médio Clientes / Saldo Médio VN) * 365

Autonomia Financeira

0,950

0,948

-0,001

Solvabilidade

Património Líquido / Passivo

18,868

18,369

-0,499

Grau de Cobertura dos Gastos
Financeiros

Resultados Operacionais / Gastos Operacionais

-1,879

-1,426

0,453

Endividamento

Passivo / Ativo

0,050

0,052

0,001

Prazo Médio de Pagamentos (PMP)
Prazo Médio de Pagamentos (PMP) Programa Pagar a Tempo e Horas

Estrutura
Financeira

25,68

(Saldo Médio Fornecedores / Saldo Médio
(compras + FSE)) * 365
(Saldo Médio (Fornecedores + Fornecedores
Imobilizado) / Saldo Médio (compras + FSE +
Aquisição de Imobilizado)) * 365
Património Líquido / Ativo

15,93

15,94

0,00

44,11

Figura 94 - Indicadores económico-financeiros

9. CONTABILIDADE DE GESTÃO – NCP 27
9.1. CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Os documentos de prestação de contas (relato financeiro anual de finalidades gerais) devem divulgar
informação útil e relevante sobre a avaliação de desempenho dos custos de uma entidade. Nestes
pressupostos, a contabilidade de custos é essencialmente uma ferramenta de apoio à gestão.
Com a entrada em vigor do diploma do SNC-AP30, em 01 de janeiro de 2020, foi revogado quase na
íntegra o anterior normativo contabilístico aprovado pelo diploma POCAL 31.
Por analogia, entre os regimes contabilísticos do POCAL e SNC-AP temos, abreviadamente:

30

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) diploma aprovado pelo Decreto-Lei n.º
192/2015, de 11 de setembro, na sua atual redação.
31
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) diploma aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
fevereiro, na sua atual redação.
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POCAL

SNC-AP

Contabilidade de custos
(contabilidade analítica)

Contabilidade de gestão

Ponto 2.8.3

NCP 27

Figura 95 - Subsistema contabilísticos POCAL vs SNC-AP

A Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro
alterada e republicada pela Lei n.º 41/2020, de 18 de agosto, no artigo 63.º do anexo “5 - A

contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das ações que contribuam para a realização das
políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos cidadãos. ”

O Município de Alvaiázere utiliza o sistema de custeio ABC (custeio baseado nas atividades) que se
carateriza pela imputação dos custos indiretos às atividades desenvolvidas para satisfazer as
necessidades dos munícipes.
Nos termos da normalização contabilística em vigor, definido pelo diploma SNC-AP, a NCP32 27 define
que o “… o tratamento contabilístico do custo corresponde à reclassificação dos gastos por funções,

atividades, programas, objetivos ou outra finalidade de interesse para a entidade e utilizadores
externos.”

O âmbito de aplicação da NCP 27 pretende ser um instrumento facilitador à boa gestão e
planeamento da atividade autárquica acometida ao Órgão Executivo. Ou seja, prende-se com a
produção de informação relevante e analítica sobre custos, rendimentos e resultados, por forma a
satisfazer as necessidades de informação dos decisores e responsáveis políticos, assim como,
satisfazer também as necessidades dos utilizadores externos pela responsabilização pela prestação de
contas e relato orçamental, financeiro e de gestão.
De acordo com o emanado no parágrafo 34 da NCP 27:
“O relatório de gestão deve divulgar, por cada bem, serviço ou atividade final, a seguinte informação:

(a) Custos diretos e indiretos de cada bem, serviço e atividade;
(b) Rendimentos diretamente associados aos bens, serviços e atividades (se existirem);
(c) Custos totais do exercício económico e custo total acumulado de atividades, produtos ou
serviços com duração plurianual, ou não coincidente com o exercício económico;
(d) Objetos de custos finais para os quais se determinou o custo total, os critérios de imputação
dos custos indiretos utilizados e os custos não incorporados.”

E ainda, no caso das autarquias locais e de acordo com o parágrafo 37 da supramencionada norma,
devem ser obtidos mapas de informação indicando o custo direto e indireto e o respetivo rendimento
associado, por cada:

a) “Bem produzido ou serviço prestado;
b) Função, unidade, departamento ou atividade;
c) Bem ou serviço pelo qual é praticado um preço ou cobrada uma taxa, indicando os respetivos
rendimentos obtidos e resultados económicos.”
32

Normas de Contabilidade Pública (NCP) definidas no Anexo II apenso ao diploma do SNC-AP pelo artigo 2.º.
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Chama-se à atenção, novamente, para o facto de que os valores apresentados neste âmbito são o
reflexo dos dados introduzidos pela Divisão Administrativa e Financeira (DAF), próprios ou fornecidos
pelos vários gabinetes e serviços, mas também, pela Divisão de Obras Municipais e Urbanismo
(DOMU). É, assim, indispensável a continuidade de uma boa articulação e um correto registo da
informação para que o sistema de contabilidade de gestão permita espelhar fielmente a realidade,
uma vez que um adequado e atempado controlo de custos é fundamental para o sucesso de qualquer
organização.
Desde a implementação da contabilidade analítica no Município de Alvaiázere, no transato ano de
2014, tem sido levado a cabo um trabalho de sensibilização junto de todos os técnicos do Município
para a importância da correta e atempada introdução da informação nas plataformas informáticas
disponíveis para o efeito, a qual tem vindo a produzir efeitos muito satisfatórios e proveitosos.
No entanto, no final deste primeiro ano de aplicação do novo normativo, há a noção de que existem
situações que carecem de aperfeiçoamento, transitar de uma contabilidade analítica para uma
contabilidade de gestão em que o sistema é mais abrangente, facultando informação mais completa
que possibilite a analise de desvios, é o grande objetivo.

9.1.1. CARATERÍSTICAS QUALITATIVAS DA INFORMAÇÃO
As caraterísticas qualitativas da informação da contabilidade de gestão baseiam-se nas caraterísticas
qualitativas gerais e nos constrangimentos da informação financeira definidos na Estrutura Concetual
do SNC-AP, a saber:
▪
▪
▪
▪

Fiabilidade;
Oportunidade;
Comparabilidade;
Custo/beneficio.

9.1.2. OBJETIVOS
O ponto 3 da NCP 27, define os inframencionados objetivos que se pretendem alcançar:
“(a) Compreender como a contabilidade de gestão pode ser usada para apoiar os processos

internos da gestão pública (vertente interna) e contribuir para os propósitos de
responsabilização pela prestação de contas (vertente externa);
(b) Facilitar a implementação da contabilidade de gestão por todas as entidades públicas;
(c) Explicitar os vários conceitos de custos que podem ser aplicados para satisfazer as
necessidades de informação das diversas partes interessadas e os processos de contabilidade
de gestão relacionados;
(d) Estabelecer as linhas orientadoras para o desenvolvimento do sistema de contabilidade de
gestão e da informação a divulgar;
(e) Permitir uma melhor avaliação da economia, eficiência e eficácia das políticas públicas. ”

A suprarreferida norma refere ainda que o sistema de contabilidade de gestão deve permitir obter a
seguinte informação, por cada bem, serviço ou atividade final:
▪
▪

Custos diretos e indiretos de cada bem, serviço e atividade;
Rendimentos diretamente associados aos bens, serviços e atividades (se existirem);
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▪
▪

Custos totais do exercício económico e custo total acumulado de atividades, produtos ou
serviços com duração plurianual, ou não coincidente com o exercício económico;
Objetos de custos finais para os quais se determinou o custo total, os critérios de imputação
dos custos indiretos utilizados e os custos não incorporados.

Os conceitos de bens e serviços diferem pelo seu grau de tangibilidade, sendo que, de uma forma
geral, os bens são tangíveis e os serviços são intangíveis.
Na produção dos bens há uma interação entre mão-de-obra (MO), máquinas e viaturas (MQV) e
matérias-primas (MP), e deste processo produtivo resultam os produtos que, de uma forma geral,
estão prontos para ser colocados à disposição dos “clientes”. Enquanto que, nos serviços, o consumo
vai-se dando á medida que o serviço vai sendo prestado.
Os bens definem-se ainda como o conjunto de móveis e imóveis possíveis de quantificar na
inventariação municipal, através da construção, da aquisição ou de grandes reparações.
Os serviços são o conjunto de atividades inerentes aos objetivos autárquicos, com vista à satisfação
das necessidades diretas ou indiretas dos munícipes.
O Manual de Implementação (versão 2 - junho de 2017), apresenta os seguintes quadros de
divulgação:

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

1
2
3
4
5
6

Designação
Resultados por funções
Resultados por produtos vendidos ou serviços prestados no período
Custos por atividade, incluindo informação da subactividade e das bases de repartição
Gastos de produção por produtos e serviços finais, incluindo desvios
Rendimentos e gastos ambientais
Rendimentos gerais e gastos não incorporados
Figura 96 - Divulgações no âmbito da contabilidade de gestão

9.1.3. REGRAS E POLÍTICAS
Centros de Responsabilidade
Os centros de responsabilidade constituem o nível elementar de agregação de custos.
Custos Diretos
Classificam-se como custos diretos aqueles que, de forma inequívoca, são passíveis de imputação a
uma determinada função, bem ou serviço, designadamente:
▪
▪
▪
▪

Matérias-primas;
Mão-de-obra direta;
Máquinas e viaturas;
Outros custos diretos.
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Os custos diretos são imputados em função das seguintes premissas:

Premissas
Mão-de-obra direta
Matérias-primas
Máquinas e viaturas
Outros custos diretos

Objetivos
Horas de trabalho despendidas para produzir determinado bem ou serviço;
Valorização pelo custo hora/homem;
Afetação pelo consumo;
Valorização à saída – custo médio ponderado ou custo específico;
Horas de trabalho despendidas por cada máquina/viatura para produzir
determinado bem ou serviço;
Valorização pelo custo hora/máquina/viatura;
Valorização pelo custo histórico (de aquisição ou de produção).
Figura 97 - Critérios de valorimetria dos custos diretos

Custos Indiretos
Classificam-se como custos indiretos aqueles que, por serem gerais ou de difícil individualização,
carecem de critérios objetivos de repartição pelas funções, bens ou serviços.

Métodos de imputação
Os métodos de imputação a adotar são os seguintes:
▪
▪
▪
▪

Imputação direta a bens e serviços;
Imputação direta a Funções;
Imputação indireta;
Não incorporáveis.

Imputação direta a bens ou serviços
O controlo dos custos dos bens ou serviços é efetuado através de aplicações informáticas, a saber:
▪
▪
▪
▪

Obras por Administração Direta (OAD) - no que respeita aos custos com a utilização de mãode-obra, máquinas e viaturas, materiais não armazenáveis e aquisições de serviços;
Gestão de Stocks (GES) - no que respeita aos custos com o consumo de materiais de
armazém;
Sistema de Normalização Contabilística (SNC) - no que respeita a movimentos de custos não
suportados por requisição externa ou outros lançamentos de regularização;
Sistema de Normalização do Património (SNP) - no que respeita aos movimentos de
imobilizado e respetivas amortizações.

Por cada obra, intervenção ou iniciativa deverá ser nomeado um responsável – chefe de equipa ou
encarregado ou equivalente, ao qual estão incumbidas as seguintes funções:
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▪
▪
▪

Efetuar, diariamente, a recolha das horas-homem e horas-máquinas e viaturas utilizadas;
Promover a assinatura do responsável da obra;
Entregar as folhas de recolha ao responsável pelos registos na aplicação OAD – Operador.
Este operador deve ser designado pelo Chefe de Divisão de Obras Municipais e Urbanismo
(DOMU), enquanto responsável pelas obras por administração direta e pela gestão de stocks
de bens do armazém geral.

Centros de custos
Caso os centros de custos digam respeito a obras por administração direta, temos:
▪

▪

A realização de obras passa sempre por um processo de decisão político-administrativa,
constando no orçamento municipal de cada ano e podendo constar nas Grandes Opções do
Plano (GOP);
Deverá ser nomeado pelo Chefe de Divisão um responsável da obra.

O Chefe de Divisão deve efetuar, com a antecedência julgada conveniente 33, o planeamento dos bens
necessários à sua realização, vertendo-o no orçamento da intervenção. O planeamento engloba,
igualmente, a delimitação dos recursos humanos, viaturas, máquinas e equipamentos necessários à
prossecução do projeto, com a respetiva estimativa de prazos de execução.
As premissas aplicáveis a obras por administração direta aplicam-se igualmente a projetos (que não
obras) que pela sua relevância e dimensão careçam de definição de responsabilidades de execução e
planeamento antecipado.

9.1.4. PROCEDIMENTOS
Imputação de custos
Os custos imputados diretamente a cada centro de custos são:
▪

▪

▪

Custos com bens armazenáveis – a imputação ao centro de custos coincide com o registo da
saída de existências de armazém, calculado a partir da multiplicação das unidades utilizadas
pelo seu custo médio ponderado;
Custo com mão-de-obra direta – este custo é apurado de acordo com o reporte por cada
funcionário das horas despendidas em cada centro de custos mediante o preenchimento
semanal de um Mapa de Recolha de Funcionário (para o pessoal administrativo) e
preenchimento diário, pelo coordenador de trabalho, da Folha de Recolha de Horas de mãode-obra e Máquinas e Viaturas;
Custos com máquinas e viaturas – este custo é apurado de acordo com o reporte, por cada
operador, das horas despendidas pelo próprio e pela máquina/viatura que utiliza ou é
responsável, em cada centro de custos mediante o preenchimento de uma Folha Diária de
Máquinas e Viaturas, após o que a informação é transposta pelo coordenador de trabalho,
para a Folha de Recolha de Horas de mão-de-obra e Máquinas e Viaturas;

33

A antecedência para o planeamento, deverá ter em conta não apenas a questão operacional de entrega dos bens, mas
também os prazos necessários à prossecução dos procedimentos administrativos de contratação, respeitando as imposições
legais dos mesmos.
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▪

Custos com outros bens e serviços – estes custos são imputados ao centro de custos aquando
do lançamento da fatura que satisfaz determinada requisição externa ou para processos que
não tenham requisição emitida no OAD, pelo lançamento da fatura independentemente desta.

Folha de obra e preenchimento dos mapas de custos
A folha de obra é o documento que evidencia e reúne a totalidade dos fatores que contribuem para o
cálculo dos custos diretos da obra:
A folha de obra, parcialmente suportada pela folha de recolha (com evidência das horas-homem e
horas-máquina), preenchida esta última pelos chefes de equipa ou encarregados operacionais e
enviada, depois de visada pelo responsável da respetiva Divisão/Serviço é remetida para o
responsável pela aplicação OAD.
Enumerados os procedimentos a ter em atenção para a obtenção de alguns custos que serão
necessários no caso de existirem obras por administração direta, apresenta-se em anexo os valores
obtidos no decurso do ano de 2020.

9.2. GASTOS E PROVEITOS - ANÁLISE
Este relatório pretende apresentar os valores obtidos a partir do sistema de contabilidade de gestão,
onde se registam os custos (diretos e indiretos) e os proveitos.
Começa-se, assim, por apresentar os totais gerais, numa perspetiva de obtenção de resultados da
estrutura do próprio sistema de contabilidade de gestão.

9.2.1. TOTAIS GERAIS
No quadro infra, apresentam-se os valores totais de gastos por tipo de custo, ou seja, custos por bens
ou serviços, custos não incorporáveis, custos por função e custos por centro de responsabilidade.
De referir que, os centros de responsabilidade, compostos de acordo com a estrutura organizacional
do Município, representam o nível elementar de agregação de gastos, ou seja, os mesmos agregam os
outros tipos de custo.

Tipo
Bens ou Serviços
Não Incorporáveis
Função
Centro de Responsabilidade

Gastos 2020
7 591
254
7 608
7 845

001,23
371,94
642,62
373,17

Rendimentos 2020
€
€
€
€

5 953 910,76 €
7 572 523,90 €

Figura 98 - Mapa resumo do valor total dos gastos e rendimentos

De seguida apresentam-se vários quadros e gráficos representativos do apuramento de gastos e
rendimentos, sendo os primeiros referentes ao apuramento por centros de responsabilidade.

Página 91 de 116

Prestação de Contas 2020
Relatório de Gestão

Código
0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100

Centro de Responsabilidade

Gastos 2020

Assembleia Municipal
Câmara Municipal
Gabinete de Apoio à Presidência
Gabinete de Apoio aos Vereadores
Gabinete Contratação Pública, Assessoria e Fiscalização
Gabinete de Planeamento Estratégico
Autoridade Médico-Veterinária Municipal
Unidade de Desenvolvimento Social e Cultural
Divisão Administrativa e Financeira
Divisão de Obras Municipais e Urbanismo
Gabinete-Serviço Municipal de Proteção Civil

8
2 337
40
32
44
361
11
2 033
507
2 233
233

TOTAL

222,26
992,37
720,17
807,03
260,48
474,04
523,09
914,87
434,78
968,30
055,78

Rendimentos 2020
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7 845 373,17 €

Saldo

7 173 227,85
549,40
20 534,63
144,00
159 456,59
18 084,79
200 526,64
-

7 572 523,90 €

272 849,27 €

Figura 99 - Mapa resumo dos gastos e rendimentos por centro de responsabilidade

Da análise ao quadro supra o centro de responsabilidade com maior expressão nos gastos e, também,
nos proveitos é a Câmara Municipal (código 0200), em que no cômputo final tem um saldo positivo
que ronda os 4,8 milhões de euros.
No código 0200, estão refletidos, entre outros, os recebimentos provenientes das transferências do
Orçamento de Estado (FEF, IRS e FSM) e os impostos diretos (IMI, IUC e IMT).

€7 500 000,00
€7 000 000,00
€6 500 000,00
€6 000 000,00
€5 500 000,00
€5 000 000,00
€4 500 000,00

Gastos

€4 000 000,00
€3 500 000,00

Rendimentos

€3 000 000,00
€2 500 000,00
€2 000 000,00
€1 500 000,00
€1 000 000,00
€500 000,00
€0100

0200

0300

0400

0500

0600

0700

0800

0900

1000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1100

Figura 100 - Gráfico representativo dos gastos e rendimentos por centro de responsabilidade

Relativamente ao apuramento dos gastos por funções, a função 111 - Administração Geral, contempla
o maior valor, que ronda os 1,8 milhões de euros, seguindo-se a função 331 - Transportes
Rodoviários com cerca de 1,3 milhões de euros, como espelhado no mapa infra.
Na vertente do apuramento dos rendimentos por funções, a função 111 - Administração Geral é a que
arrecada o mais expressivo valor, cerca de 5 milhões de euros.
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Gastos 2020
Função

Designação da Função

Custos Diretos da função
Diretos a bens e
serviços

(1)

1

(2)

Funções Gerais

110

Serviços gerais de administração pública

111

Administração geral

120

Segurança e ordem públicas

121

Proteção civil e luta contra incêndios

122

Polícia Municipal

2

Funções sociais

Indiretos a
bens e
serviços
(3)

Rendimentos
2020

Custos indiretos
da função

Total de
Gastos

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

(6)

Totais gerais

(7)=(6)-(5)

2 205 655,77 €

8 122,15 €

1 028,32 €

2 214 806,24€

5 407 134,89€

3 192 328,65 €

-€

2 018,81 €

- €

2 018,81 €

- €

- 2 018,81 €

1 822 727,27 €

6 103,34 €

- €

1 828 830,61 €

5 406 309,15 €

3 577 478,54 €

-€

- €

- €

- €

- €

- €

382 928,50 €

- €

1 028,55 €

383 956,82 €

825,74 €

- 383 131,08 €

-€

- €

- €

- €

- €

- €

2 401 941,85 €

- €

6 997,95 €

2 408 939,80€

133 623,26 €

- 2 275 316,24€

210

Educação

-€

- €

- €

-€

- €

- €

211

Ensino não superior

317 152,02 €

- €

1 111,48 €

318 263,50 €

8 886,93 €

- 309 376,57 €

212

Serviços auxiliares de ensino

293 291,25 €

- €

902,12 €

294 193,37 €

2 030,34 €

- 292 163,03 €

220

Saúde

27 780,42 €

- €

97,35 €

27 877,78 €

- €

- 27 877,78€

221

Serviços individuais de saúde

-€

- €

- €

- €

- €

- €

230

Segurança e ações sociais

-€

- €

- €

- €

- €

- €

231

Segurança Social

-€

- €

- €

- €

- €

- €

232

Ação social

383 154,31 €

- €

521,61 €

383 675,92 €

12 564,52 €

- 371 111,40 €

240

Habitação e serviços coletivos

241

Habitação

242

Ordenamento do território

243

Saneamento

244

Abastecimento de água

245

Resíduos Sólidos

246

Proteção do meio ambiente e conservação da nat

250

Serviços culturais, recreativos e religiosos

251
252
253

Outras atividades cívicas e religiosas

3

- €

- €

- €

- €

- €

- €

45 961,46 €

- €

155,99 €

46 117,45 €

10 032,65 €

- 36 084,80 €

845,60 €

- €

0,44 €

846,04 €

21 476,14 €

20 630,10 €

152 302,10 €

- €

533,85 €

152 835,95 €

9 988,22 €

- 142 847,73 €

73 366,90 €

- €

259,23 €

73 626,13 €

30 871,38 €

- 42 754,75 €

2 143,50 €

- €

6,96 €

2 150,46 €

8 019,97 €

5 869,51 €

163 790,31 €

- €

545,96 €

164 336,27 €

4 532,79 €

- 158 803,48 €

37 168,46 €

- €

116,23 €

37 284,62 €

- €

- 37 284,62 €

Cultura

361 530,95 €

- €

952,21 €

362 482,96 €

479,53 €

- 362 003,43 €

Desporto, recreio e lazer

543 454,57 €

- €

1 794,99 €

545 249,56 €

24 741,09 €

- 520 508,47 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

2 040 547,90 €

- €

6 470,56 €

2 047 018,46€

407 331,10€

- 1 639 687,36€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

288 192,47 €

- €

606,56 €

288 799,41 €

317 950,28 €

29 151,25 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

1 299 538,04 €

- €

4 454,27 €

1 303 992,31 €

57 436,34 €

-1 246 555,97 €
- €

Funções económicas

310

Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

320

Indústria e energia

330

Transportes e comunicações

331

Transportes rodoviários

332

Transportes aéreos

- €

- €

- €

- €

- €

333

Transportes fluviais

- €

- €

- €

- €

- €

- €

340

Comércio e turismo

50 609,60 €

- €

178,00 €

50 787,60 €

6 907,80 €

- 43 879,80 €

341

Mercados e feiras

73 122,51 €

- €

263,27 €

73 385,78 €

20 926,30 €

- 52 459,48 €

342

Turismo

1 802,60 €

- €

5,53 €

1 808,13 €

- €

- 1 808,13 €

350

Outras funções económicas

327 282,68 €

- €

962,93 €

328 245,61 €

4 110,38 €

- 324 135,23 €

934 733,56 €

- €

3 144,56 €

937 878,12€

5 821,21 €

- 932 056,91 €

4

Outras funções

410

Operações da dívida autárquica

- €

- €

- €

- €

- €

- €

420

Transferências entre administrações

749 031,09 €

- €

2 497,45 €

751 528,54 €

- €

- 751 680,33 €

430

Diversas não especificadas

185 702,47 €

- €

647,11 €

186 349,58 €

5 821,21 €

- 180 528,46 €

7 582 879,08 €

8 122,15 €

17 641,39 €

7 608 642,62€

5 953 910,76€

-1 654 731,86 €

TOTAL

Figura 101 - Apuramento dos gastos e rendimentos por funções (mapa resumo)
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económicas

Outras
funções

Figura 102 - Gráfico representativo dos gastos e rendimentos por funções

9.2.2. PRINCIPAIS ATIVIDADES
9.2.2.1.

PROMOÇÃO MUNICIPAL

Após a análise aos totais gerais mais significativos, passamos a efetuar uma análise às atividades
desenvolvidas pelos vários serviços/gabinetes do Município, cujos valores se reportam não só à
promoção do Concelho, mas também, ao cumprimento de obrigações. Este investimento tem um
retorno não quantificável na economia local, mas seguramente importante e vital para a mesma.
Relativamente à promoção municipal temos as iniciativas elencadas no quadro infra.

Serviço

Descrição

0211110101
0211110102
0211110199
0211110201

Código

0002
0003
0004
0005

0211110202

0006

0211110203

0007

0211110204

0627

0211110299

0008

Publicidade e Comunicação
Livros
Outras Publicações
Materiais turísticos (venda)
Flyers, cartazes, brochuras e outros
pequenos formatos
Publicações e Edições
Representação dos serviços/Artigos para
oferta
Outros materiais promocionais
TOTAL

Gastos 2020

Rendimentos 2020

17 615,71 €
1 564,62 €
4 549,60 €
398,69 €

488,62

€
€
€
€

75,26 €

- €

- €

- €

- €

- €

1 534,55 €

- €

25 738,43 €

488,62 €

Figura 103 - Gastos vs rendimentos inerentes às iniciativas de promoção municipal
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9.2.2.2.

COMEMORAÇÕES TEMÁTICAS/INICIATIVAS MUNICIPAIS

Ressalve-se que, com a situação pandémica provocada pelo COVID-19, as iniciativas e comemorações
municipais realizadas foram alvo de estruturação e adaptação à realidade social, no entanto, e
indiscutivelmente, como grande evento na atividade municipal temos o “Alvaiázere Capital do
Chícharo” que congrega a FAFIPA e o Festival Gastronómico do Chícharo, promovendo o concelho a
nível nacional e que se traduz num instrumento de alavanca à economia local.

Código

Serviço

Descrição

02111201
02111202
02111203
02111299
02281101
02281103
02281104
02281105
02281199

0009
0010
0029
0011
0129
0131
0132
0599
0133

Natal
Carnaval
Dia Mundial da Criança
Outras comemorações temáticas
Dia do Concelho
Mercados/Feiras de Produtos Endógenos
Dia da Espiga
Alvaiázere Capital do Chícharo
Outras iniciativas culturais
TOTAL

Gastos 2020

Rendimentos 2020

3 474,68 €
11 109,98 €
- €
597,07 €
3 132,02 €
2 662,35 €
- €
64 653,73 €
70,07 €
85 699,90 €

-

- €

Figura 104 - Gastos vs rendimentos inerentes aos eventos municipais

9.2.2.3.

CULTURA

Os custos de funcionamento dos equipamentos e atividades inerentes ao património, cultura e ciência
também devem ser tidos em linha de conta para a tomada de decisão. Assim, nos quadros seguintes
são espelhados os gastos e rendimentos inerentes aos mesmos.
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Código

Serviço

Descrição

Gastos 2020

Atividades da Biblioteca Municipal
0405010301
0405010302

0294
0553

0405010303

0296

0405010304

0511

0405010305

0512

0405010306
0405010307
0405010399

0513
0676
0514

04050203

0555

Rendimentos 2020

57 493,95 €

- €

Feira do Livro
Tratamento Técnico
Atividades oficinas de animação cultural e
educativa
Parceria com as Bibliotecas Escolares
Cooperação com outras entidades do
Concelho
Promoção do livro na comunidade
BIA - Biblioteca Itinerante de Alvaiázere
Outras atividades da Biblioteca

2 184,15 €
26 557,85 €

- €
- €

4 888,69 €

- €

1 805,45 €

- €

2 661,66 €

- €

10 424,89 €
2 083,16 €
6 888,10 €

- €
- €
- €

Atividades da Casa Municipal da Cultura

3,39 €

- €

Atividades Casa da Cultura

Atividades do Museu Municipal

3,39 €

- €

59 729,08 €

735,00 €

0405030301

0301

Exposições do Museu

7 456,13 €

- €

0405030302

0302

Outros projetos do Museu

8 942,87 €

- €

0405030303
0405030304
0405030305
0405030306
0405030307
0405030308
0405030309

0516
0517
0518
0519
0520
0521
0033

1
2
1
7
7
7
1

0405030310

0522

0405030311
040503099

0679
0523

Conservação e restauro
Arqueologia
Etnologia
Inventário Museológico
Atendimento e registo de dados
Arquivo documental
Universidade Sénior
Visitas guiadas às Exposições
Património do Concelho
Quinta pedagógica do Museu
Serviços educativos do Museu

e

TOTAL

ao

215,90
710,06
201,45
157,21
157,21
157,21
862,58

€
€
€
€
€
€
€

735,00

7 157,21 €

- €

18,50 €
7 692,75 €

- €
- €

117 226,42 €

735,00 €

Figura 105 - Gastos vs rendimentos inerentes à cultura

No que respeita ao edifício, temos os seguintes valores:

Código

Serviço

04050101
04050102

0292
0293

04050201
04050202

0297
0298

04050301
04050302

0299
0300

Descrição

Gastos 2020

Rendimentos 2020

Biblioteca Municipal de Alvaiázere

47 505,61 €

631,32 €

CF/R-Biblioteca Municipal de Alvaiázere
PQR-Biblioteca Municipal de Alvaiázere

45 468,97 €
2 036,64 €

631,32 €
- €

29 795,94 €

372,60 €

23 726,40 €
6 069,54 €

372,60 €
- €

Museu Municipal de Alvaiázere

72 828,93 €

- €

CF-Museu Municipal de Alvaiázere
PQR-Museu Municipal de Alvaiázere

67 409,58 €
5 419,35 €

- €
- €

150 130,48 €

1 003,92 €

Casa Municipal da Cultura
CF/R-Casa Municipal da Cultura
PQR-Casa Municipal da Cultura

TOTAL

€
€
€
€
€
€
€

Figura 106 - Gastos vs rendimentos dos equipamentos inerentes à cultura
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9.2.2.4.

DESPORTO, RECREIO E LAZER

Da análise ao mapa infra, o peso das atividades de desporto, recreio e lazer, não representam um
custo significativo, ainda mais num ano de pandemia.

Código

Serviço

02282101
02282102
02282103
02282104
02282105
02282199

0134
0509
0510
0673
0674
0135

Descrição
Descobrir Alvaiázere em bicicleta
Atividade passeios Pedestres
Atividade passeios bicicleta
Trail do Chícharo
Gala Desportiva
Outras atividades desportivas
TOTAL

Gastos 2020
320,83
407,90

Rendimentos 2020
€
€
€
€
€
€

-

728,73 €

€
€
€
€
€
€

- €

Figura 107 - Gastos vs rendimentos inerentes ao desporto, recreio e lazer

Relativamente aos equipamentos, no mapa infra é visível que, apesar dos seus gastos de
funcionamento, temos também alguns rendimentos provenientes da sua rentabilização, apesar destes
últimos serem manifestamente diminutos face aos primeiros.
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Código

Serviço

Descrição

Piscinas Municipais Descobertas
0406010101
0406010102
0406010103
0406010104

0303
0304
0541
0542

0406010201
0406010202

0305
0306

CF/R - Piscinas Municipais Descobertas
PQR - Piscinas Municipais Descobertas
CF/R - Café/Restaurante das Piscinas
CF/R - Loja n.º 1 - Piscinas Municipais

Piscinas Municipais Cobertas

0307
0308

Rendimentos 2020

89 252,47 €
82 004,57 €
7 247,90 €
- €
- €

13 975,81 €
11 396,50
2 579,31
-

€
€
€
€

63 358,59 €

2 149,23 €

60 670,86 €
2 687,73 €

2 149,23 €
- €

107 132,27 €

10 176,00 €

105 763,39 €
1 368,88 €

10 176,00 €
- €

Mini Campo de Jogos Maçãs D. Maria

- €

- €

CF/R - Piscinas Municipais Cobertas
PQR - Piscinas Municipais Cobertas

Pavilhão Desportivo de Alvaiázere
04060201
04060202

Gastos 2020

CF/R - Pavilhão Desportivo de Alvaiázere
PQR - Pavilhão Desportivo de Alvaiázere

04060301

0309

CF - Mini Campo de Jogos Maçãs D. Maria

- €

- €

04060302

0310

PQR - Mini Campo de Jogos Maçãs D. Maria

- €

- €

04060401
04060402

0311
0312

04060501
04060502

0576
0577

Estádio Municipal de Alvaiázere

86 825,12 €

- €

CF - Estádio Municipal de Alvaiázere
PQR - Estádio Municipal de Alvaiázere

75 876,31 €
10 948,81 €

- €
- €

Campo de Ténis e Polidesportivo

8 911,72 €

- €

3 913,97 €
4 997,75 €

- €
- €

194,64 €

- €

192,55 €
2,09 €

- €
- €

24 077,93 €

368,48 €

21 497,95 €
2 579,98 €

368,48 €
- €

246,63 €

- €

231,52 €
15,11 €

- €
- €

12 469,06 €

- €

11 567,97 €
901,09 €

- €
- €

12 941,00 €

- €

6 358,22 €
6 582,78 €

- €
- €

16 435,19 €

- €

114,89 €
16 320,30 €

- €
- €

67 512,27 €

- €

64 963,44 €
2 548,83 €

- €
- €

489 356,89 €

26 669,52 €

CF/R - Campo de Ténis e Polidesportivo
PQR - Campo de Ténis e Polidesportivo

Picadeiro Municipal
04060601
04060602

0585
0586

CF/R - Picadeiro Municipal
PQR - Picadeiro Municipal

Parque de Campismo
041101010101
041101010102

0346
0347

041101010201
041101010202

0348
0349

041101020101
041101020102

0350
0351

CF - Parque de Campismo
PQR - Parque de Campismo

Parques infantis
CF - Parques Infantis
PQR - Parques Infantis

Jardim Municipal de Alvaiázere
CF - Jardim Municipal de Alvaiázere
PQR - Jardim Municipal de Alvaiázere

Parque Urbano da Mata do Carrascal
0411020101
0411020102

0352
0353

CF - Parque Urbano da Mata do Carrascal
PQR - Parque Urbano da mata do Carrascal

Rede de percursos pedestres
0411020301
0411020302

0356
0357

04012501
04012502

0543
0544

CF - Rede de percursos pedestres
PQR - Rede de percursos pedestres

Espaço Multiusos
CF - Espaço Multiusos
PQR - Espaço Multiusos
TOTAL

Figura 108 - Gastos vs rendimentos dos equipamentos inerentes ao desporto, recreio e lazer
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9.2.2.5.

EDUCAÇÃO

Indubitavelmente, a educação é uma das áreas em que existem gastos com maior expressão. Apesar
dos rendimentos registados, esta área, que possui também uma componente social, apresenta gastos
elevados, como os transportes escolares nos vários ciclos de ensino.

Código

Serviço

Descrição

Refeições escolares
022110201
022110202

0014
0015

Refeições escolares - pré-escolares
Refeições escolares - 1.º ciclo

Transportes escolares
022110301
022110302
022110303
022110304
022110306

0017
0018
0019
0020
0566

Transportes escolares - pré-escolar
Transportes escolares - 1.º ciclo
Transportes escolares - 2.º e 3.º ciclos
Transportes escolares - ensino secundário
Reembolso de transportes escolares

Atividades Enriquecimento Curricular
022110401

0567

Serviços Sociais - Prolongamento de Horário

Pessoal não docente
022110501
022110502

0022
0639

Pessoal não docente - pré-escolar
Pessoal não docente - 1.º Ciclo

Iniciativas/Atividades Escolares
022110601

0023

Semana da Educação, do Ambiente, da
Segurança Rodoviária e da Proteção Civil

022110602
022110699

0024
0025

Férias Desportivas
Outras Iniciativas/Atividades Escolares
TOTAL

Gastos 2020

Rendimentos 2020

47 347,34 €

968,06 €

21 595,48 €
25 751,86 €

941,78 €
26,28 €

258 630,42 €

2 030,34 €

86
105
51
14
1

287,13
363,52
170,73
550,83
258,21

€
€
€
€
€

119,00
1 911,34
-

€
€
€
€
€

7 662,11 €

1 825,42 €

7 662,11 €

1 825,42 €

22 710,91 €

- €

22 710,91 €
- €

- €
- €

54 180,68 €

6 093,45 €

2 602,26 €

- €

40 806,04 €
10 772,38 €

4 651,45 €
1 442,00 €

390 531,46 €

10 917,27 €

Figura 109 - Gastos vs rendimentos inerentes à educação

No que respeita aos equipamentos afetos à educação, para além das antigas escolas primárias em
que, umas encontram-se desativadas, outras foram requalificadas como unidades de alojamento,
outras ainda estão a ser utilizadas para outras finalidades na cedência das instalações a Associações;
os principais edifícios e respetivos valores são os espelhados no quadro infra.
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Código

Serviço

Descrição

Centro Escolar Maçãs D. Maria
040410901
040410902

0291
0554

CF- Centro Escolar Maçãs D. Maria
PQR-Centro Escolar Maçãs D. Maria

ETP Sicó
040411001
040411002

0551
0552

040411101
040411102

0580
0581

0321301
0321302

0575
0689

CF - ETP Sicó
PQR - ETP Sicó

Centro Escolar de Alvaiázere

Gastos 2020

Rendimentos 2020

61 396,80 €

- €

58 772,27 €
2 624,53 €

- €
- €

26 411,66 €

- €

23 160,45 €
3 251,21 €

- €
- €

105 547,20 €

- €

CF - Centro Escolar de Alvaiázere
PQR - Centro Escolar de Alvaiázere

102 305,01 €
3 242,19 €

- €
- €

Escolas Desativadas

17 428,32 €

- €

17 358,05 €
70,27 €

- €
- €

210 783,98 €

- €

CF - Escolas Desativadas
PQR - Escolas Desativadas
TOTAL

Figura 110 - Gastos vs rendimentos dos equipamentos inerentes à educação

9.2.2.6.

AÇÃO SOCIAL

No âmbito social, destaca-se a semana da idade maior e o apoio a diversas habitações degradadas, as
quais estão evidenciadas no mapa de transferências de capital concedidas que também faz parte
integrante dos documentos de prestação de contas. Os restantes projetos não possuem um registo de
gastos tão representativo.
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Código

Serviço

Descrição

Segurança e Ação Social
0022401

0670

0022402
0022403
0022404

0035
0671
0032

0022405

0031

0022406

0030

0022407

0034

0022408
0022409
0022410
0022411
0022412
0022499

0036
0037
0038
0039
0672
0040

0224301
0224302
0224306
0224307
0224308
0224309
0224310

0611
0642
0646
0647
0677
0678
0680

Gastos 2020

Rendimentos 2020

22 977,18 €

11 849,52 €

- €

- €

2 356,25 €
- €
1 865,32 €

- €
- €
- €

- €

- €

- €

- €

4 906,36 €

11 849,52 €

Igualdade do Género, Cidadania e não
Discriminação
Projeto "Câmara Solidária"
Projeto "Banco de Ajudas Técnicas"
Projeto "SOS Solidão"
Semana da Família, da Solidariedade e do
Voluntariado
Semana da Idade Maior
CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens
LASA - Loja de Apoio Social de Alvaiázere
Cartão Social do Munícipe - CASO
Cartão Jovem Municipal
Cartão Idade Maior
Carta Social
Atividades e projetos da ação social e saúde

3 787,26
10 061,99

Apoio para habitações degradadas

9 747,51 €

Apoio
Apoio
Apoio
Apoio
Apoio
Apoio
Apoio

habitação
habitação
habitação
habitação
habitação
habitação
habitação

João Paulo Gonçalves Maria
Luís Manuel Rosa Dias
Lúcia Gomes
Celestino Simões Maria
Pedro João Matias Nunes
Emília Marques Gonçalves
Cristiana Pachon Nunes Ferreira

Regulamento de apoio aos BVA
02241401
02241402

0630
0662

Refeições de cadetes e infantes dos BVA
Bolsa de estudo/mérito aos BVA

02241499

0041

Outras atividades e projetos de apoio aos BVA

03212101
03212102

0149
0557

Livros e material escolar - 1.º CEB
Livros e material escolar - 2/3 CEB

03212103

0558

03212104

0559

Livros e material escolar - Ensino Secundário
Livros e material escolar - ETP Sicó Pólo de
Alvaiázere
TOTAL

Ação Social Escolar

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

- €

3 449,83 €
1 159,83 €
879,29 €
98,78 €
3 090,17 €
86,20 €
983,41 €

-

€
€
€
€
€
€
€

5 092,08 €

- €

1 108,64 €
3 955,36 €

- €
- €

28,08 €

- €

12 852,04 €

- €

4 639,21 €
7 600,47 €

- €
- €

612,36 €

- €

- €

- €

50 668,81 €

11.849,52 €

Figura 111 - Gastos vs rendimentos inerentes à ação social

Importa também evidenciar e espelhar os custos suportados com a habitação social, os quais são
visíveis no mapa infra.
De referir que o Bairro Social da Regueira é composto por 24 frações e o Bairro Social Vera Cruz
apenas possuí 8 frações, logo não deve ser efetuada a comparação de valores entre edificados.
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Código

Serviço

Descrição

Bairro Social da Regueira
040910101
040910102

0663
0574

Bairro Social da Regueira - Frações
Bairro Social da Regueira - Encargos comuns

Bairro Social Vera Cruz
040910201

0664

Bairro Social Vera Cruz - Frações

040910202

0573

Bairro Social Vera Cruz - Encargos Comuns

0409103
0409104

0337
0612

Edifícios Desativados
Edifício habitação social Dr. Acúrcio Lopes
Edifício 5 Vilas em Maçãs de D. Maria
TOTAL

Gastos 2020

Rendimentos 2020

22 993,54 €

8 093,60 €

22 787,72 €
205,82 €

8 093,60 €
- €

16 037,89 €

1 939,05 €

13 133,99 €

1 939,05 €

2 903,90 €

- €

7 086,02 €

- €

1 905,89 €
5 180,13 €

- €
- €

46 117,45 €

10 032,65 €

Figura 112 - Gastos vs rendimentos dos equipamentos inerentes à ação social

9.2.2.7.

SAÚDE

No âmbito da saúde, também são refletidos alguns gastos, sem grande relevância, designadamente:

Código

Serviço

Descrição

0223101

0026

Unidade Móvel de Saúde

0223102

0027

Rede de transportes de apoio aos munícipes

0223103

0616

Mobilização terapêutica aquática

0223199

0028

Outras iniciativas no âmbito da Saúde
TOTAL

Gastos 2020

Rendimentos 2020

322,36 €

- €

- €

- €

148,23 €

- €

26,35 €

- €

496,94 €

- €

Figura 113 - Gastos vs rendimentos inerentes à saúde

No que respeita ao edifício da Unidade de Saúde Familiar de Alvaiázere, temos os seguintes gastos:

Código

Serviço

Descrição

04070101

0582

CF - Unidade de Saúde Familiar de Alvaiázere

04070102

0583

04070103

0596

PQR - Unidade de Saúde Familiar de Alvaiázere
Unidade de Saúde Familiar de Alvaiázere Transf. em Espécie
TOTAL

Gastos 2020

Rendimentos 2020

23 275,88 €

- €

402,37 €

- €

3 702,58 €

- €

27 380,83 €

- €

Figura 114 - Gastos vs rendimentos dos equipamentos inerentes à saúde

9.2.2.8.

COMÉRCIO E TURISMO

No âmbito do comércio e turismo, nos quadros infra são refletidos os seguintes valores, com pouca
relevância:
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Código

Serviço

Descrição

Gastos 2020

Mercados e Feiras
0233101

0637

6 396,62 €

Mercado do Gado

Iniciativas de Promoção Turística
023320101
023320102
023320103

0139
0140
0614

023320199

0141

Passeio TT/BTT
Caminhos da Espiritualidade
BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa
Outras atividades e projetos
promoção turística
TOTAL

Rendimentos 2020

de

- €

6 396,62 €

- €

808,13 €

- €

- €
410,53 €
- €

- €
- €
- €

397,60 €

- €

7 204,75 €

- €

Figura 115 - Gastos vs rendimentos inerentes ao comércio e turismo

Quanto ao edificado e respetivas atividades de promoção do desenvolvimento, no quadro infra, são
refletidos os gastos e rendimentos, a saber:

Código

Serviço

Descrição

Posto de Turismo
0413011
0413012
0413013

0433
0434
0607

041302111
041302112

0435
0436

041302121
041302122

0437
0438

CF - Posto de Turismo
PQR - Posto de Turismo
Plantação Chícharo

Turismo Rural Barqueiro
CF/R - Turismo Rural Barqueiro
PQR - Turismo Rural Barqueiro

Turismo Rural Ariques

041302131
041302132

0439
0440
0441
0442

041303203
041303204
041303205
041303206
041303201
041303202

0444
0445
0446
0447
0443
0448

041303401

0584
0613

1 648,00 €

- €

126,55 €
1 091,52 €
429,93 €

- €
- €
- €

16 877,43 €

1 798,21 €

16 747,05 €
130,38 €

1 798,21 €
- €

11 308,65 €

2 506,55 €

11 194,14 €
114,51 €

2 506,55 €
- €

Turismo Rural Bofinho

9 843,58 €

1 199,63 €

9 627,29 €
216,29 €

1 199,63 €
- €

11 109,94 €

1 403,41 €

CF/R - Turismo Rural Venda do Preto
PQR - Turismo Rural Venda do Preto

10 995,44 €
114,50 €

1 403,41 €
- €

Zona Industrial Vale da Aveleira

23 262,90 €

- €

CF/R - Turismo Rural Bofinho
PQR - Turismo Rural Bofinho

Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º

6
7
8
9
10
11

Zona Industrial da Troia
041303301

Rendimentos 2020

CF/R - Turismo Rural Ariques
PQR - Turismo Rural Ariques

Turismo Rural Venda do Preto
041302141
041302142

Gastos 2020

3
3
3
3
3
3

875,55
877,95
877,95
877,95
875,55
877,95

€
€
€
€
€
€

-

18 481,42 €

€
€
€
€
€
€

- €

Zona Industrial da Troia

18 481,42 €

- €

Área Empresarial do Rego da Murta

9 100,77 €

682,85 €

Área Empresarial do Rego da Murta
TOTAL

9 100,77 €

682,85 €

101 632,69 €

7 590,65 €

Figura 116 - Gastos vs rendimentos dos equipamentos inerentes ao comércio, turismo e promoção do
desenvolvimento
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9.2.2.9.

FUNÇÕES ECONÓMICAS

No que respeita ao edifício, temos os seguintes valores:

Código

Serviço

Descrição

Centro de Incubação de Negócios
02341101
02341102

0578
0579

02341201
02341202
02342

0593
0594
0615

CF/R - Centro de Incubação de Negócios
PQR - Centro de Incubação de Negócios

Plataforma Empresarial
CF/R - Plataforma Empresarial
PQR - Plataforma Empresarial
Projeto Alvaiázere+
TOTAL

Gastos 2020

Rendimentos 2020

16 368,41 €

1 526,34 €

16 362,29 €
6,12 €

1 526,34 €
- €

103 887,13 €

1 901,19 €

43 055,56 €
6 445,41 €
54 386,16 €

1 901,19 €
- €
- €

120 255,54 €

3 427,53 €

Figura 117 - Gastos vs rendimentos dos equipamentos inerentes às funções económicas

9.2.2.10. PROTEÇÃO CIVIL
No âmbito da proteção civil, no quadro infra são refletidos os seguintes valores, que apresentam
alguma relevância, designadamente, as despesas realizadas no combate à pandemia provocada pelo
COVID-19:

Código

Serviço

02121101

0012

02121102

0013

02121103

0629

Descrição
PMEPC - Plano Municipal de Emergência da
Proteção Civil
PMDFCI - Plano Municipal da Defesa da Floresta
contra Incêndios
Ações de combate e controlo da vespa velutina

02121104

0666

COVID-19
TOTAL

Gastos 2020

Rendimentos 2020

4 825,39 €

- €

1 300,40 €

- €

18 592,15 €

5 750,00 €

228 999,45 €

729,00 €

253 717,39 €

6 479,00 €

Figura 118 - Gastos vs rendimentos inerentes à proteção civil

9.2.2.11. EQUIPAMENTO RURAL E URBANO
Relativamente ao equipamento rural e urbano, e após análise da tabela onde se apresentam os gastos
e os rendimentos, é de salientar os custos de funcionamento no Mercado Municipal de Alvaiázere e no
Mercado Municipal de Maçãs de D. Maria, onde se incluem as depreciações do equipamento e os
valores transferidos para as respetivas juntas de freguesia de acordo com os respetivos contratos de
delegação de competências. De referir que os rendimentos decorrem dos valores cobrados pelas
juntas de freguesia e transferidos para o município de acordo com os contratos supramencionados.
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Código
0401111
0401112

Serviço
0234
0545

Descrição

Gastos 2020

Rendimentos 2020

Cemitério Municipal de Alvaiázere

39 933,97 €

4 320,00 €

CF-Cemitério Municipal de Alvaiázere
PQR-Cemitério Municipal de Alvaiázere

15 005,83 €
24 928,14 €

4 320,00 €
- €

28 460,28 €

16 605,90 €

28 358,16 €
102,12 €

16 605,90 €
- €

Mercado Municipal Alvaiázere
0401211
0401212

0236
0237

CF-Mercado Municipal Alvaiázere
PQR-Mercado Municipal de Alvaiázere
Mercado Municipal de Maçãs D. Maria

38 528,88 €

4 320,40 €

0401221
0401222

0238
0239

CF-Mercado Municipal de Maçãs D. Maria
PQR-Mercado Municipal de Maçãs D. Maria

37 268,93 €
1 259,95 €

4 320,40 €
- €

106 923,13 €

25 246,30 €

TOTAL

Figura 119 - Gastos vs rendimentos do equipamento rural e urbano

9.2.2.12. ESPAÇOS VERDES E OUTROS
Quanto aos vários equipamentos de espaços verdes e outros, os valores referentes a gastos e
rendimentos encontram-se espelhados no quadro infra.

Código

Serviço

041102990101
041102990102

0358
0359

041102990201
041102990202

0681
0682

041102990301
041102990302

0683
0684

041102990401
041102990402

0685
0686

041102990501
041102990502

0687
0688

Descrição

0526
0527

Rendimentos 2020

Outros Espaços Verdes de Almoster

1 829,77 €

- €

CF-Outros Espaços Verdes de Almoster
PQR-Outros Espaços Verdes de Almoster

1 829,77 €
- €

- €
- €

Outros Espaços Verdes de Alvaiázere

27 566,96 €

620,17 €

CF-Outros Espaços Verdes de Alvaiázere
PQR-Outros Espaços Verdes de Alvaiázere

27 566,96 €
- €

620,17 €
- €

Outros Espaços Verdes de Maçãs de D. Maria

2 143,64 €

- €

CF-Outros Espaços Verdes de Maçãs de D. Maria
PQR-Outros Espaços Verdes de Maçãs de D. Maria

2 143,64 €
- €

- €
- €

Outros Espaços Verdes de Pelmá

589,40 €

- €

CF-Outros Espaços Verdes de Pelmá
PQR-Outros Espaços Verdes de Pelmá

589,40 €
- €

- €
- €

Outros Espaços Verdes de Pussos S. Pedro

5 201,40 €

- €

CF-Outros Espaços Verdes de Pussos S. Pedro
PQR-Outros Espaços Verdes de Pussos S. Pedro

5 201,40 €
- €

- €
- €

3 300,03 €

- €

419,90 €
2 880,13 €

- €
- €

40 631,20 €

620,17 €

Praia Fluvial Ribeira de Alge
0411030101
0411030102

Gastos 2020

CF- Praia Fluvial Ribeira de Alge
PQR- Praia Fluvial Ribeira de Alge
TOTAL

* Rendimento proveniente do arrendamento agrícola de um terreno, no âmbito do contrato celebrado em 13/07/2016 pelo período de 9 anos.

Figura 120 - Gastos vs rendimentos dos equipamentos inerentes a espaços verdes e outros
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9.2.2.13. INFRAESTRUTURAS DA REDE VIÁRIA
Como centros de custos das infraestruturas da rede viária temos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Arruamentos (código 0403101 e serviços 0244 a 0248);
Caminhos rurais (código 0403102 e serviços 0249 a 253);
Caminhos e estradas municipais (código 0403103 e serviços 0254 a 0258);
Caminhos florestais (código 0403104 e serviços 0259 a 0263);
Sinalização rodoviária e de informação (código 0403105 e serviços 0264 a 0268);
Abrigos de passageiros (código 0403106 e serviços 0269 a 0273).

Estes centros de custos estão registados por freguesia, tendo sido os custos do ano de 2020 os
apresentados de seguida.

Rede Viária

Almoster

Arruamentos

Alvaiázere

Maçãs D.
Maria

Pussos São
Pedro

Pelmá

Total

9 981,90 €

117 752,78 €

45 215,56 €

- 23 883,91 € *

67 948,21 €

217 014,54 €

Caminhos Rurais

43 904,70 €

251 300,88 €

95 054,67 €

38 826,77 €

272 348,54 €

701 435,56 €

Caminhos e Estradas Municipais

45 586,97 €

144 503,94 €

50 550,94 €

11 345,15 €

57 431,62 €

309 418,62 €

Caminhos Florestais

11 771,74 €

663,08 €

812,68 €

- €

211,17 €

13 458,67 €

- €

610,74 €

3 944,37 €

42,27 €

631,20 €

5 228,58 €

Sinalização Rodoviária e de Informação
Abrigos de Passageiros

TOTAL

- €

- €

- €

- €

- €

- €

111 245,31 €

514 831,42 €

195 578,22 €

26 330,28 €

398 570,74 €

1 246 555,97 €

* Em 2020, realizou-se o lançamento de transferência de trabalhos para a própria entidade no montante de 57.436,34€ referente ao Largo Fabrício dos
Santos - Freguesia de Pelmá.

Figura 121 - Valores inerentes aos serviços de infraestruturas, por freguesia

9.2.3. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES
De seguida, são espelhados os valores no âmbito das transferências entre administrações, entre eles,
estão incluídas as quotas.
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Código

Serviço

Descrição

Gastos 2020

ANMP

4 359,24 €

ANMP - Transf. em valor

0341231

0224
0225
0628

4 359,24 €

- €
- €

CIMRL - Transf. em valor
CIMRL - Transf. em espécie

55 382,97 €
57 835,98 €

- €
- €

Enerdura

1 001,87 €

- €

Enerdura - Transf. em valor
Água, Saneamento e RSU

03414011
03414012
03414013
03414014

0667
0668
0669
0690

Água,
Água,
Água,
Água,

Saneamento
Saneamento
Saneamento
Saneamento

e
e
e
e

RSU
RSU
RSU
RSU

-

Pessoal
Máquinas e viaturas
Materiais
Imobilizado

0691

034210201

0528
0665
0529

Águas do Vale do Tejo - Imobilizado

0560
0600

-

€
€
€
€

- €

- €

- €

22 702,45 €

- €

Terras de Sicó - Transf. em valor
Terras de Sicó - Transf. em espécie

15 309,54 €
7 392,91 €

- €
- €

ADXTUR

7 709,01 €

- €

ADXTUR - Transf. em valor

7 709,01 €

- €

18 370,79 €

- €

ADECA - Transf. em valor
ADECA - Transf. em espécie

11 008,75 €
7 362,04 €

- €
- €

Federação Portuguesa do Caminho de Santiago
Federação Portuguesa do Caminho de Santiago Transf. em valor
TOTAL

1 000,00 €

- €

* 1 000,00 €

- €

200 054,81 €

- €

ADECA
034210301
034210302

- €
- €

- €

Terras de Sicó
034210101
034210102

1 001,87 €
31 692,50 €
19 024,06 €
10 123,52 €
2 544,92 €
- €

Águas do Vale do Tejo
03415011

- €

113 218,95 €

CIMRL
0341221
0341222

Rendimentos 2020

* Uma vez que a entidade foi constituída em 2019, só no exercício de 2020 é que foram pagas as quotas referentes aos anos de 2019 e 2020
(500,00€ cada).

Figura 122 - Gastos vs rendimentos inerentes às transferências entre administrações

9.2.4. CUSTOS DE ESTRUTURA
Por fim, apresentam-se os valores que são imputados à estrutura orgânica bem como os valores dos
edifícios administrativos e pequenas reparações de bens móveis.
No quadro infra, pode-se analisar os custos da estrutura orgânica, a saber:
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Código
051101
051102
051201
051202
051203
051204
051205

Serviço

Descrição

Gastos 2020

0457
0458
0459
0460
0461
0462
0463

Assembleia Municipal
Câmara Municipal
Gabinete de Apoio à Presidência
Gab de Contratação Pública, Assessoria e Fiscal.
Gabinete de Planeamento Estratégico
Autoridade Médico-Veterinária Municipal
Gabinete de Apoio aos Vereadores

8
246
57
47
60
11
12

Unidade de Desenvolvimento Social e Cultural

342 929,09 €

Educação
Cultura
Desporto
Juventude
Associativismo
Turismo
Ação Social e Saúde
Higiene, Limpeza e Apoio
Comuns à UDSC
Museu Municipal
Biblioteca Municipal
Qualidade
Comunicação
Gabinete-Serviço Municipal de Proteção Civil
Gabinete de Auditoria

397,77
913,47
914,94
989,98
110,68
266,59
845,08

37 469,74
0,39
57 279,05
4 788,91
15 812,02
64 843,44
15 568,02
44 996,21
28 017,80
49 344,54
24 808,97
21 456,88
-

Rendimentos 2020
€
€
€
€
€
€
€

5 244 498,43
-

€
€
€
€
€
€
€

98 246,04 €

05120601
05120602
05120603
05120604
05120605
05120606
05120607
05120608
05120609
05120610
05120611
05120612
05120613
051207
051208

0473
0474
0475
0476
0477
0480
0482
0483
0481
0479
0478
0648
0649
0650
0651

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

05130101

0610

0513010301
0513010302
0513010303
0513010399
05130106
05130107
05130108

0466
0467
0468
0469
0472
0470
0484

05130202

0486

0513020301
0513020302
0513020303
0513020304
0513020305

0487
0493
0597
0598
0490

112 258,54 €

35 346,60 €

0513020401

0488

Urbanismo e Edificação

11 933,78 €

296,60 €

0513020402

0489

Armazém e Parque de Máquinas e Viaturas

48 388,26 €

35 050,00 €

0513020499
05130206
05130207
05130299
0514

0492
0494
0495
0496
0497

Comuns aos Serviços Gestão Urbanística
Apoio Administrativo
Armazém Geral (STOCKS)
Comuns à Divisão de Obras Municipais e U
Comuns a todos os serviços
TOTAL

51 936,50 €
44 386,12 €
10 215,06 €
118 026,28 €
36 282,43 €
1 644 916,76 €

- €
3 753,74 €
- €
- €
- €
5 398 148,55 €

Divisão Administrativa e Financeira

466 417,78 €

Serviços Gerais e Apoio aos Órgãos

- €

98 061,04
185,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2 324,74 €

Gestão Financeira

187 722,09 €

Contabilidade e Património
Sub. Org. de Apoio ao Munícipe e Tesouraria
Armazém Economato (STOCKS)
Comuns à Gestão Financeira
Tecnologias da informação
Sub. Org. de Recursos Humanos e Expediente
Comuns à DAF

129 794,85 €
51 750,37 €
49,29 €
6 127,58 €
96 635,48 €
131 919,88 €
50 140,33 €

Divisão de Obras Municipais e Urbanismo

332 392,07 €

53 079,34 €

Planeamento, Ordenamento do Território

39 266,46 €

13 979,00 €

Ambiente, Serviços Urbanos

8 239,61 €

- €

Ambiente
Qualidade e Segurança
Águas
Saneamento
RSU

5 501,59
539,58
2 123,49
74,95

-

Serviços de Gestão Urbanística

694,34 €
694,34
1 630,40

€
€
€
€

- €

€
€
€
€
€

Figura 123 - Gastos vs rendimentos inerentes aos custos de estrutura
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No quadro infra estão identificados os valores referentes aos edifícios de instalações de serviços:

Código

Serviço

Descrição

Gastos 2020

Paços do Concelho
052011
052012

0498
0499

052021
052022

0500
0501

052031
052032

0502
0503

- €

CF - Paços do Concelho
PQR - Paços do Concelho

74 941,61 €
3 038,65 €

- €
- €

Edifício Conde Ferreira

25 681,15 €

- €

24 572,33 €
1 108,82 €

- €
- €

24 360,36 €

- €

21 274,75 €
3 085,61 €

- €
- €

74 120,46 €

- €

CF - Loja de Cidadão
PQR - Loja de Cidadão

72 727,05 €
1 393,41 €

- €
- €

Antigo JI de Alvaiázere (Cesário Neves)

8 178,54 €

- €

8 178,54 €
- €

- €
- €

210 320,77 €

- €

CF - Edifício Conde Ferreira
PQR - Edifício Conde Ferreira

Edifício Armazém Municipal
CF - Edifício Armazém Municipal
PQR - Edifício Armazém Municipal

Loja de Cidadão
052041
052042

0591
0592

052041
052042

0591
0592

Rendimentos 2020

77 980,26 €

CF - Antigo JI de Alvaiázere (Cesário Neves)
PQR - Antigo JI de Alvaiázere (Cesário Neves)
TOTAL

Figura 124 - Gastos vs rendimentos dos equipamentos inerentes a instalações de serviços

Por fim, são identificados os gastos referentes às pequenas reparações de bens móveis, que
representam pouca relevância.

Código

Serviço

0541
0542
0543
0544

0504
0542
0506
0507

Descrição

Gastos 2020

Equipamento Básico
Equipamento Administrativo
Ferramentas e Utensílios
Outras Imobilizações Corpóreas
TOTAL

412,15
1 042,90
7 043,68

Rendimentos 2020
€
€
€
€

-

8 498,73 €

€
€
€
€

- €

Figura 125 - Gastos vs rendimentos inerentes às pequenas reparações de bens móveis

10. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Em conformidade com o disposto legal, propõe-se que o resultado líquido negativo do exercício (RLE)
cifrado em 345.459,98€ (trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e
noventa e oito cêntimos) e que se encontra evidenciado no Balanço e na Demonstração de
Resultados, seja aplicado da seguinte forma:
Que o resultado apurado no exercício seja incorporado na conta
56 - “Resultados Transitados”
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11. ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Nos termos do artigo 31.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as despesas realizadas por conta
do Órgão Deliberativo, representadas pela classificação orgânica 0101 – Assembleia Municipal,
comportam a execução infra.
(unidade: €)

Classificação
Orgânica/Económica
0101/010204
0101/01021303

Dotação Prevista
Inicial
Corrigida
50,00
50,00
9 000,00
9 000,00

Designação
Ajudas de custo
Senhas de Presença

Total das despesas com o pessoal
0101/020108
0101/020121
0101/020210
0101/020211
0101/020216

Material de escritório
Outros bens
Transportes
Representação dos serviços
Seminários, exposições e similares

Total da aquisição de bens e serviços
TOTAL

Executado
0,00
7 956,55

9 050,00

9 050,00

7 956,55

50,00
50,00
50,00
50,00
1 000,00

50,00
50,00
50,00
50,00
1 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

10 250,00

10 250,00

7 956,55

Figura 126 - Execução Orçamental da Assembleia Municipal (orgânica 0101)

De referir ainda que, pelo Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 20 de março, foi atualizada a base
remuneratória e o valor base das remunerações base mensais da Administração Pública.

Fonte: resumo da circular n.º 25/2020-LR, de 29/04/2020 da ANMP.

Figura 127 - Remunerações dos eleitos locais dos municípios
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NOTAS FINAIS
Por múltiplas razões, esta é uma das mais importantes prestações de contas. A par de uma situação
de pandemia, tivemos um conjunto de transferências de competências do seio Governamental para o
Município e a transição do POCAL para o SNC-AP. Só pela conjugação destas complexas e amplas três
vertentes, verificamos que, de facto, o paradigma das Autarquias Locais não é nem será mais o
mesmo. As situações com que nos deparamos são cada vez mais díspares, perante um crescente
avolumar de exigências e de formalidades que não se coadunam com a urgência em encontrar
soluções e caminhos que permitam uma resposta rápida e célere. Esta é a nossa realidade presente e
futura!
Mais uma vez, orgulhamo-nos da gestão rigorosa dos dinheiros públicos que temos efetuado,
cumprindo com critérios rigorosos de economia, eficácia e eficiência. A poupança que gerámos
permitiu-nos manter e incrementar a forte aposta numa política social, num apoio muito direcionado
aos nossos jovens em idade escolar, ao tecido associativo e às empresas, não só às que já existem no
nosso Concelho, mas também na captação de novas. Indubitavelmente, se dúvidas existiam quanto à
capacidade deste Órgão Executivo em apresentar obra feita, estas estão completamente sanadas face
ao trabalho desenvolvido e visível aos olhos de todos.
Conseguimos centrar os serviços de atendimento com a abertura da Loja do Cidadão em fevereiro,
conseguimos disponibilizar mais um espaço moderno, funcional e atrativo para os nossos empresários
com a Plataforma Empresarial, conseguimos obter financiamento e visto do Tribunal de Contas para a
nova Área Empresarial do Rego da Murta, conseguimos executar a Regeneração Urbana da Vila de
Alvaiázere, conseguimos executar a remodelação das piscinas municipais, tornando-a num dos
maiores focos de atração de verão da zona, conseguimos investir no turismo, conseguimos levar a
cabo um leque de apoios às Freguesias do Concelho, não só com os acordos de execução, mas
também com o recurso ao regulamento de apoio às Freguesias, entre tantos outros. De facto, estes
são apenas alguns exemplos, dos muitos que estão vertidos ao longo do presente relatório.
A par deste profícuo trabalho, e tal como os restantes municípios, vemo-nos a braços com um
conjunto de transferências de competências. Julgamos que também aqui nos preparámos e deixamos
a casa arrumada. Deixámos concluídos um conjunto de procedimentos de recrutamento de recursos
humanos, que irão permitir assegurar uma adequada, necessária e imprescindível continuidade de
prestação do serviço público aos cidadãos. O modus operandi de algumas destas competências são
por nós desconhecidos, na certeza, porém, de que os serviços terão a capacidade de se adaptar e que
tal só é possível com os novos recursos que integraram o mapa de pessoal. Não temos dúvidas de
que mais recursos humanos serão necessários. A “herança” dos serviços de educação, da saúde e
ação social serão, num futuro muito próximo, exemplo da manifestação da necessidade de novos
recrutamentos, mas, como se sabe as competências são muito mais.
Ainda que possamos parecer repetitivos, não podemos deixar de chamar novamente à colação a
excelência da gestão financeira que efetuámos. No decurso de 2020, conseguimos apoiar as nossas
famílias e empresas numa situação de pandemia sem, no entanto, paralisar obras essenciais ao nosso
Concelho. Não necessitámos de recorrer às prerrogativas lançadas pelo Governo, nomeadamente
quanto ao cumprimento do equilíbrio orçamental ou de recorrer à banca para obter financiamento
extra para apoiar os nossos munícipes ou desenvolver a nossa política de ação previamente delineada.
Concomitantemente, trabalhámos para o futuro. Deixamos um leque de obras em plena execução,
mas não ficámos por aqui. Considerando a disponibilização de fundos comunitários e as janelas de
oportunidade abertas, está em curso a preparação da remodelação da Escola Dr. Manuel Ribeiro
Ferreira (ciclo), que já possui protocolo firmado com a Administração Central, o Parque Botânico da
mata do Carrascal que já possui candidatura aprovada, o Parque Ecológico da Gramatinha, entre
outros projetos identificados ao longo deste relatório.
Terminamos este mandato com a certeza do DEVER CUMPRIDO!
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Feita a conclusão que se impunha, apresentamos a escrutínio a prestação de contas, cumprindo,
assim, uma obrigatoriedade legal, na qual se deve relatar e avaliar o desempenho e execução da
atividade municipal inicialmente esplanada nos documentos previsionais, designadamente, no
Orçamento e nas GOP`s, desagregadas nas Atividades Mais Relevantes e no Plano Plurianual de
Investimentos. Reiteramos o facto de que, apesar de ser uma obrigatoriedade, esta ou qualquer
prestação de contas possui um objetivo muito maior: saber com exatidão onde são aplicados os
dinheiros públicos que nos são confiados, qual o destino que a Câmara Municipal lhes dá, qual o
interesse público visado e alcançado. Este sim é para nós o principal objetivo, o de dar a conhecer o
trabalho desenvolvido.
Submetem-se, desta forma, à aprovação, pelo Órgão Executivo e Deliberativo, o relatório de gestão e
demais documentos de prestação de contas, referentes ao exercício de 2020.

Alvaiázere, 31 de maio de 2021
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ENCERRAMENTO
O presente Relatório de Gestão e todos os documentos inerentes à Prestação de Contas 2020,
assim como, Certificação Legal de Contas, e parecer do Auditor Externo foram aprovados, por
____________________, na reunião ordinária da Câmara Municipal que se realizou em 31 de maio de
2021.

A Presidente da Câmara

________________________________________

Os Vereadores

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
O Relatório de Gestão e todos os documentos inerentes à Prestação de Contas 2020, foram
apreciados pela Assembleia Municipal em sua sessão ordinária, realizada no dia _____ de
____________________ de 2021, 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

______________________________________
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