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MENSAGEM DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA
Iniciámos o nosso mandato na Câmara Municipal com a certeza de que existem políticas que são fulcrais
e indispensáveis para o desenvolvimento de qualquer território e relativamente às quais acredito estar
plenamente capacitado, legitimado e bem acompanhado para levar a bom porto.
Arrancar um novo ciclo político autárquico é sinal de vitalidade, foco, esperança, determinação e vontade
por parte dos alvaiazerenses de ver aplicado de forma célere o manifesto eleitoral sufragado.
Simultaneamente, existem enormes desafios para quem chega, no que diz respeito à importante gestão
interna e diária do município bem como à, indocível e objetivo primordial do meu mandato, gestão de
proximidade ao munícipe. Desta forma, o documento elaborado e apresentado em tão curto espaço de
tempo é a prova da dedicação plena que prometi aos alvaiazerenses.
Devemos ter a coragem e ousadia de querer contribuir para a construção de um futuro repleto de
oportunidade para as gerações vindouras no concelho de Alvaiázere. Assim, e tendo em consideração
a estratégia do Executivo Municipal existem 4 eixos estratégicos sobre os quais nos cabe adotar medidas
inovadoras: Bem-estar e Desenvolvimento Humano; Transparência e Proximidade; Competitividade e
Transição digital; Atratividade e Dinamismo.
Teremos de ser diferentes, criativos, dinâmicos e atrativos. É necessário estabelecer dinâmicas de
sucesso para que tudo seja mais próspero para as gerações vindouras.
Definir, com consequente investimento, que a Educação, Desporto, Juventude e Turismo são pilares
basilares na estrutura de um plano estratégico para a inversão da tendência de êxodo demográfico que,
infelizmente, se tem manifestado no nosso concelho, será prioridade.
Estando efetivamente conscientes da importância de prosseguir um conjunto de políticas públicas de
proximidade e de apoio aos cidadãos, teremos uma intervenção social de forma a estabelecer dinâmicas
inclusivas.
Tendo em conta a importância do envolvimento dos alvaiazerenses, como elemento fundamental de
coesão social, iremos promover um forte e ativo apoio ao tecido associativo de base local no concelho,
alavancando as sinergias que decorrem da participação de todos na vida em comunidade.
A atual conjuntura social, económica e financeira não deve implicar a demissão da autarquia e dos seus
autarcas na prossecução de políticas de desenvolvimento dinâmico e sustentável ao serviço da
população. Face ao contexto provocado pela pandemia torna-se imperativo agilizar, sempre que
permitido, os comportamentos em sociedade que simultaneamente permitam divulgar o que Alvaiázere
tem de melhor ao nível do seu património natural, cultural e gastronómico. Uma sociedade motivada,
coesa e que faz movimentar o seu concelho é um elo crucial no desenvolvimento de qualquer sociedade
e o qual pretendemos valorizar.
Para alcançar estas metas é necessária uma conjugação de esforços consubstanciados em trabalho,
dedicação, rigor e visão estratégica para os quais eu e a equipa que me acompanha estamos focados,
contando com os responsáveis eleitos da Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia, colaboradores do
Município e cidadãos em geral. Será um ano de projetar o mandato e simultaneamente avançar Com
Todos!

________________________________
(Dr. João Paulo Guerreiro)
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INTRODUÇÃO
A elaboração do Orçamento Municipal rege-se pelas regras orçamentais emanadas na Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro, na sua redação atual, que define o regime financeiro das autarquias locais e das
entidades intermunicipais (RFALEI). Deve, também, atender-se ao disposto no Decreto-Lei n.º
192/2015, de 11 de setembro, que veio implementar o Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas (SNC-AP), em vigor desde 01 de janeiro de 2020. O SNC-AP revogou vários
diplomas, entre os quais o Plano Oficial de Contabilidade Pública das Autarquias Locais (POCAL), com
exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3, relativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais
e às modificações do orçamento.
Considerando o disposto no n.º 46 do ponto 11 da NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental do
SNC-AP, conjugado com o art.º 46.º do RFALEI, integram a componente das demonstrações
orçamentais as demonstrações previsionais – que incluem o orçamento, enquadrado num plano
orçamental plurianual e o plano anual de investimentos (PPI) - bem como o relatório, o mapa resumo
das receitas e das despesas, o mapa das receitas e das despesas desagregado segundo a classificação
económica, o articulado que contempla as regras base para a execução orçamental e a proposta das
grandes opções do plano.
O orçamento constitui, assim, um dos principais instrumentos de política municipal, espelhando o
projeto político do executivo. Este espelha a previsão anual das receitas e despesas e as linhas de
desenvolvimento estratégico definidas nas Grandes Opções do Plano (GOP’s). Com rigor orçamental e
com base na linha orientadora vertida nas propostas eleitorais sufragadas para o quadriénio 2022-2025,
pretendemos dar resposta de forma efetiva aos anseios da população.
Infelizmente, o país ainda se vê confrontado com a pandemia do coronavírus - COVID-19 – a qual,
como se sabe, tem tido impacto em pilares essenciais da sociedade como a saúde, o emprego, a
economia, os rendimentos vs endividamento, com repercussões gravíssimas na forma de estar e pensar
em comunidade e na mudança de hábitos e estilos de vida.
Considerando que a tomada de posse deste Órgão Executivo ocorreu somente no passado dia 15 de
outubro, demos de imediato início aos trabalhos preparatórios para que o orçamento para 2022 seja
aprovado no corrente ano. Assim, e conforme estipulado no n.º 2 do artigo 3.º, conjugado com o n.º 3
do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 24/98, de 26 de maio - Estatuto do Direito de Oposição, no dia 19 de
novembro foi possível remeter a proposta de orçamento à apreciação dos partidos políticos
representados na assembleia municipal, designadamente o Partido Socialista, o Movimento
Independente “Vamos Alvaiázere” e o Movimento Independente “Pelmá Mais e Melhor”. Apresentaram
propostas o Partido Socialista e o Movimento Independente “Pelmá Mais e Melhor”, as quais tomámos
em consideração.
Relativamente à proposta de orçamento remetida ao abrigo da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, o valor
final do orçamento mantém-se inalterado, no entanto foram efetuados acertos nos montantes
constantes na coluna “realizado em períodos anteriores (13)” e “Estimativa de realização do per t-1
(14)” das GOP’s, tendo em conta que nestas colunas devem constar os valores pagos até 31/12/2020
e os valores que se preveem ser pagos até 31/12/2021, respetivamente. Assim, a software house AIRC
efetuou uma atualizou do programa de contabilidade e estes valores passaram a constar de forma
adequada nos campos respetivos. Este facto não tem qualquer influência nos valores previsionais do
orçamento para 2022.
Este orçamento não foi remetido ao Conselho Municipal da Juventude, tal como previsto no regulamento
do Conselho Municipal da Juventude de Alvaiázere e na Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, na sua atual
redação, tendo em conta que este ainda não foi formalmente constituído no âmbito do novo mandato
autárquico.
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Em conformidade com as competências dos órgãos autárquicos, nos termos da alínea a) do nº 1 do
artigo 25º da Lei 75/2013 de 12 de setembro (RJALEI), conjugado com a alínea c) do nº 1 do artigo
33º da mesma Lei, compete à Assembleia Municipal, enquanto Órgão Deliberativo do Município, sob
proposta da Câmara Municipal, enquanto Órgão Executivo, aprovar as Grandes Opções do Plano e a
proposta do orçamento, bem como as respetivas revisões.
De acordo com o determinado no n.º 1 do art.º 45.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua
atual redação, a proposta do orçamento municipal deve ser apresentada até ao dia 30 de novembro à
Assembleia Municipal. Por seu turno o n.º 2, também do citado art.º 45.º estipula que “Nos casos em

que as eleições para o órgão executivo municipal ocorram entre 30 de julho e 15 de dezembro, a
proposta de orçamento municipal para o ano económico seguinte é apresentada no prazo de três meses
a contar da tomada de posse”, portanto, considerando o ato eleitoral autárquico que se realizou no

corrente ano, o órgão executivo dispõe de três meses para apresentar o seu orçamento, sendo certo
que, não sendo possível a entrada em vigor do novo orçamento ao dia 01 de janeiro, tal significa que
teríamos de trabalhar com duodécimos, sendo este um processo burocrático que se pretende evitar a
todo o custo evitar. Assim, e considerando o tempo disponível para a sua apresentação, optou-se por
manter a estrutura geral existente e ressalva-se, desde já, que alguns dos objetivos estratégicos,
definidos no programa autárquico para o mandato 2021/2025 não estão ainda vertidos no presente
documento, estando o Órgão Executivo a proceder à elaboração dos projetos ou estudos que vão
possibilitar a sua plena e adequada execução.
Face ao exposto, serão apresentados de seguida um conjunto de documentos financeiros ao Órgão
Deliberativo.
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ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO
1.1. ESTRATÉGIA MACROECONÓMICA, POLÍTICA ORÇAMENTAL E QUADRO LEGAL
Na elaboração dos orçamentos anuais das autarquias locais e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo
9.º-A do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado
pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, o Município deve ter “em conta as
projeções macroeconómicas que servem de base ao Orçamento do Estado.”
Por seu turno, o artigo 8.º da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 151/2015,
de 11 de setembro e republicada pela Lei n.º 41/2020, de 18 de agosto, dispõe “as projeções

orçamentais subjacentes aos documentos de programação orçamental previstos na presente lei devem
basear-se no cenário macroeconómico mais provável ou em cenário mais prudente.”
Assim, de seguida, far-se-á o respetivo enquadramento macroeconómico, sendo certo que o momento
atual representa, para os Municípios, mais uma vez, um momento de grande incerteza.
1.1.1

ECONOMIA MUNDIAL

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia mundial deverá registar um crescimento
de 6% em 2021 e de 4,4% em 2022. Por seu turno, efetua uma projeção de 3,6% para as economias
avançadas e 5% para as economias emergentes. Neste âmbito, a taxa de crescimento prevista para a
zona euro fica-se pelos 3,8%.
Neste contexto, o comércio mundial deverá apresentar um crescimento de 8,4% em 2021, seguido de
6,5% em 2022.
Fonte: https://www.gpeari.gov.pt/web/pt/noticias/
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Figura 1- Economia Mundial – Projeções de Crescimento

A recuperação é desigual e reflete em grande parte a rápida capacidade de recuperação de algumas
das principais economias. Nas diversas economias emergentes e em desenvolvimento (EEEDs), os
obstáculos à vacinação continuam a pesar sobre a sua atividade. A perspetiva global continua sujeita a
riscos negativos significativos, incluindo a possibilidade de novas vagas de Covid-19, tensão financeira
e altos níveis de endividamento das EEEDs. Os decisores políticos devem encontrar o equilíbrio entre
estimular a recuperação, salvaguarda da estabilidade dos preços e sustentabilidade fiscal, mantendo o
seu trabalho na promoção de reformas que visem o crescimento.
Fonte: https://www.worldbank.org/pt/publication/global-economic-prospects
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1.1.2

ZONA EURO

O Parlamento Europeu considera que o seu orçamento deve permitir “…recuperar da crise da COVID-

19, tendo em conta as perspetivas particularmente incertas para a economia da Zona Euro, que não
deverá regressar ao seu nível anterior à pandemia em 2022, e a necessidade imperativa de uma
recuperação rápida, justa e inclusiva dos danos económicos, sociais e relacionados com o emprego
causados pela pandemia COVID-19,… e facilitar a redução das disparidades económicas, sociais,
territoriais, educacionais, geracionais e de género….”
Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0046_PT.html#title1
O Parlamento Europeu preconiza neste Orçamento de 2022, o “Regressar ao bom caminho”, tendo
como fundamento:
▪
▪
▪
▪
▪

Uma economia dinâmica para impulsionar os investimentos e combater o desemprego;
Responder ao desafio das transições digital e ecológica;
Uma União Europeia da Saúde forte;
Recuperação inclusiva, com destaque para os jovens;
Garantir um ambiente seguro e próspero para os cidadãos da EU.

No quadro infra estão espelhadas algumas projeções económicas para a Zona Euro.

Unidade: taxa de variação anual, em percentagem

Projeções Económicas para a Área Euro (atualizadas a 09/09/2021)
Indicadores
2020 2021 2022
Produto Interno Bruto (PIB)
-6,5
5,0
4,6
Índice harmonizado de preços no consumidor
0,3
2,2
1,7
Consumo Privado
-8,0
3,6
7,0
Consumo Público
1,3
3,4
-1,2
Formação Bruta de capital fixo
-7,5
7,2
5,3
Exportações
-9,3
8,9
6,7
Importações
-9,2
9,0
7,0
Emprego
-1,5
0,5
1,2
Taxa de Desemprego
7,9
7,9
7,7

2023
2,1
1,5
2,0
0,9
3,0
4,0
3,8
1,0
7,3

fonte: https://www.bportugal.pt/page/projecoes-economicas, tendo como base as Projeções macroeconómicas para a área
euro do Banco Central Europeu - setembro de 2021 (apenas em inglês)

Figura 2 - Projeções Económicas para a Área Euro (atualizadas a 09/09/2021)

Na Zona Euro prevê-se que em 2022 o Produto Interno Bruto (PIB) registe um crescimento de 4,6%.
Ao nível de consumo público prevê-se uma retração de 1,2% e ao nível de consumo privado um aumento
de 7%. Ao nível das exportações e importações estima-se um crescimento em 6,7% e de 7%,
respetivamente, com uma taxa de desemprego de 7,7%.
1.1.3

ECONOMIA PORTUGUESA

O Banco de Portugal, na edição do boletim de outubro de 2021, prevê que “… a economia portuguesa

cresça 4,8% em 2021, aproximando-se do nível pré-pandemia no final do ano. Após uma redução em
cadeia no primeiro trimestre, o PIB mais do que recuperou no segundo, continuando a crescer nos
trimestres seguintes, ainda que a um ritmo menor. Esta trajetória de recuperação reflete o controlo da
pandemia e os avanços no processo de vacinação, com efeitos positivos sobre a confiança dos agentes.
A inflação aumenta para 0,9% em 2021 (-0,1% em 2020).”
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_out2021_p.pdf
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Unidade: taxa de variação anual, em percentagem

Projeções Económicas para Portugal (atualizadas a 06/10/2021)
Indicadores
2020 2021
Produto Interno Bruto (PIB)
-8,4
4,8
Índice harmonizado de preços no consumidor
-0,1
0,9
Consumo Privado
-7,1
4,3
Consumo Público
0,4
5,2
Formação Bruta de capital fixo
-2,7
5,6
Exportações
-18,6
9,6
Importações
-12,1
9,7
Emprego
-1,9
2,6
Taxa de Desemprego
7
6,8

2022
5,6
0,9
4,9
0,4
8,2
13,1
10,6
1,3
7,1

2023
2,4
1
2,3
-0,2
5,8
4,8
5,1
0,4
6,8

fonte: https://www.bportugal.pt/page/projecoes-economicas, tendo como base o Boletim Económico

Figura 3 - Projeções Económicas para Portugal (atualizadas a 06/10/2021)

Relativamente à Economia Portuguesa, prevê-se que em 2022 o PIB registe um crescimento de 5,6%.
Ao nível de consumo público prevê-se um ligeiro crescimento de 0,4%, comparativamente com o
período homólogo de 2021 e, ao nível de consumo privado, um aumento de 4,9%. Quanto às
exportações e importações estima-se um crescimento em 13,1% e 10,6%, respetivamente, e uma taxa
de desemprego de 7,1%.
O Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) – Ministério das
Finanças - menciona no Boletim Mensal de Economia Portuguesa N.º 9/setembro 2021, que “O saldo

do subsector da Administração Local até ao final de agosto, diminuiu ligeiramente em 4 M€ face ao
registado no período homólogo, atingindo 99 M€. Para tal contribuiu o aumento da Receita Efetiva
(12,7%) que foi mais que compensado pela subida da Despesa Efetiva (13 %). Para este
comportamento da receita, contribuiu o aumento das Transferências Correntes (11,3%),
nomeadamente do Orçamento do Estado (7,1%), e de Capital (30,7%), devido sobretudo às
Transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro (8%) e no âmbito da Participação do IRS (8,2%),
assim como da Receita Fiscal (12,1%). Para o comportamento da despesa contribuiu o aumento da
Aquisição de Bens de Capital (45,9%), das Transferências Correntes (7,7%) e das Despesas com Pessoal
(7,8%).”
https://www.gpeari.gov.pt/documents/35086/200957/Conjuntura+nacional.pdf/d4e47b73-f856-448526a3-1971fe86eeda?t=1633031466841

O Conselho das Finanças Públicas (CFP), no seu Relatório nº 07/2021, de setembro de 2021, atualizou
as Perspetivas Macroeconómicas e Orçamentais 2021-2025, perspetivando “um sinal positivo de

crescimento da Economia Portuguesa, prevendo que em 2022 se recupere o nível de riqueza de 2019,
antes da pandemia Covid19, tendo por base a aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR),
do desenvolvimento económico a partir do 2º trimestre de 2021 e do levantamento das restrições à
atividade económica num país com uma das mais elevadas taxas de cobertura vacinal do mundo.”
https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/cfp-rel-07-2021.pdf
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1.1.3.1

ORÇAMENTO DE ESTADO

O XXII Governo constituído para o quadriénio 2019-2023, apresentou a proposta de Lei do Orçamento
de Estado para 2022 (PLOE) em 12 de outubro. Nesta proposta estava explanado um balanço do ano
de 2021, no qual se evidenciava:
•

•
•

Forte resposta na saúde para enfrentar a pandemia - segundo dados do Portal da Transparência
do SNS, verificou-se um aumento de 10 mil profissionais comparativamente ao ano 2020, e um
aumento de 29 mil relativamente ao ano de 2015. Frisava ainda que 85% da população foi
vacinada contra a COVID.
Resiliência do mercado de trabalho: nível de emprego mais alto desde 2009 - segundo dados
do INE, no segundo trimestre de 2021vs período homólogo de 2019, registou-se um aumento
de 30.000 empregados (0,6%).
Redução dos Encargos com a Dívida Pública.

De acordo com a proposta de Orçamento, o Governo informou que este assentava em dois grandes
eixos:
1. Recuperação Económica e dos Legados da Crise
▪ Retoma económica completa assente no investimento e no PRR;
▪ Apoio à capitalização, investimento e inovação das empresas;
▪ Apoio ao rendimento das famílias na saída da crise;
▪ Recuperação das aprendizagens e da atividade normal na saúde;
2. Resposta aos desafios de médio e longo prazo
▪ Demografia, família e jovens;
▪ Desigualdades e coesão social;
▪ Transição climática;
▪ Transição digital.
O Governo definiu como cenário macro:
•
•
•
•
•
•

Portugal cresce 10,6% em 2021 e 2022, retomando a convergência com a Zona Euro;
Forte crescimento económico, que permite superar nível pré-pandemia já em 2022;
Taxa de desemprego recua para 6,5%, atingindo valor mínimo desde 2003;
Balança externa positiva e com trajetória ascendente;
Dívida pública retoma trajetória descendente;
Redução do défice para 3,2%.

Foram apresentadas pelo Governo como principais medidas, cinco grandes áreas de ação:
•
•
•
•
•

Reforço do Rendimento das Famílias
Apoios ao relançamento das Empresas
Investimento público no âmbito do PRR
Aumento salários na Administração Pública
Recuperação da atividade na Saúde e na Educação

Fonte: https://oe2022.gov.pt/
Esta proposta de orçamento foi chumbada pelo Parlamento a 27/10/2021. Na sequência do chumbo do
orçamento, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou publicamente, no dia 4 de
novembro, a marcação de eleições para o dia 30 de janeiro de 2022. Posteriormente será elaborado um
novo orçamento para aprovação. De acordo o n.º 4 do art.º 58.º da Lei de Enquadramento
Orçamental atualmente em vigor, Lei n.º 151/2015 de 11 de setembro, durante o período
transitório em que se mantiver a prorrogação de vigência da Lei do Orçamento do Estado respeitante
ao ano anterior, a execução mensal dos programas em curso não pode exceder o duodécimo da
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despesa total da missão de base orgânica. O ano de 2022 será, indiscutivelmente, marcado pelas
eleições legislativas de 30 de janeiro.

1.2. IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NO ORÇAMENTO MUNICIPAL
O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia SARS-CoV-2, que teve o seu início em finais de 2019 e
rapidamente se tornou numa grave crise de saúde pública a nível mundial, levando a Organização
Mundial de Saúde a tomar medidas e aplicar normas de contingência para a situação epidemiológica e
assegurar o seu tratamento. Efetivamente, para além do grave problema em termos de saúde pública,
este provocou um severo choque económico.
Estamos presentemente na chamada “quinta vaga”. Este parece um cenário que teima em não nos
abandonar, obrigando a um esforço redobrado do sistema de saúde, social, da economia, das nossas
famílias e empresários. Todo este contexto social e respetivos constrangimentos, têm fortes implicações
nos documentos previsionais e na execução de cada exercício económico. As Autarquias desejam
manter a sua capacidade de resposta e de apoio aos mais vulneráveis.
Neste sentido, as GOP’s que apresentamos contemplam um conjunto de medidas que permitem manter,
caso se revele necessário, o apoio que tem sido dado pelo Município. Prevemos o montante de cerca
de 133.000€1, em GOP’s especificas. A par do apoio financeiro, pretendemos manter uma resposta
eficaz no apoio social e de saúde, vincados já nos anos transatos, com os seguintes projetos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gabinete SOS COVID-19;
Apoio e aconselhamento às empresas através do Gabinete SOS COVID-19 - Empresas;
Auxílio através da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere;
Linha telefónica gratuita de apoio – 800 209 817;
Plataforma online para compras de bens essenciais e entrega gratuita (www.esolidario.pt);
Colaboração com entidades externas na disseminação de informação pertinente e na prestação
de auxílio social;
Colaboração com as Juntas de Freguesia na assistência e cuidados;
Auxílio na limpeza e desinfeção das ruas e espaços públicos;
Promoção do atendimento não presencial;
Entrega domiciliária de refeições aos alunos que beneficiem da Ação Social Escolar e que não
tenham aulas presenciais;
Apoio aos munícipes, com uma bonificação no tarifário da água, saneamento e RSU;
Isenção do pagamento dos bilhetes do serviço de transporte flexível de passageiros - “MOVE”;
Apoio à economia local e às famílias com redução do valor das rendas não habitacionais e de
contratos para fins habitacionais;
Recurso ao regime do teletrabalho e desfasamento de horários.

GOP’s 01/005/2020/17 e 01/007/2017/5067/1.

1
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Figura 4 - 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.
O quadro infra espelha os valores já despendidos pelo Município no âmbito do COVID-19.

Despesas no âmbito da pandemia COVID-19
Despesas com o Pessoal
Aquisição de Bens
Aquisição de serviços
Transferências correntes para as Empresas Locais
Outras Despesas Correntes
Aquisição de Bens de Capital

2020
(março-dez)
20 954,42 €
5 150,24 €
12 342,38 €
176 968,30 €
5 643,00 €
12 712,91 €
Total 233 771,25 €

2021
(jan-out)
48 785,45 €
4 825,80 €
2 572,18 €
70 046,32 €
4 030,20 €
- €
130 259,95 €

Figura 5 – Despesas no âmbito da pandemia Covid-19

POLÍTICA ORÇAMENTAL
Vamos continuar a pautar a nossa política orçamental pelo elevado rigor e transparência na gestão e
na correta e racional aplicação dos dinheiros públicos. Neste sentido, de seguida explanamos os
objetivos estratégicos preconizados neste Orçamento, centrando-se na Coesão Social, Coesão
Territorial, Crescimento Sustentado e a Melhoria dos Serviços Públicos Municipais.
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1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.3.1. Coesão Social
Educação
Neste âmbito não podemos deixar de referir a transferência desta competência para o Município. É um
novo paradigma, exigente e que obrigará a uma grande capacidade de adaptação de todas as partes
envolvidas. Iremos acolher cerca de 30 colaboradores do Agrupamento de Escolas, designadamente
assistentes técnicos e operacionais, cujo vínculo contratual passará a ser da responsabilidade do
Município, com todos os direitos e deveres associados. O Município passará a ser o responsável pelo
pagamento dos vencimentos e demais regalias destes colaboradores. Como se denota, tal implica um
aumento exponencial de trabalho que ocorrerá, não só na componente das remunerações, mas,
também, na componente da contratação pública, pois será o Município a gerir financeiramente aquela
instituição. É, indiscutivelmente, um enorme desafio, que pretendemos agarrar e executar com eficácia
e eficiência, criando a possibilidade de os nossos jovens poderem usufruir de condições que lhes
permitam usufruir de um ensino de qualidade e de excelência.
Neste aspeto, realçamos, também, o Acordo de Cooperação Técnica para a Elaboração do Projeto de
Requalificação e Modernização da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, outorgado a
08/02/2021, e publicado pelo aviso n.º 8720/2021, na 2.ª série do diário da república n.º 91, de 11 de
maio, tenho por objetivo uma intervenção de fundo a realizar nesta escola e a aquisição de mobiliário
e equipamentos técnicos. Esta obra está devidamente contemplada nas GOP’s com um custo
aproximado de 4 milhões de euros. A intervenção nesta escola será efetuada caso exista a aprovação
da candidatura a fundos comunitários para a sua realização.
De seguida passaremos, então, a destacar algumas medidas.
➢

No âmbito do Regulamento Municipal de Apoios Socioeducativos, publicado na 2.ª série do
diário da república, pelo Aviso nº 1953/2021 de 29 de janeiro de 2021, serão atribuídos apoios
que permitirão criar condições de excelência para a aprendizagem dos nossos jovens, apoiando
os agregados familiares nas despesas com a educação dos seus filhos.
Assim, por deliberação tomada pela Câmara Municipal, serão atribuídos os seguintes apoios
para o ano letivo 2021/2022:
•
•
•
•

•
•
•
•

Refeições escolares gratuitas no pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico;
Componente de apoio à família gratuito para as crianças do 1.º ciclo do ensino básico (CEB),
através do acompanhamento das crianças antes e depois do horário letivo;
Atividades de animação e de apoio à família, nomeadamente através do prolongamento de
horário gratuito;
Atividades de animação e de apoio à família através da oferta de atividades lúdicopedagógicas nos períodos de férias letivas, para crianças e jovens dos 3 aos 15 anos, com
transporte gratuito (a baixos custos e com preços escalonados de acordo com os escalões
da segurança social);
Atribuição de um apoio financeiro para aquisição de material escolar, de acordo com os
escalões da segurança social;
Atribuição de um apoio financeiro para aquisição dos manuais escolares ao 1.º e 2.º ciclos,
no montante do valor dos mesmos por ano de escolaridade;
Atribuição de apoio financeiro para aquisição de livros e ou material didático para os alunos
do 3.º ciclo e secundário, de acordo com os escalões da segurança social;
Transporte escolar “porta-a-porta” gratuito, para todas as crianças (independentemente da
distância à escola) do pré-escolar e do 1.º ciclo e possibilidade de as crianças do ensino
pré-escolar poderem regressarem a casa às 15h30m ou às 17h, por escolha dos pais;
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•

Redução de 100%, 75% ou 50% no custo do transporte escolar para os alunos do
secundário, conforme, estejam integrados no 1.º, 2.º ou 3.º escalão da segurança social,
respetivamente.

A novidade deste ano letivo reside, pois, num conjunto de novos apoios enquadrados no
regulamento municipal de apoios socioeducativos, e que de seguida elencamos.
Apoio na mensalidade com creches
•

Foi aprovado um apoio para os bebés e crianças utentes das creches do concelho. A
autarquia suportará 25% da despesa com mensalidades a todas as famílias.

Bolsas de mérito académico e de qualidades humanas e cívicas
•
•
•
•

Cheque prenda no valor de 100€ aos alunos do 1.º CEB ao Secundário, que se distingam
pelo seu mérito;
Cheque prenda no valor de 100€ aos alunos do 1.º CEB ao Secundário, que se distingam
pelas suas qualidades cívicas;
cheque prenda no valor do ordenado mínimo aos alunos do ensino superior que se
distingam pelo seu mérito;
Bolsa de estudo para alunos do ensino superior, através da concessão de um apoio
financeiro de 50,00€, 100,00€ ou 150,00€ mensais, para alunos que estejam enquadrados,
respetivamente, no 3.º, 2.º ou 1.º escalão da segurança social.

➢

Dar continuidade a um vasto conjunto de ofertas educativas e pedagógicas, nomeadamente,
atividades físicas e desportivas no ensino pré-escolar, Semana da Educação, Feira do Livro,
Festival Literário Internacional do Interior - FLII, Férias Desportivas, Bebeteca, visionamento de
filmes infantis. Caso se mantenha a situação pandémica, estas atividades poderão sofrer
alterações no seu formato;

➢

Candidaturas no âmbito do programa Portugal 2020, que visam:

➢

▪

Plataforma informática “Siga” - Projeto Educa@CIMRL & Cloud@CIMRL - que permite
aos encarregados de educação consultar e acompanhar a situação dos seus educandos
quanto às refeições fornecidas, ementas e atividades de animação e apoio à família
(vulgo prolongamento de horário);

▪

A candidatura da CIMRL CENTRO-66-2020-84, visa o combate ao insucesso escolar,
pelo que, entre outras atividades e políticas educativas, dá a possibilidade ao Município
de Alvaiázere de contratualizar os serviços de terapia da fala e de psicologia para
acompanhar alunos sinalizados;

Projeto dos serviços educativos do Museu Municipal destinado ao público escolar, creches e
comunidade sénior e que pretende ser uma educação patrimonial não formal;
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Figura 6 - Serviços educativos (quinta pedagógica e horta) e percurso sensorial

Porque julgamos ser um dado importante, apresentamos, de seguida, um quadro síntese da evolução
da população escolar no nosso Concelho.

(unidade: número de alunos)
Público
Escolar

Ano Letivo
2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

JI

132

124

106

100

93

94

96

95

97

97

1.º Ciclo

199

181

183

170

171

154

154

147

136

150

2.º Ciclo

115

113

95

83

80

86

89

83

77

74

3.º Ciclo

195

191

184

175

148

141

128

123

129

130

Secundário

130

132

153

141

145

151

146

144

144

123

TOTAL

771

741

721

669

637

626

613

592

583

574

-30

-20

-52

-32

-11

-13

-21

-9

-9

Evolução do n.º de
alunos

Figura 7 – Evolução da População Escolar

Cultura / Turismo
➢

FAFIPA – Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato – que teve a sua primeira
edição em 1980, que identifica a génese do povo Alvaiazerense e que vamos voltar a dinamizar
em junho. Esta feira pretende divulgar e promover o nosso Concelho e o nosso tecido
empresarial, contando com exposições, espetáculos e um conjunto de atividades de natureza
desportiva e turística. Pretendemos alavancar a economia local e atrair visitantes ao nosso
concelho;
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➢

Festival Alvaiázere Capital do Chícharo, que se tem vindo a transformar num “motor” de
desenvolvimento cultural, social e da economia local. Este evento tem registado um crescimento
notório e reconhecido por todos, colocando Alvaiázere na agenda dos milhares de portugueses
que nos visitam para provar o nosso chícharo. A dinamização deste evento conta, também, com
exposições, espetáculos, grandes concertos, passeios temáticos, atividades desportivas, feira
de artesanato e velharias, oficinas temáticas, exposições do tecido empresarial e animação de
rua;

➢

FICA – Festival de Inverno do Concelho de Alvaiázere, que pretende dinamizar o concelho na
época natalícia, contando com um conjunto de atividades atrativas às famílias;

Figura 8 – FICA

➢

Concurso de “Ornamentação de janelas, varandas, montras e ruas da minha terra”, que
pretende celebrar um dos marcos culturais do território (o chícharo), bem como contribuir para
o embelezamento das fachadas dos edifícios e das ruas do concelho de Alvaiázere;

Figura 9 – Concurso “Ornamentação de janelas, varandas, montras e ruas da minha terra”
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➢

Continuidade da candidatura “Região de Leiria - Rede Cultural” (programa Portugal 2020), que
visa a diversificação e qualificação da oferta cultural e artística na e da região de Leiria, dando
ênfase ao que de melhor se produz neste território no domínio da cultura, reforçando os fatores
identitários, na perspetiva de aumentar a atratividade turística da região;

➢

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

➢

Projeto “Música para todos” - Contrato-Programa de Desenvolvimento Cultural, que consiste na
comparticipação mensal por criança ou jovem de acordo com o escalão da segurança social,
para a formação musical e cultural;

➢

“MAGICARSICÓ” – Atividade em que, ao longo de 12 meses, a magia acontece nos municípios
de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, Pombal, Soure, promovida pela Associação
Terras de Sicó, e que inclui programação e mediação cultural, bem como serviço educativo;

Figura 10 - MAGICARSICÓ

➢

“Mapas” – Programa multidisciplinar de criação artística que irá percorrer os territórios naturais
de Sicó/Alvaiázere, Estrela Geopark, Lousã, Gardunha, Vouga-Caramulo, Aire e Candeeiros,
Malcata, Açor, Vale do Côa e Geopark Naturtejo. Traduz-se num projeto de programação em
rede que pretende criar uma plataforma de aproximação entre as pessoas e os seus espaços
públicos e comunitários, que em cada etapa se transforma: um palco, uma galeria, um cinema,
um lugar de experimentação, apresentação e diálogo de artistas com o território, o património
e o público.

➢

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

➢

Parque Botânico da Mata do Carrascal - revela-se como um projeto muito aliciante. Este integra
o Pacto para o Desenvolvimento e para a Coesão Territorial da CIMRL (candidatura com
financiamento aprovado a 85%), estando já o contrato outorgado e em plena execução,
contribuindo, assim, para a afirmação dos valores naturais do concelho de Alvaiázere.
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Figura 11 - Projeto do Parque Botânico da Mata do Carrascal

➢

Produtos Turísticos integrados da Região de Leiria - candidatura da CIMRL, como entidade
promotora, trata-se de um projeto de caráter intermunicipal que tem como objetivo a
dinamização, promoção e desenvolvimento do ativo patrimonial da Região Centro através da
valorização dos fatores específicos e distintivos dos seus recursos patrimoniais culturais,
naturais e paisagísticos, enquanto instrumentos de diferenciação e competitividade dos
territórios.

Figura 12 - “Produtos Turísticos da Região de Leiria”

Desporto e Juventude
➢

Manutenção do vasto conjunto de ofertas desportivas, nomeadamente, Férias Desportivas,
passeios pedestres e desporto social;

➢

Manutenção dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo para a formação no
futebol;

➢

Programa nacional “Município Amigo do Desporto”, que tem como objetivo a partilha de boas
práticas, a formação desportiva e o reconhecimento das estratégias municipais implementadas.

➢

Celebração do Dia Internacional da Juventude;
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Figura 13 - Celebração do Dia Internacional da Juventude

➢

Trail – Dinamizar a realização de trails temáticos ao longo do ano, considerando o sucesso e a
adesão que estes eventos têm registado, sendo disso exemplo o trail Luzecu e o trail do
chícharo;

Figura 14 – Trail Luzecu e Trail do Chicharo

➢

Dinamização de atividades desportivas com caráter solidário, substituindo o valor simbólico da
inscrição pela entrega de um bem alimentar (por exemplo: arroz, massa, enlatados, etc..) que
reverterá a favor da LASA (Loja Apoio Social Alvaiázere).

Figura 15 – Atividades desportivas com caráter solidário
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➢

Gala Desportiva – cerimónia de reconhecimento de atletas desportistas Alvaiazerenses;

➢

Festival da Juventude – que se traduz em mais um evento dirigido às camadas jovens, que
pretendam experienciar atividades radicais, prevendo-se um cartaz dinâmico e atrativo com
atividades diferenciadoras;

➢

“Cooperação com o Agrupamento de Escolas – Atividades física e desportiva” – destinado às
crianças que frequentam o ensino pré-escolar e que se traduz na frequência de aulas com a
duração de 45 minutos;

➢

O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Alvaiázere “Tudo Corre” - criado em abril de 2021,
e tendo como promotor o Município, pretende mobilizar a população para a prática desportiva
e com isso melhorar os índices de saúde e aptidão física, combatendo a obesidade e o
sedentarismo, desenvolvendo e reforçando junto da população, um ambiente encorajador de
um estilo de vida ativo, contribuindo para o aumento de praticantes de marcha e corrida nos
concelhos aderentes ao projeto e promovendo a integração e a socialização dos praticantes.

Figura 16 – Centro Municipal Marcha e Corrida Alvaiázere

Apoio Sociais
O Município de Alvaiázere foi reconhecido com o galardão “Autarquia Solidária”. Efetivamente, as
políticas implementadas pelo Município de Alvaiázere na área social foram alvo de reconhecimento
público de boas práticas, através da atribuição deste galardão. Para a sua atribuição foram avaliadas as
orientações estratégicas da autarquia para a área social e todas as medidas que estão atualmente em
vigor. Estas abrangem todas as faixas e setores da população Alvaiazerense, existindo respostas
vocacionadas para o apoio às famílias, infância e juventude, para a população sénior, para a população
em risco de exclusão social e em risco de pobreza, evidenciando-se, portanto, a transversalidade das
políticas sociais da Câmara Municipal de Alvaiázere.
Fica, assim, patente o trabalho desenvolvido “em prol da comunidade e do seu desenvolvimento
sustentável e solidário”.
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Figura 17 – Autarquia Solidária

Destacam-se, de seguida, algumas medidas.
➢

Fundo de Emergência Covid- 19 – considerando o impacto negativo na vida/rendimentos das
famílias e na atividade económica, verificou-se uma redução do consumo, o encerramento
parcial ou total das empresas, aumentando o desemprego. Neste sentido, caso se revele
necessário, o Órgão Executivo agora empossado tomará medidas adequadas de apoio às
famílias e às empresas do concelho;

➢

Continuidade dos projetos “Autarquia Solidária”, “Banco de Ajudas Técnicas”, “SOS Solidão”,
LASA - Loja de Apoio Social de Alvaiázere, que visam a promoção da melhoria das condições
de vida de pessoas em situação de maior vulnerabilidade social;

➢

Semana da Idade Maior e Universidade Sénior - que proporcionam uma diversidade de
atividades capazes de promover a sociabilização, o convívio e a aprendizagem, este último com
aulas de português, francês, português para ingleses, português para franceses, história local,
artes plásticas, saúde, informática, hidroginástica, ginástica, direito, psicologia, meditação da
religião e música;

➢

Concessão de apoio/benefícios através da adesão aos cartões: cartão jovem, cartão da idade
maior e cartão social do munícipe, dirigindo-se os dois últimos às famílias que se encontram
numa situação económica desfavorecida, ou seja, aos estratos sociais mais vulneráveis. Estes
cartões permitem, ainda, o acesso à tarifa social dos serviços de abastecimento de água, de
saneamento de águas residuais e de resíduos sólidos;

➢

Concessão de apoio/benefícios aos cadetes, infantes e bombeiros 2 (pertencentes à estrutura da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere), concedendo isenções nas
refeições escolares, na participação nos programas ocupacionais e equipamentos municipais,
atribuição de bolsas de estudo para quadro de mérito e frequência em ensino superior, acesso
à tarifa social dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de
resíduos sólidos e urbanos e isenção ou redução do valor das taxas fixadas no Regulamento
Municipal de Urbanismo e Edificação (RMUE);

➢

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

➢

Programa de Apoio à Natalidade – Plataforma Digital e Apoio a Famílias – Trata-se de um
projeto que pretende incentivar a fixação de população jovem no nosso concelho, criando as

2

No âmbito do Regulamento Municipal do Estatuto Social do Bombeiro Voluntário de Alvaiázere, Aviso nº 4131/2018, de 27 de
março
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condições necessárias e convidativas ao aumento da taxa de natalidade. Este será, com certeza,
um objetivo estruturante que, em conjunto com as demais medidas, podem alavancar o
concelho, concedendo-lhe uma maior vitalidade e prosperidade;
➢

Programa ABEM - Protocolo outorgado com a Associação Dignitude - Rede Solidária do
Medicamento – o qual, em parceria com diversas entidades, permite aos cidadãos em situação
de vulnerabilidade social, devidamente referenciados, aceder gratuitamente a medicamentos
prescritos por receita médica. A adesão a este projeto implica o pagamento de 100€ a cada
beneficiário.

Saúde
À semelhança da educação, também as competências na área da saúde serão delegadas nos municípios
já no próximo ano. Também de igual forma, iremos receber os recursos humanos, mas neste caso,
somente os assistentes operacionais. Trata-se de mais uma competência em que iremos enveredar
todos os esforços para conseguir gerir de forma eficiente e eficaz. O processo de vacinação no nosso
concelho, sob responsabilidade do Centro de Saúde, tem decorrido com a alocação de trabalhadores do
Município, quer assistentes operacionais, quer assistentes técnicos. Esta cedência de trabalhadores só
foi possível devido a um grande esforço por parte do Município e ao facto de alguns dos nossos próprios
serviços não funcionarem em pleno devido às limitações impostas pelo COVID. Considerando o pedido
que nos foi endereçado pelo Centro de Saúde, julgamos que poderá existir um défice de recursos
humanos naquela unidade sendo que, e tratando-se de um serviço essencial à população, tal poderá
representar um eventual recrutamento de novos trabalhadores por parte do Município para alocação
àquele espaço. Ademais, o edifício onde o Centro de Saúde desenvolve a sua atividade e as viaturas
que possui são já pertença do Município, estando estes a ser utilizados pelo Centro de Saúde por
protocolos celebrados entre o Município e a Administração Regional de Saúde do Centro. Passando esta
competência para o domínio municipal, tal implicará que todas as despesas inerentes ao funcionamento
e manutenção destes equipamentos passem a ser suportados pela Autarquia.

Figura 18 - Entrega de viatura elétrica à Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde

Associativismo
Neste âmbito, realçamos a recente alteração do regulamento que norteia a atribuição destes apoios –
publicado pelo aviso n.º 6708/2021, na 2.ª série do diário da república n.º 71, de 13 de abril. Trata-se
de um regulamento essencial ao nosso tecido associativo e, feita a sua análise, pretendemos, a muito
curto prazo, introduzir-lhe algumas alterações, cujo âmbito ainda estamos a analisar. Destacamos, neste
aspeto, a dificuldade que sentimos na definição do valor a atribuir às associações para o próximo ano
de 2022. Efetivamente, estas entregaram as suas candidaturas aos diversos apoios atempadamente,
no entanto, a análise pela comissão de avaliação só será efetuada no decurso de 2022. Ora, devendo
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o Órgão Executivo aprovar e fazer constar em sede de orçamento o valor a atribuir por cada associação,
tal revela-se de todo impossível. Caso se considere a colocação dos valores máximos possíveis por
tipologia de apoio e por associação, tal levaria a um empolamento desnecessário da despesa e à criação
de falsas expectativas ao tecido associativo, o que se revela contraproducente. Neste sentido, e por
deliberação do Órgão Executivo tomada na sua reunião realizada a 17 de novembro, foi contemplado
na componente de apoio à atividade corrente o montante de 150.000€ e na componente de apoio à
aquisição e manutenção de equipamentos, viaturas e conservação o valor de 350.000€, tendo, ainda,
sido criadas duas GOP’s especificas com esta designação. Resulta do até aqui exposto, que estes valores
podem sofrer alterações em função da análise que vier a ser efetuada pela comissão de avaliação,
sendo posteriormente os valores distribuídos pela GOP especifica de cada associação.
Ainda neste âmbito, manter-se-á o programa Capacitar para Partilhar, traduzindo-se este num projeto
no âmbito do Portugal 2020, cuja área de intervenção se traduz na inclusão social. Este conta com a
união de quatro instituições da economia social do concelho de Alvaiázere, a Santa Casa da Misericórdia
de Alvaiázere, a Associação Casa do Povo de Maçãs de Dona Maria, a Associação Social Cultural e
Recreativa de Almoster e o Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos, sendo o
Município de Alvaiázere o único investidor social (suportando 30% do investimento), tendo como
objetivo contribuir para o desenvolvimento de uma solução clara e eficaz para o problema do isolamento
dos idosos do concelho.

Capacitar para Partilhar
Comparticipação municipal anual
(30% do investimento)

2020

2021

2022

14 273,47 € 14 273,00 € 14 000,00 €

TOTAL
42 546,47 €

Figura 19 - “Capacitar para Partilhar” - Comparticipação municipal anual

1.3.2. Coesão Territorial
Neste âmbito, destacamos o Regulamento Municipal de Alienação de Lotes Municipais para Residência
Permanente, publicado na 2.ª série do diário da república n.º 6, de 11 de janeiro, Aviso nº 650/2021.
Este regulamento visa a criação de condições que permitam a atração e fixação de população neste
território de baixa densidade, procurando aliar o estímulo à criação de oportunidades de emprego, como
é exemplo o programa “Alvaiázere+”, com mecanismos promotores de qualidade de vida, ambos pilares
estruturais à fixação de população.
Desenvolvimento Urbano
➢

Finalização do processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM);

➢

Investimento em infraestruturas rodoviárias e edificado urbano, no âmbito dos projetos cofinanciados pelo Portugal 2020:
▪
▪
▪

Valorização urbanística do Centro da Vila - com projetos integrados no plano de ação
de regeneração urbana (PARU);
Requalificação de alguns equipamentos municipais e espaços públicos por todas as
freguesias;
Otimização energética de edifícios.
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➢

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

➢

Requalificação das margens da Ribeira D`Alge e Açude;

➢

Açude do Parque da Avanteira, Pelmá;

➢

Ampliação e requalificação do Estaleiro Municipal;

➢

Beneficiação do Mercado Municipal de Alvaiázere e do Mercado de Maçãs de D. Maria;

➢

Parque Botânico da Mata do Carrascal;

➢

Reestruturação do parque de estacionamento de Alvaiázere;

➢

Requalificação do edifício do Mercado Municipal de Alvaiázere, tornando-o num espaço
polivalente, sendo este um projeto cofinanciado a 60%, no âmbito de uma candidatura
apresentada ao DLBC das Terras de Sicó (PDR – Programa de Desenvolvimento Rural 20142020), operação 10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais, que conta com um investimento
a rondar 390.000€.
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Figura 20 - Mercado Municipal de Alvaiázere

1.3.3. Crescimento Sustentado
A definição e implementação de uma política local promotora da dinamização da atividade económica
do concelho de Alvaiázere passa, incontornavelmente, pelo desenvolvimento de medidas de apoio ao
investimento e à criação de emprego local, apoiando e incentivando a criação de postos de trabalho e
o empreendedorismo, implementando medidas que apoiem a instalação e que esbatam os custos iniciais
do funcionamento empresarial.
Neste domínio, destaque para a recente revisão ao Regulamento do Ecossistema Empresarial e
Empreendedor de Alvaiázere denominado “Alvaiázere+”, publicado na 2.ª série do diário da república
n.º 140, de 21 de julho, Aviso n.º 13860/2021. O programa “Alvaiázere +” visa criar e desenvolver um
ecossistema empresarial e empreendedor no concelho, dotando o município de um instrumento
completo no apoio ao desenvolvimento empresarial e ao empreendedorismo. Foram instituídos apoios
municipais ao investimento estratégico, entre os quais a cedência de lotes empresarias e de incentivos
à criação de emprego e ao empreendedorismo.
Competitividade e ordenamento do território
➢

Valorização dos produtos endógenos através da continuidade da realização de feiras e certames
de atividade económica;
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➢

“Protocolo de Cooperação para a valorização da produção Olivícola e Oleícola do Concelho de
Alvaiázere” – Desenvolvido em parceria com a ADECA, considerando o elevado potencial do
concelho na olivicultura, pretendendo-se com esta parceria alavancar o sector e criar sinergias
que o permitam tornar mais valorizado e rentável;

Figura 21 – Valorização da produção Olivícola e Oleícola do Concelho de Alvaiázere

➢

Rede de percursos pedestres de Alvaiázere, com 7 rotas;

➢

Parque Ecológico Gramatinha Ariques - Projeto co-financiado pelo Portugal 2020, que consiste
na conservação da espécie autóctone do carvalho cerquinho;

➢

Dinamização do Regulamento do Ecossistema Empresarial e Empreendedor de Alvaiázere
"Alvaiázere +”, que consubstancia os normativos relacionados com o funcionamento da
Incubadora de Negócios do Concelho de Alvaiázere, com a instituição de apoios municipais ao
investimento estratégico, entre os quais a cedência de lotes empresariais e de incentivos à
criação de emprego e ao empreendedorismo.

Página 28 de 235

Relatório 2022
Documentos Previsionais

Data de
aprovação
(Reunião
de CM)

Área de empreendimento (CAE de atividade)

71110 - Arquitetura e coordenação de obras

03/09/2018

74100 - Atividade de Design

Montante
reembolsado
até 11-11-2021

Montante
por
reembolsar1

1 299,16 €

700,84 €

19/12/2019

397,73 €

1 602,27 €

01130 // 71120 // 41200 // 46900 - Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos

31/07/2019

1 004,22 €

995,78 €

68200 - R3 - arrendamento bens imob. // gestão hoteleira, turismo

22/04/2020

1 500,00 €

500,00 €

56101 - Restaurantes tipo tradicional

29/10/2019

2 000,00 €

0,00 €

45200 - Manutenção e reparação de veículos auto

19/12/2019

2 000,00 €

0,00 €

14132 - Confeção de vestuário

19/02/2020

963,57 €

1 036,43 €

47761 - Comércio Retalho de flores, plantas, sementes e fertilizantes
47784 // 47790 - Comércio retalho outros produtos novos, estabelecimentos
especializados

05/02/2020

400,00 €

1 600,00 €

05/02/2020

1 788,21 €

211,79 €

Atividades de arquitetura

18/12/2019

0,00 €

2 000,00 €

49110 // 47293 - Comércio e distribuição de produtos alimentares

24/06/2020

490,00 €

1 510,00 €

09011 - Atividades de Notariado

24/06/2020

2 000,00 €

0,00 €

82300 - Organização feiras, congressos e outros

15/09/2020

1 543,09 €

456,91 €

41200-R3 - Construção de Edifícios (Residenciais e não Residenciais)

26/11/2020

0,00 €

2 000,00 €

86906 - Outras Atividade Saúde Humana // Terapia de Reiki

11/11/2020

1 197,59 €

802,41 €

6012 - Solicitadoria

11/11/2020

1 376,93 €

623,07 €

47711 - Comercio Retalho vestuário para adultos

07/10/2020

2 000,00 €

0,00 €

47111 - Comercio a Retalho

20/01/2021

0,00 €

2 000,00 €

55202 - Turismo e espaço Rural

20/01/2021

1 861,26 €

138,74 €

46230 - Comércio por grosso de animais vivos

24/03/2021

0,00 €

2 000,00 €

49410 - Transporte Rodoviário de Mercadorias // Catering // Feiras

07/04/2021

2 000,00 €

0,00 €

47884 - Comérico retalho de produtos novos, Estab. Especializados n.e.

12/05/2021

600,00 €

1 400,00 €

70220 - Outras Atividades Consultadoria para os Negócios e Gestão

31/05/2021

0,00 €

2 000,00 €

Contabilidade / Fiscalidade e Consultoria

31/05/2021

2 000,00 €

0,00 €

1519 - Outros Prestadores de Serviços

08/09/2021

0,00 €

2 000,00 €

26 421,76 €

23 578,24 €

TOTAL

Figura 22 – Incentivos ao Empreendedorismo

➢

Área Empresarial do Rego da Murta – projeto co-financiado pelo programa Portugal 2020. A
execução deste projeto entende-se de carater estratégico para o desenvolvimento empresarial
do concelho.

Código do
concurso
CENTRO-02-0853FEDER-000901

Designação da operação
Área Empresarial do Rego da
Murta

Financiamento Investimento
85%

2 184 017,76 €

Visto do
Tribunal de
Contas
02/10/2020

Figura 23 - Projeto da Área Empresarial do Rego da Murta

1.3.4. Melhoria dos serviços públicos municipais
Indiscutivelmente, a loja do cidadão constituiu-se como um marco incontornável na qualidade dos
serviços disponibilizados aos nossos munícipes. Neste estão concentrados diversos serviços públicos, o
que facilita a relação dos cidadãos e das empresas com a administração pública e que, para além do
conforto e da comodidade, ao ser possível tratar de vários assuntos simultaneamente e num único
espaço, lhes permite obter ganhos de tempo e de poupança de custos de deslocação.
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Figura 24 - “Loja de Cidadão - Alvaiázere”

Pretendemos, no entanto, continuar a investir na melhoria das condições de relacionamento do cidadão
com os serviços do Município. Neste sentido é nosso objetivo implementar:
➢

Políticas de modernização e simplificação administrativas – pretendemos investir na atualização
da plataforma existente no Município denominada “MyNet”, que permite ao cidadão aceder aos
serviços do Município no conforto da sua casa, efetuar os pagamentos necessários à sua
pretensão e acompanhar a tramitação do seu pedido online e a todo o momento. Este objetivo
é, há muito, almejado pelo Município, no entanto, dada a complexidade que o mesmo
representa e ao trabalho de BackOffice necessário à sua implementação, ainda não foi possível
executá-lo. Neste aspeto, destacamos o facto de os serviços do Município já possuírem
praticamente todos os processos em formato digital, com recurso a assinaturas digitais pelos
diversos intervenientes, o que representa uma maior transparência, integridade e fiabilidade
dos dados, além da inegável desmaterialização e poupança de recursos;

➢

Programa Eco XXI – programa que visa desenvolver o trabalho dos municípios para um futuro
mais sustentável de maneira a que cada comunidade se torne um exemplo a seguir, integrando
o Município de Alvaiázere esta rede e que se traduz, portanto, na implementação de boas
práticas, políticas e ações.

1.4. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Tal como já referido anteriormente, a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – Lei-quadro da transferência
de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais – veio transferir para os
Municípios um vasto leque de competências. Qualquer política orçamental municipal tem de respeitar e
ter em linha de conta, obrigatoriamente, esta “herança”. Este processo já obrigou os serviços do
Município a rever o seu mapa de pessoal, pois seria de todo impossível executar estas competências
com os parcos recursos humanos qualificados que o município possuía. Não poderemos, no entanto,
deixar de frisar que as competências e as responsabilidades pela execução e prossecução do interesse
público a elas subjacente, são do município, no entanto, desconhecemos o envelope financeiro que o
governo possui para dar aos “herdeiros” das competências. Por outro lado, falamos de competências
outrora exercidas pela administração central, cujos procedimentos administrativos à sua plena e
adequada execução, os serviços municipais desconhecem. Ou seja, estamos perante um enorme desafio
para as Autarquias, mas que representa, também, uma enorme responsabilidade. É necessário adaptar
os serviços, dar-lhes formação, motivá-los e consciencializá-los da importância de mais esta missão.
Neste âmbito, e após uma análise cuidada à organização dos serviços municipais, já encetámos um
estudo que permita efetuar alguns ajustes e que irá conduzir a uma revisão do regulamento atualmente
em vigor. Este processo está em fase de maturação.
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Das competências elencadas na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, algumas já transitaram por “decreto”
para o Município, outras o próprio governo tem prorrogado a sua delegação. Assim, ainda não se
encontram na esfera municipal as seguintes competências:

Competência
Educação

Ação Social

Saúde

Diploma
Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro - Concretiza o quadro
de transferência de competências para os órgãos municipais e
para as entidades intermunicipais no domínio da educação
Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto - Concretiza a
transferência de competências para os órgãos municipais e para
as entidades intermunicipais no domínio da ação social (diploma
só começou a produzir efeitos em agosto de 2020)
Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro - Concretiza o quadro
de transferência de competências para os órgãos municipais e
para as entidades intermunicipais no domínio da saúde

Deliberação
O Município não tem condições para aceitar
as competências
O Município não tem condições para aceitar
as competências
O Município não tem condições para aceitar
as competências

Figura 25 - Competências não assumidas

Estas competências têm sido proteladas pela Câmara Municipal pois, como facilmente se depreende,
estas comportam e têm associada uma grande complexidade. Analisemos, por exemplo, a área da
educação. Os trabalhadores do Agrupamento de Escolas passam a ser pagos pelo Município, mas só
podem ser geridos pelo Agrupamento. O Município não pode deslocalizar os trabalhadores ou efetuar a
sua gestão, mas é o Município o responsável pelo pagamento de todas as despesas, quer de vencimento
quer de funcionamento dos espaços. Os trabalhadores passam a integrar, para efeitos de SIADAP, as
quotas do Município, portanto, deveriam possuir condições de trabalho idênticas às dos trabalhadores
municipais. Esta gestão não se avizinha pacífica, sendo públicas as manifestações que os trabalhadores
dos serviços de educação a nível nacional têm efetuado para manifestar o seu descontentamento com
a sua integração nos mapas de pessoal das autarquias.
Outro exemplo complexo é a área da ação social. Trata-se de uma matéria sensível, que será transferida
para o Município a partir do dia 01 de abril do próximo ano. De acordo com o despacho n.º 9817A/2021, das Finanças, Modernização, do Estado e da Administração Pública e Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, publicado na 2.ª série do diário da república n.º 196, de 8 de outubro, prevê-se o
pagamento do montante de 25.720€, correspondente ao valor do vencimento de um técnico superior,
mas este técnico não será transferido para o mapa de pessoal do Município, pois a segurança social não
o possui. Ou seja, o único valor a transferir é relativo à componente de recursos humanos. O Órgão
Executivo anterior discordou deste valor e transmitiu este facto. Só no âmbito da ação social serão
delegadas nos municípios as seguintes competências:
• Assegurar o serviço de atendimento e de acompanhamento social;
• Elaborar as cartas sociais municipais, incluindo o mapeamento de respostas existentes ao nível
dos equipamentos sociais;
• Assegurar a articulação entre as cartas sociais municipais e as prioridades definidas a nível
nacional e regional;
• Implementar atividades de animação e apoio à família para as crianças que frequentam o ensino
pré-escolar que correspondam à componente de apoio à família;
• Elaborar os relatórios de diagnóstico técnico e acompanhamento e de atribuição de prestações
pecuniárias de caráter eventual em situações de carência económica e de risco social;
• Celebrar e acompanhar os contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de
inserção;
• Desenvolver programas nas áreas de conforto habitacional para pessoas idosas,
designadamente em articulação com entidades públicas, instituições particulares de
solidariedade social ou com as estruturas de gestão dos programas temáticos;
• Coordenar a execução do programa de contratos locais de desenvolvimento social (CLDS), em
articulação com os conselhos locais de ação social
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•

Emitir parecer, vinculativo quando desfavorável, sobre a criação de serviços e equipamentos
sociais com apoios públicos.

Facilmente se percebe a preocupação do Órgão Executivo em conseguir executar todas estas tarefas
quando dispõe no seu mapa de pessoal somente de uma técnica superior de serviço social e uma
assistente técnica.
No âmbito das competências inerente à saúde, já tivemos oportunidade de evidenciar algumas
dificuldades sentidas pelo Centro de Saúde de Alvaiázere, por exemplo, ao nível dos recursos humanos.
Através de um ofício endereçado pelo Gabinete do Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais,
foi comunicado ao Município, em fevereiro de 2019, que, para este processo de delegação de
competências seriam transferidos recursos financeiros num valor de total de 94.748€, dos quais 33.894€
para pagamento de remunerações de três colaboradores a transferir do mapa de pessoal do Centro de
Saúde, 2.832€ para aluguer de imóvel e 58.023€ para custos logísticos. Não entendemos estes valores
como sendo razoáveis no contexto atual. Se os recursos humanos são pedidos pelo Centro de Saúde
ao Município por insuficiência destes para a realização dos trabalhos diários, como poderemos assegurar
a qualidade deste serviço sem investimento e recurso a receitas próprias.
Mas não foram só estas as competências que o Município não aceitou. As competências constantes do
quadro infra também não foram aceites, mas, no passado dia 1 de janeiro do corrente ano, mais uma
vez por “decreto”, passaram para a esfera do Município.

Competência
Policiamento de
proximidade
Segurança
contra incêndios
em edifícios
Cultura
Estacionamento
Público
Vias de
Comunicação

Diploma
Decreto-Lei n.º 32/2019, de 4 de março - Alarga a competência
dos órgãos municipais no domínio do policiamento de
proximidade
Lei n.º 123/2019, de 18 de outubro - altera o Decreto-Lei n.º
220/2008, de 12 de novembro, que estabelece o Regime Jurídico
da Segurança Contra Incêndios (SCIE)
Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro - Desenvolve o quadro
de transferência de competências para os municípios no domínio
da cultura
Decreto-Lei n.º 107/2018 de 29 de novembro - Concretiza o
quadro de transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio do estacionamento público
Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro - Concretiza o
quadro de transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio das Vias de Comunicação

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

Figura 26 - Competências transferidas para o Município

No âmbito da gestão das vias de comunicação, reiteramos a posição do anterior Órgão Executivo. São
muitas as dúvidas que pairam no ar sobre a esfera de atuação municipal e da Infraestruturas de Portugal
(IP). As únicas certezas que o Município possui é o facto de que são muitas as estradas que necessitam
de uma intervenção urgente e, como se sabe, os preços de intervenções desta natureza são
extremamente elevados. Resta saber quais os meios financeiros de que os Municípios vão dispor para
poder garantir a manutenção e segurança das vias de comunicação.
De igual modo, também as competências inerentes ao policiamento de proximidade, segurança contra
incêndios em edifícios, cultura e estacionamento público, nos preocupam, por se desconhecer a sua
verdadeira amplitude.
As competências que, até à data, o Município aceitou, estão elencadas no quadro infra.

Competência

Diploma

Deliberação
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Associações de
bombeiros

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

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

Proteção Civil

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

O Município aceitou as competências

Património
imobiliário
público sem
utilização

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

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

Habitação

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

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

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

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

Áreas protegidas

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

O Município aceitou as competências

Estruturas de
atendimento ao
cidadão

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

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

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

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

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

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

Figura 27 - Competências assumidas

As competências delegadas multiplicam-se, o mesmo não se verificando com os recursos. Como é
possível aos municípios com parcos orçamentos de receita, como é o caso do Município de Alvaiázere,
conseguir fazer face a este vastíssimo leque de competências. Não nos parece um exercício fácil.
Concordamos que é inegável o facto de que ao nível municipal existe uma mais eficiente e eficaz gestão
dos dinheiros públicos, um maior e mais profundo conhecimento da realidade local e das necessidades
da população, mas a falta de recursos é incontornável. Esta é uma situação muito preocupante.
Mas os municípios também podem delegar competências. Como se sabe, o Decreto-Lei n.º 57/2019, de
30 de abril, veio concretizar a transferência de competências dos municípios para os órgãos das
freguesias. Concordamos com esta delegação, não fosse a verba necessária à execução destas
transferências ser oriunda dos orçamentos municipais, sendo os valores deduzidos ao montante do
Fundo de Equilíbrio Financeiro e da participação variável do Município no Rendimento das Pessoas
Singulares (IRS) do Município. O Município de Alvaiázere, à semelhança dos restantes, celebrou e tem
em vigor os chamados “acordos de execução”, ao abrigo do disposto nos artigos 16.º, 33.º, 132.º e
133.º, todos do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. Com a publicação
do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, foram revogadas as normas que permitem manter os
acordos de execução em vigor, no entanto, o art.º 11.º deste Decreto veio permitir a manutenção
destes acordos até à celebração do auto de transferência de recursos para as freguesias. Com vista à
execução desta delegação de competências, e por uma questão de transparência e equidade, o anterior
Órgão Executivo celebrou um contrato de prestação de serviços com uma entidade externa ao Município,
para que seja realizado um estudo que permita efetuar o apuramento dos valores que corresponderão
ao pacote financeiro a transferir para as freguesias para a execução destas competências. Este processo
está a ser desenvolvido, sendo expectável o seu términus no início do próximo ano de 2022. Até lá, e
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com base em dois pareceres existentes nos serviços do Município devidamente homologados, manterse-ão em vigor os acordos de execução.
A figura infra espelha os valores considerados em sede de orçamento para as Freguesias do Concelho.

Transferências em valor

Entidade

Corrente

Freguesia de Almoster

16 293,00 €

Acordo de Execução

Capital

TOTAL

0,00 €

16 293,00 €

143 100,00 €

190 666,00 €

16 293,00 €

Freguesia de Alvaiázere

47 566,00 €

Acordo de Execução

34 066,00 €

Contrato de Delegação de Competências (Cemitério de Alvaiázere)

7 000,00 €

Contrato de Delegação de Competências (Mercados e Feiras)

6 500,00 €

Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias - Infraestruturação, beneficiação e modernização
Freguesia de Maçãs de D. Maria

143 100,00 €
25 458,00 €

Acordo de Execução

168 026,10 €

193 484,10 €

22 958,00 €

Contrato de Delegação de Competências (Mercados e Feiras)

2 500,00 €

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

168 026,10 €
19 175,00 €

Acordo de Execução

0,00 €

19 175,00 €

63 873,90 €

91 383,90 €

19 175,00 €

Freguesia de Pussos São Pedro

27 510,00 €

Acordo de Execução

27 510,00 €

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

63 873,90 €
136 002,00 €

Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias - Atividades diversas determinadas
Total

375 000,00 €

511 002,00 €

375 000,00 €

521 002,00 €

10 000 €
146 002,00 €

10 000 €

Figura 28 - Apoio às Freguesias

SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
(SNC-AP)
O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro na sua atual redação, define-se como “(…) o novo regime

de contabilidade a ser adotado transversalmente em todo o sector público, e irá permitir a convergência
das práticas de contabilização e avaliação de ativos dos organismos das administrações públicas
portuguesas, com as dos outros Estados-membros da UE.”

Este sistema contabilístico único, completo e universal, e que após sucessivos adiamentos, entrou em
vigor a 01 de janeiro de 2020, veio revogar quase na íntegra o diploma do Plano Oficial de Contabilidade
das Autarquias Locais (POCAL).
O SNC-AP tem como principal intuito fornecer instrumentos de monitorização, reporte e previsão ao
longo de todo o processo orçamental, uniformizando políticas de contabilidade e relato financeiro.
Importa, neste âmbito, ressalvar que, tal como se referiu, o SNC-AP revogou o POCAL, excecionandose 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).
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Destacamos o facto de que somente no corrente ano a software house AIRC, com a qual a esmagadora
maioria dos Municípios trabalha, conseguiu adaptar os mapas à versão contemplada na NCP 26 do SNCAP. Assim, os mapas das GOP’s, PPI, AMR, resumo do orçamento e o orçamento e plano orçamental
plurianual, são mapas que possuem um layout diferente face ao apresentado no orçamento para 2021.
Por outro lado, e de acordo com o parágrafo 17 da NCP 1 do SNC-AP, é obrigatória a elaboração das
demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por
natureza e demonstração dos fluxos de caixa. Para o ano de 2021, os serviços financeiros do Município
procederam à elaboração e apresentação destes mapas, constando estes, também, no orçamento para
2022. No entanto, a software house AIRC ainda não os disponibilizou, pois revestem alguma
complexidade. No Orçamento de Estado para o corrente ano de 2021, designadamente no seu art.º
132.º, foi dispensada a obrigatoriedade de a Administração Local proceder à apresentação destas
demonstrações financeiras previsionais para os anos de 2021 e de 2022. Daqui se depreende as
dificuldades sentidas e a complexidade da adaptação a este novo sistema de contabilidade pelos
Municípios. São matérias difíceis e a amplitude de competências inerentes às Autarquias é distinta das
aplicáveis à Administração Central. Apresentam-se estas demonstrações na proposta para 2022, sendo
certo que estes mapas são elaborados manualmente com recurso a uma folha de cálculo.

1.5. SUBSISTEMAS CONTABILÍSTICOS
O SNC-AP é constituído pelos seguintes subsistemas contabilísticos:

Subsistema

Descrição

Contabilidade Permite registar, pormenorizadamente, o processo
Orçamental
orçamental (elaboração, execução e prestação de contas)
Permite registar as transações e outros eventos que afetam
a posição financeira e suas alterações (balanço e alterações
Contabilidade
no património liquido), o desenvolvimento financeiro
Financeira
(demonstração dos resultados) e os fluxos de caixa
(demonstração dos fluxos de caixa)
Permite avaliar o resultado das atividades e projetos que
Contabilidade contribuem para a realização das políticas públicas e o
de Gestão
cumprimento dos objetivos em termos de serviços a
prestar aos cidadãos

Mapas

Indicadores

Normativo

Demonstrações
orçamentais

Orçamentais

NCP 26

Classe 0

Demonstrações
financeiras

Económicofinanceiros

NCP 1
a
NCP 25

Estrutura
Concetual e
IPSAS

Análise de
custos e
investimentos

Operacionais

NCP 27

Contabilidade
analítica

Figura 29 - Subsistemas contabilísticos do SNC-AP

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

Estrutura concetual da informação financeira pública (EC) – integra o Anexo I;
Normas de Contabilidade Pública (NCP) – integram o Anexo II;
Plano de contas multidimensional (PCM) – integra o Anexo III.

Página 35 de 235

Relatório 2022
Documentos Previsionais

1.6.1. Estrutura concetual da informação financeira pública (EC)
A EC “(…) define os conceitos que devem estar presentes no desenvolvimento de normas de

contabilidade pública (NCP) aplicáveis à preparação e apresentação de demonstrações financeiras e
outros relatórios financeiros por parte das entidades públicas.”
No relato financeiro deve-se proporcionar a informação útil aos utilizadores das demonstrações
financeiras, designadamente, informação explicativa quanto à posição financeira das entidades públicas,
o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa. Nestes pressupostos, são definidos os atributos da
informação incluída no relato financeiro, designadamente, as seguintes caraterísticas qualitativas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Relevância,
Fiabilidade,
Compreensibilidade,
Oportunidade,
Comparabilidade,
Verificabilidade.

As demonstrações financeiras que retratam os efeitos financeiros das transações e outros
acontecimentos, são compostas pelos seguintes elementos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ativos;
Passivos;
Rendimentos;
Gastos;
Contribuições para o património líquido;
Distribuições do património líquido.

1.6.2. Normas de contabilidade pública (NCP)
As NCP contemplam os requisitos ao nível da contabilização das transações e outros acontecimentos,
bem como as divulgações necessárias por cada uma das áreas contabilísticas.
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Sigla

Designação

NCP 1

Estrutura e conteúdo das Demonstrações Financeiras

NCP 2

Políticas contabilísticas, alterações em estimativas contabilísticas e erros

NCP 3

Ativos intangíveis

NCP 4

Acordos de concessão de serviços: concedente

NCP 5

Ativos fixos tangíveis

NCP 6

Locações

NCP 7

Custos de empréstimos obtidos

NCP 8

Propriedades de investimento

NCP 9

Imparidade de ativos

NCP 10

Inventários

NCP 11

Agricultura

NCP 12

Contratos de construção

NCP 13

Rendimento de transações com contraprestação

NCP 14

Rendimento de transações sem contraprestação

NCP 15

Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

NCP 16

Efeitos de alterações em taxas de câmbio

NCP 17

Acontecimentos após a data de relato

NCP 18

Instrumentos financeiros

NCP 19

Benefícios dos empregados

NCP 20

Divulgações de partes relacionadas

NCP 21

Demonstrações Financeiras Separadas

NCP 22

Demonstrações Financeiras Consolidadas

NCP 23

Investimentos em Associadas e empreendimentos conjuntos

NCP 24

Acordos conjuntos

NCP 25

Relato por segmentos

NCP 26

Contabilidade e Relato Orçamental

NCP 27

Contabilidade de Gestão

Figura 30 - NCP que integram o SNC-AP

1.6.3. Plano de contas multidimensional (PCM)
O PCM assegura a classificação, registo e relato das transações e acontecimentos de uma forma
normalizada, sistemática e consistente e é constituído pelos seguintes elementos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Quadro síntese de contas das Classes 1 a 8;
Código de Contas das Classes 1 a 8;
Quadro de correspondências entre as rubricas orçamentais e as contas do PCM;
Quadro de correspondências entre as contas do PCM e as principais contas do SEC;
Classificador de entidades (Classificador Complementar 1);
Classificador de bens e direitos para efeito de cadastro e respetivas vidas úteis (Classificador
Complementar 2) – que vem revogar o Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE)
aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril.

De referir ainda que, como parte integrante do anexo III do SNC-AP, a Portaria n.º 189/2016, de 14 de
julho, aprovou as notas de enquadramento ao PCM, as quais têm por objetivo ajudar na interpretação
e ligação do PCM às respetivas NCP.
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ORÇAMENTO MUNICIPAL
O mandato 2021-2025, é o início de um ciclo político. Não estão já vertidos no orçamento todos os
projetos que possuímos, pois estamos a elaborar os respetivos projetos que permitirão a sua
apresentação. Por outro lado, temos de adaptar a despesa à receita que possuímos, exercício que
efetuámos e que está espelhado nos documentos previsionais que se apresentam.

1.7. CONTABILIDADE E RELATO
Não tendo sido revogado o ponto 3.3 do POCAL, que define as regras previsionais à elaboração do
orçamento das autarquias locais, na sua atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de
abril, o orçamento municipal apresenta a previsão económica e financeira de todas as receitas e
despesas que se preveem arrecadar e realizar num período anual, coincidente com o ano civil, com o
intuito de espelhar a atividade do Órgão Executivo.
Na preparação do orçamento municipal, e conjugando a RFALEI com o SNC-AP, devem ser elaborados
os seguintes documentos:
▪

▪

Demonstrações orçamentais previsionais
▪ Orçamento enquadrado num plano orçamental plurianual - ano seguinte mais 4 anos
(§46 da NCP 26 do SNC-AP)
▪ Orçamento da receita;
▪ Orçamento da despesa;
▪ Grandes Opções do Plano
▪ Plano Plurianual de Investimentos (NCP 26 do SNC-AP);
▪ Atividades mais relevantes da gestão (artigo 46.º da RFALEI);
Demonstrações financeiras previsionais (§17 da NCP 1 do SNC-AP)
▪ Balanço;
▪ Demonstração dos resultados por natureza;
▪ Demonstração dos fluxos de caixa.

A norma da anualidade e plurianualidade, definida no RFALEI, refere que, para além do facto de que
os orçamentos das autarquias locais são elaborados numa base anual, em que o ano económico coincide
com o ano civil, estes têm a obrigatoriedade de se enquadrar num Quadro Plurianual de Programação
Orçamental (QPPO), elaborado para uma base de quatro anos/exercícios.
Pelo n.º 2 do artigo 35.º da Lei de Enquadramento Orçamental alterada e republicada pela Lei n.º
41/2020, de 18 de agosto, “Anualmente, o Governo apresenta o quadro plurianual, que inclui o ano em

curso e os quatro anos seguintes, bem como mapas respeitantes ao valor acumulado dos compromissos
contratados.”
De acordo com as FAQ´s do SATAPOCAL divulgadas em novembro de 2020 3, o SNC-AP “não prevê

regras ou disposições específicas para a elaboração do orçamento. Não obstante, o supracitado DecretoLei dispõe, no seu artigo 17.º, que é excluído da revogação do POCAL o ponto 3.3, relativo às regras
previsionais, pelo que as mesmas se mantêm em vigor, aplicando-se essas regras à elaboração do
orçamento para o ano do orçamento a aprovar, mas não para os anos seguintes considerados no
mesmo…”

3

Consultado em 11/11/2020: http://www.portalautarquico.pt/pt-PT/financas_locais/pocal/satapocal/outros_entendimentos/
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A inexistência de previsão expressa de regras específicas para o apuramento da receita e da despesa
plurianual, não obsta a que na elaboração do plano orçamental plurianual sejam utilizadas as regras
previsionais e os princípios vigentes,…
Naturalmente, verifica-se um grau considerável de imprevisibilidade inerente à natureza de algumas
tipologias de receita e de despesa, motivo pelo qual, de acordo com o n.º 3 e o n.º 4 do art.º 44.º do
RFALEI, a previsão para os anos seguintes ao do orçamento é meramente indicativa, sendo o quadro
plurianual orçamental atualizado anualmente.”
Resumindo, o orçamento municipal deve estar enquadrado num plano plurianual (ano N+4), em que
para todos os anos a receita e a despesa devem estar equilibrados, de acordo com os princípios
fundamentais e regras orçamentais instituídos na RFALEI, designadamente:
▪
▪
▪
▪
▪

Princípio da estabilidade orçamental (artigo 5.º);
Princípio da equidade intergeracional (artigo 9.º);
Princípio da anualidade e plurianualidade (artigo 9.º-A);
Regra do equilíbrio orçamental (artigo 40.º);
Regra do quadro plurianual municipal (artigo 44.º).

De referir, por fim, que os documentos previsionais deverão ser elaborados com base no Decreto-Lei
n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, diploma que aprova os códigos de classificação económica das receitas
e das despesas públicas, incluindo as rubricas previstas no SNC-AP.

1.8. PRINCÍPIOS E REGRAS ORÇAMENTAIS
A atividade financeira do Município de Alvaiázere, no âmbito da aplicação do SNC-AP, conjuga as
dimensões orçamental, financeira e de gestão, como explicado no ponto 3.1 – Subsistemas
contabilísticos.

POCAL
Contabilidade Orçamental

SNC-AP
Contabilidade Orçamental NCP 26

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

Contabilidade Financeira

NCP 1 a NCP 25

Contabilidade de custos

Contabilidade de Gestão

NCP 27

Figura 31 - Comparabilidade entre os subsistemas contabilísticos (POCAL vs SNC-AP)

De acordo com os preceitos legais em vigor, na elaboração dos documentos previsionais para o ano de
2022, foram respeitados os princípios orçamentais e as regras previsionais definidos nos diplomas da
RFALEI e da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), para a obtenção de uma imagem verdadeira e
apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental do Município.
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POCAL

RFALEI

SNC-AP

(Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02)

(Lei n.º 73/2013, de 3/09)

(Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11/09)
LEO (Lei n.º 151/2015, de 11/09)

Independência
Anualidade

Anualidade e plurianualidade

Unidade

Unidade e Universalidade

Universalidade
Equilíbrio

Equilíbrio Orçamental

Especificação
Não Consignação

Não Consignação

Não Compensação

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 32 - Princípios e regras orçamentais (por diploma legal)

Escalpelizando alguns dos princípios, temos:
1.8.1. Equilíbrio orçamental
A norma do “equilíbrio orçamental corrente” referenciada no RFALEI, estipula que a receita corrente
bruta deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias dos
empréstimos de médio e longo prazo. O seu cumprimento deve ser garantido, relativamente a cada ano
económico, no momento da elaboração dos documentos previsionais (orçamento da receita e da
despesa e GOP`s), nas respetivas modificações orçamentais (alterações permutativas e modificativas)
e no decurso da sua execução.

Descrição

Orçamento 2022

Receita prevista (1)

10 125 571,00 €

Despesa prevista (2)

10 125 571,00 €

Saldo (3)=(1)-(2)

0,00 €

Receitas correntes (4)

7 069 836,00 €

Despesas correntes (5)

5 801 274,00 €

Saldo Corrente (6)=(4)-(5)

Cumpre
(pelo ponto 3 do POCAL)

1 268 562,00 €

Amortizações médias de EMLP (7)

188 383,78 €

Diferença (8)=(6)-(7)

Controlo do
cumprimento da regra
de equilíbrio

Conclusão

1 080 178,22 €
5% das receitas correntes
cobradas brutas

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

353 491,80 €

(n.º 3 do art.º 40.º do RFALEI)

Conclusão

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

Figura 33 - Equilíbrio orçamental para 2022

Pela análise ao quadro supra, para o ano de 2022, é expectável uma poupança corrente, no montante
de 1.080.178,22€. De acordo com os normativos legais, esquematicamente temos:
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Figura 34 - Demonstração do equilíbrio orçamental para 2022

Face ao presente enquadramento legal, no quadro infra, é possível analisar e verificar o cálculo das
amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo.
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Empréstimos de M/L Prazo,
(em 31-12-2013)

Vida útil
remanescente

Capital em
dívida

Términus do
contrato

(em 31-12-2013)

(data)

(1)

(2)

(n.º de anos
desde 31-122013)
(3)

Amortizações
Médias

251 509,20 €

12/06/2024

11

22 864,47 €

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

16/12/2029

16

51 477,99 €

30/09/2034

21

7 784,83 €

13

Términus de
contrato por
amortização
antecipada do
capital em divida

(para 2022)
(4) = (1)/(3)

Caixa Geral de Depósitos
0078/000592/891
Construção do Bairro Social
0078/000596/091
Requalificação da ETAR de Alvaiázere
0078/000604/591
2.ª Fase da CM1118 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 Req. Urbana
9015/ 005137/ 891
Aquisição de terrenos para Req. Urbana
9015/006440/291
Req. Martins Rangel

Novo Banco
770020034
Remod. e ampliação do Estádio Municipal
770020033
Aquisição Edifício
15842
Aquisição de Terreno

Términus de
contrato por
amortização
antecipada do
capital em divida

Crédito Agrícola
Obras de Saneamento

823 647,90 €
IHRU

8 Fogos em Alvaiázere

163 481,42 €
DGTF

PAEL - Programa de Apoio à Economia Local

TOTAL

1 613 323,63 €

15/11/2026

4 767 141,34 €

188 383,78 €

Figura 35 - Amortizações médias dos empréstimos de M/L prazo
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1.8.2. Anualidade e plurianualidade
Com base nos pressupostos da norma da anualidade e plurianualidade, definidos no quadro legal do
RFALEI e da LEO - Quadro plurianual das despesas públicas, abordados também no ponto 4.1 do
presente documento, o Município de Alvaiázere elaborou os documentos previsionais para o exercício
de 2022 e seguintes, ou seja, elaborou um plano orçamental plurianual para 2022 e para os quatro
exercícios seguintes (2023 a 2026). Tratou-se de um exercício complexo, pois não estão definidas as
regras previsionais e estamos a elaborar um orçamento a quatro anos sob uma grande incerteza
económica e com um enorme acréscimo de responsabilidades.

Quadro de Médio Prazo para as
Finanças das Autarquias Locais

Quadro Plurianual de
Programação
Orçamental

Orçamento
+
GOP`s

(PPI + AMR)

Figura 36 - Esquema da anualidade e plurianualidade (RFALEI)

No âmbito da autorização prévia da LCPA, definida na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012,
de 21 de fevereiro na sua atual redação, no início de cada ano, o Município dá sempre conhecimento à
Assembleia Municipal dos compromissos plurianuais que possui, pela transição do exercício. Ou seja,
são espelhados num quadro resumo, os compromissos plurianuais assumidos pela Câmara Municipal,
nos termos das normas de execução orçamental (NEO).
Compromisso plurianual é um compromisso que quando assumido gera responsabilidades para a
entidade em mais do que um período orçamental, ou pelo menos em período diferente daquele em que
é assumido.
Considerando a importância do conhecimento e divulgação dos compromissos plurianuais que o
município possui, no quadro infra são mencionados os compromissos plurianuais assumidos pelo Órgão
Executivo por via da celebração de contratos, acordos de execução ou regulamentos municipais.
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Figura 37 – Autorização Prévia da LCPA
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1.8.3. Unidade e Universalidade
A norma da unidade e universalidade do RFALEI define a obrigatoriedade do orçamento municipal incluir
as receitas e despesas de todos os seus órgãos e serviços sem autonomia financeira. Por outro lado,
em anexo devem ser apensos os orçamentos dos órgãos e serviços com autonomia financeira e das
entidades participadas em que se verifique o controlo ou presunção de controlo, o que não se aplica ao
Município de Alvaiázere.
Esta regra orçamental define, também, que o orçamento das autarquias locais apresente o total das
responsabilidades financeiras resultantes de compromissos plurianuais, cuja natureza impeça a
contabilização direta do respetivo montante no ano em que os compromissos são assumidos. A
esmagadora maioria destes valores estão contemplados nas grandes opções do plano e escalpelizados
no ponto anterior.
Neste âmbito, enquadram-se, também, as despesas de natureza certa e permanente que estão
dependentes dos consumos e que, de acordo com o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugada com as NEO, o Presidente
da Câmara é a entidade com competência para a assunção destes compromissos e para a autorização
destas despesas, das quais são exemplo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vencimentos e salários;
Subsídio familiar a crianças e jovens;
Gratificações, pensões de aposentação e outras;
Avenças;
Encargos com empréstimos;
Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus dependentes;
Seguros;
Comunicações móveis, fixas e internet;
Comissões multibanco;
Portes de correio;
Portagens e pórticos;
Energia elétrica;
Consumo de água, saneamento básico, resíduos sólidos urbanos;
Gás e gasóleo de aquecimento;
Seguros;
Serviços de saúde (reembolsos e quotizações);
Publicações de avisos;
Pagamentos contratualmente previstos quando os respetivos títulos para pagamento tenham
sido emitidos de acordo com as regras e as disposições contratuais aplicáveis.

Nos termos da atual redação da LCPA, apresenta-se um quadro informativo com os valores escalonados
para exercícios futuros referentes aos compromissos plurianuais estimados. O valor relativo ao ano de
2022, traduz os montantes previsionais plurianuais contemplados e já devidamente incorporados no
orçamento e cujo compromisso e ou respetivos contratos foram assumidos ou outorgados em anos
anteriores.
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Classificação Económica
Código

Designação

Anos
2022

2023

2024

2025

2026

0101/01021303

Senhas de Presença - Assembleia Municipal

7 715,00

7 715,00

7 715,00

7 715,00

0102/…

Vencimentos

7 715,00

2 046 055,00

2 132 045,00

2 132 050,00

2 142 045,00

2 142 050,00

0102/010109

Pessoal em qualquer outra situação - veterinário
e outros

88 000,00

88 000,00

88 000,00

88 000,00

88 000,00

0102/01021303

Senhas de Presença - Câmara Municipal

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0102/010301

Encargos com a saúde

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0102/01030901

Seguros

40 005,00

35 005,00

35 005,00

35 005,00

35 005,00

0102/02010202

Combustíveis rodoviários (gasóleo)

116 000,00

106 000,00

126 000,00

126 000,00

120 000,00

0102/02010299

Outros combustíveis

78 750,00

78 000,00

78 000,00

78 000,00

0,00

0102/020105

Refeições escolares

112 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0102/020201

Encargos das instalações (iluminação)

306 000,00

641 000,00

641 000,00

641 000,00

641 000,00

0102/020203

Conservação de bens

136 069,00

130 000,00

130 000,00

12 000,00

12 000,00

0102/020205

Locação de material de informática

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0102/020209

Comunicações

0102/020210

Transportes escolares

0102/020212

Seguros

0102/020213

Deslocações

0102/020214

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

0102/020218
0102/020219
0102/020220
0102/020224

34 500,00

39 500,00

39 500,00

39 500,00

9 500,00

255 000,00

270 000,00

270 000,00

270 000,00

250 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

0,00

5 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

237 100,00

94 000,00

86 000,00

76 000,00

150 000,00

Vigilância e segurança

16 122,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

5,00

Assistência técnica

47 005,00

47 000,00

47 000,00

47 000,00

0,00

Outros trabalhos especializados

427 509,00

162 350,00

261 350,00

308 850,00

228 350,00

Encargos de cobrança de receita

32 500,00

32 500,00

27 500,00

30 500,00

27 500,00

0102/020225

Outros serviços

79 500,00

3 200,00

30 000,00

30 000,00

25 000,00

0102/040305

Protocolo de Cooperação com Agrup. de Escolas

0102/04050102

Acordos de execução

0102/04050104

Associações de municípios (quotas)

0102/04050108

Outros (quotas)

12 015,00

12 000,00

0102/040701

Instituições sem fins lucrativos

256 407,00

224 685,00

0102/04080202

Familias - outros apoios

253 705,00

160 700,00

0102/06020304

Serviços bancários

0102/0602030599

Outras despesas correntes

0102/07030301

Viadutos, arruamentos e obras complementares

0102/07010413

Construções diversas - Outras

0102/070113

Investimentos incorpóreos

0103/…

Empréstimos bancários (Capital, juros e
comissões)

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258 688,00

47 000,00

46 500,00

46 500,00

6 500,00

39 378,00

119 368,00

10 358,00

10 358,00

10 358,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

170 180,00

170 180,00

90 500,00

138 700,00

118 700,00

22 500,00
1 750,00

1 750,00

1 750,00

1 750,00

1 750,00

21 125,00

29 585,00

19 580,00

1 580,00

1 580,00

301 235,00

166 000,00

315 000,00

1 057 448,00

1 479 608,00

1 008 780,00

215 500,00

500,00

200 500,00

525 500,00

25 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

223 896,00

224 972,00

225 360,00

216 290,00

195 000,00

6 641 309,00

5 459 875,00

5 326 048,00

6 153 921,00

6 138 421,00

Figura 38 - Compromissos plurianuais previsionais

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

Fundos Comunitários;
Fundo Social Municipal;
Cooperação técnica e financeira;
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▪
▪

Empréstimos a médio e longo prazo para aplicação em investimentos ou contraídos no âmbito
de mecanismos de recuperação financeira;
Receitas provenientes dos preços cobrados nas situações referidas no n.º 8 do artigo 21.º do
RFALEI.

1.9. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO (LCPA)
1.9.1. Fundos Disponíveis
A Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, na sua atual redação, veio regulamentar que a assunção de compromissos só deve ser feita
com o apuramento dos fundos disponíveis, ou seja, devemos verificar e comprovar a existência de
verbas disponíveis em tesouraria, a curto prazo, ou seja, num horizonte móvel de seis meses.
No cumprimento deste normativo legal, informa-se que o Município de Alvaiázere tem apresentado
valores positivos, sendo expectável a continuidade desse cenário no exercício de 2022 e seguintes.

(unidade: €)

Fundos Disponíveis - Resumo
Mês

Anos
2017

2018

2019

2020

2021

01

1 540 334,87

50 203,85

250 112,05

1 700 145,38

1 569 432,99

02

2 062 680,59

3 471 195,28

197 411,44

1 885 210,91

1 481 411,64

03

2 100 666,16

2 878 077,57

2 437 541,54

2 115 950,00

1 574 732,08

04

2 207 459,52

2 592 724,03

2 154 449,85

2 174 473,18

1 429 951,13

05

2 148 303,84

1 584 231,73

2 301 783,91

2 352 687,17

2 268 925,18

06

1 910 154,32

1 399 202,91

1 596 417,72

2 154 513,26

1 756 407,61

07

815 176,04

1 044 044,47

2 299 012,12

2 166 511,26

1 648 695,25

08

357 709,82

1 677 062,55

2 208 150,40

2 299 956,94

1 816 090,49

09

888 685,53

2 449 651,03

1 937 224,53

2 200 272,97

1 849 748,54

10

778 842,40

3 392 707,52

1 984 007,42

2 809 074,89

1 560 323,99

11

926 669,14

3 114 093,42

2 194 135,46

3 223 870,30

> 0,00*

12

1 157 568,15

3 379 894,20

2 374 362,91

3 377 091,69

> 0,00*

2022-2026

> 0,00*

* Valores previstos

Figura 39 - Cálculo mensal dos fundos disponíveis e previsão para períodos seguintes

Desde 2019 que o Município de Alvaiázere está excluído da obrigação de reporte do mapa de fundos
disponíveis à DGAL, através da aplicação SIIAL, de acordo com disposto nos n.ºs 6 e 7 do artigo 88.º
da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (LOE/2019), que veio dar esta prerrogativa aos Municípios que
cumpram com as obrigações legais de reporte de informação financeira às entidades do Tribunal de
Contas e DGAL e respeitem os limites de endividamento previstos na lei. Esta norma foi mantida nos
orçamentos de 2020 e de 2021, pelos n.ºs 5 e 6 do artigo 107º da Lei n.º 2/2020 de 31 de março
(LOE/2020) e n.ºs 5 e 6 do artigo 111º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro (LOE/2021),
respetivamente. Ainda assim, mantem-se a obrigatoriedade do cálculo mensal dos fundos disponíveis e
o Município tem efetuado a submissão na DGAL, do mapa dos pagamentos em atraso.
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1.9.2. Pagamentos em atraso
De acordo com o artigo 7.º da LCPA “a execução orçamental não pode conduzir, em qualquer momento,
a um aumento dos pagamentos em atraso”.
Perante este pressuposto, no futuro exercício de 2022, e em resultado de um contínuo esforço de
equilíbrio, ponderação e responsabilidade na assunção de despesas e compromissos, prevê-se que não
hajam registos de dívidas a mais de 90 dias.

(unidade: €)
Pagamentos em atraso

Mês

Anos
2017

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

2018

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

2019

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

2020

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

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

2021

2022-2026

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

0,00*

0,00*
* Valores previstos

Figura 40 - Pagamentos em atraso e previsão para períodos seguintes

1.9.3. Prazo médio de pagamentos
Com base na informação disponibilizada pelo Portal Autárquico da DGAL – SIIAL, através da Ficha do
Município, o mapa infra reflete, por trimestre, o prazo médio de pagamentos em dias e sua previsão
para períodos seguintes. Desde a implementação do SNC-AP que a DGAL não efetua estes cálculos,
nem disponibiliza a chamada “ficha do Município”. Apesar do vastíssimo número de mapas e documentos
que os Municípios, mensalmente, submetem à DGAL, esta ainda não conseguiu produzir a informação
que ali constava e que se revelava como extremamente útil. Esperamos que estas dificuldades sejam,
entretanto, superadas pela DGAL.

(unidade: em dias)

Trimestre

Anos
2017

2018

2019

1.º

36

15

8

2.º

25

13

5

3.º

14

11

8

4.º

15

10

7

2020

11*

2021-2025

< 20

Fonte: Portal Autárquico da DGAL (SIIAL)
* Informação não disponibilizada pela DGAL. Cálculo previsional

Figura 41 - Mapa resumo do prazo médio de pagamentos e previsão para períodos seguintes
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Figura 42 - Gráfico representativo do prazo médio de pagamentos (real e previsional)

1.10.

ENDIVIDAMENTO AUTÁRQUICO

No que respeita ao conceito de endividamento autárquico importa referir que, com as imposições legais
do diploma do RFALEI, os municípios estão sujeitos a um limite para a dívida total que engloba a
totalidade dos empréstimos, contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de
endividamento.
Deste modo, e com base num cálculo por estimativa para o ano de 2022, prevê-se que o Município de
Alvaiázere, possa ter uma margem de endividamento que ronda o montante de 1.826.193,13€.
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Receita corrente
liquidada

Ano 2019

7 050 274,25 €

Ano 2020

6 817 397,17 €

Ano 2021 (previsível)

7 069 836,00 €
Média (1)

Regra do
Endividamento

6 979 169,14 €

= 1,5 da média da receita corrente liquidada dos
últimos 3 exercícios (2)=(1)x1,5
Conta 22

Dívida a Terceiros
em 31-12-2021
(previsível)

10 468 753,71 €
164 000,00 €

Conta 2511

1 032 482,28 €

Conta 204

94 538,41 €

Conta 24 (242+244+245)

0,00 €

Conta 27

50 000,00 €
Total (3)

1 341 020,69 €

Sicó Formação
Contribuição SEL
em 31-12-2021
(previsível)*1

CIMRL
ANMP *3

-

Terras de Sicó
ADXTUR
Enerdura
Federação Portuguesa do Caminho de Santiago
APIN
ERSUC
Rede Cultura 2027 Leiria
Total*2 (4)

Dívida não
orçamental em
31-12-2021
(previsível)

0,00 €

Conta 242

0,00 €

Conta 244

0,00 €

Conta 24511

0,00 €

Conta 27859

0,00 €

Conta 2789

3 232,61 €
Total (5)

3 232,61 €

Dívida Total excluindo não orçamentais (6)=(3)+(4)-(5)

1 337 788,08 €

Margem de endividamento para 2022 (7)=(2)-(6)

9 130 965,63 €

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

1 826 193,13 €
*1 Conforme o art.º 54.º da RFALEI.
*2 Ausência de informação previsional.

3

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

Figura 43 - Endividamento para 2022

1.11.

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

As autarquias locais estão sujeitas, na aprovação e execução dos seus orçamentos, ao princípio da
estabilidade orçamental, o qual pressupõe a sua sustentabilidade financeira e uma gestão orçamental
equilibrada, incluindo as responsabilidades contingentes por si assumidas, de acordo com os preceitos
legais instituídos pela RFALEI. Assim, e pelo disposto legal no n.º 1 do artigo 46.º do supracitado
diploma, mapeamos as responsabilidades contingentes conhecidas até ao momento:
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Tribunal
Balcão Nacional de
Arrendamento

N.º Processo
1370/20.0YLPRT

Tipo de Ação
Procedimento Especial de
Despejo

Partes
Contraparte: António Alves Castelão

Figura 44 - Processos de contencioso

1.12.

ESTRUTURA ORGÂNICA

A estrutura orgânica do Município de Alvaiázere4 está em vigor desde outubro de 2019. Verificamos que
existem serviços que dependem hierarquicamente do Presidente ou Vereadores, ou seja, que não
possuem uma chefia responsável pela sua coordenação e supervisão. Considerando o vasto conjunto
de competências inerentes ao cargo de Presidente ou Vereador, é incompatível aliar a estas a gestão
direta dos recursos humanos. Este fator, aliado à transferência de competências, obriga-nos a introduzir
alterações que julgamos necessárias e indispensáveis à atual estrutura organizacional do Município. O
objetivo será reorganizar e reafectar recursos de forma a que consigamos obter uma ainda maior
eficiência e eficácia dos serviços.

Figura 45 - Organigrama dos serviços municipais

O mapa de pessoal do Município possui, atualmente, 96 colaboradores. No quadro seguinte, é visível a
sua distribuição pelos diversos grupos profissionais. O número de colaboradores constante nos anos de
2023 e seguinte é meramente indicativo, devendo ser reajustado após a finalização do processo de
reorganização dos serviços.

4

Publicada na 2.ª série do Diário da República através do Regulamento n.º 814/2019, de 17 de outubro.
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(unidade: número de colaboradores)

Grupos Profissionais

2020

2021
Real*1

Previsão*2

20222026 *3

Dirigentes Intermédios (de 2.º Grau)

2

2

2

2

Coordenador Municipal Proteção Civil

1

1

1

1

Pessoal afeto ao Gabinete Apoio Presidência
Pessoal afeto ao Gabinete de Apoio aos
Vereadores
Fiscal Municipal

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

Técnicos Superiores

17

27

28

31

Assistentes Técnicos

17

18

18

20

Assistentes Operacionais

40

44

44

47

80

96

97

106

Total

Figura 46 – Quadro de Pessoal

1.13.

FUNDO DE MANEIO – “FUNDO FIXO”

A Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho, que aprova as notas de enquadramento ao PCM - Plano de
Contas Multidimensional, prevê a faculdade de constituição de fundos de maneio como “Fundo Fixo”,
para fazer face a pequenos montantes de despesas urgentes e inadiáveis, julgados necessários e
convenientes ao bom funcionamento dos serviços municipais. O regulamento da constituição e
regularização destes fundos é aprovado pelo Órgão Executivo e nele constam a natureza das despesas
e respetivas classificações económicas que podem ser aqui contempladas.
A Norma de Controlo Interno, no seu ponto 7 do anexo VII – Meios Financeiros Líquidos, define os
requisitos e procedimentos de controlo específicos da constituição e execução do fundo de maneio.

ORÇAMENTO - ANÁLISE ECONÓMICA-FINANCEIRA
1.14.

ESTRUTURA DO ORÇAMENTO

O orçamento municipal contempla os capítulos destinados a:
▪
▪
▪

01 - Assembleia Municipal
02 - Câmara Municipal
03 - Operações Financeiras

Relativamente ao capítulo 01 – Assembleia Municipal – foi auscultado o Senhor Presidente da Mesa da
Assembleia Municipal, estando ali considerados os valores necessários à normal prossecução dos
trabalhos inerentes a este Órgão Deliberativo.

1.15.

RESUMO DO ORÇAMENTO

Na senda do princípio do equilíbrio orçamental (RFALEI), o valor do saldo corrente no orçamento para
2022 fixa-se, aproximadamente, no montante de 1.268 562,00€ (de acordo com o princípio do equilíbrio
orçamental analisado no ponto 4.2.1 do presente documento).
Página 53 de 235

Relatório 2022
Documentos Previsionais

Receita

Montante

Receitas Correntes

7 069 836,00 €

01 - Impostos diretos

911 817,00 €

02 - Impostos indiretos

1,00 €

04 - Taxas, multas e outras penalidades
05 - Rendimentos da propriedade
06 - Transferências correntes

35 604,00 €
674 312,00 €
5 338 137,00 €

%
69,82

Despesa
Despesas Correntes

Montante
5 801 274,00 €

12,90 0101 - Assembleia Municipal

%
57,29

8 740,00 €

0,15

0,00 0102 01 - Despesas com pessoal

2 229 060,00 €

38,42

0,50 0102 02 - Aquisição de bens e serviços

2 590 685,00 €

44,66

9,54 0102 03 - Juros e outros encargos
75,51 0102 04 - Transferências correntes

10,00 €

0,00

934 698,00 €

16,11

07 - Venda de bens e serviços correntes

98 035,00 €

1,39 0102 06 - Outras despesas correntes

22 895,00 €

0,39

08 - Outras receitas correntes

11 930,00 €

0,17 0103 03 - Juros e outros encargos

15 160,00 €

0,26

0103 06 - Outras despesas correntes
Receitas de Capital

3 055 726,00 €

09 - Venda de bens de investimento
10 - Transferências de capital
15 - Rep. não abatidas nos pagamentos
13 - Outras receitas de capital
Receitas Não Efetivas

92 979,00 €
2 961 576,00 €
1 169,00 €
2,00 €
9,00 €

30,18

Despesas de Capital

40,77

3 433 604,00 €

83,17

679 418,00 €

16,46

25,00 €

0,00

15 500,00 €

0,38

195 750,00 €

1,93

3,04 0102 07 - Aquisição de bens de capital
0,04 0102 11 - Outras despesas de capital
0,00 0103 07 - Aquisição de bens de capital
0,00

Despesas Não Efetivas

5,00 €

55,56 0102 09 - Ativos financeiros

12 - Passivos financeiros

4,00 €

44,44 0103 10 - Passivos financeiros

10 125 571,00 €

0,00

4 128 547,00 €

96,92 0102 08 - Transferências de capital

11 - Ativos financeiros

TOTAL DA RECEITA

26,00 €

100,00

TOTAL DA DESPESA

2 540,00 €

1,30

193 210,00 €

98,70

10 125 571,00 €

100,00

Figura 47 - Resumo do orçamento da receita e da despesa 2022 (por capítulo)

Analisado o quadro supra, é evidente o cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental, uma vez
que as receitas correntes apresentam um elevado grau de cobertura face às despesas correntes. Logo,
as receitas correntes poderão ser canalizadas e aplicadas em investimento, ou seja, em despesas de
capital.
Este mapa é diferente do mapa que constava na proposta de orçamento para 2021. Efetivamente, o
mapa de 2021 não correspondia ao formato exigido pelo SNC-AP, pois a software house AIRC só
conseguiu efetuar esta adaptação no orçamento de 2022. Verificamos, assim, e de forma correta, a
existência de receitas e despesas não efetivas. A despesa efetiva corresponde à despesa total deduzida
da despesa com ativos e passivos financeiros de natureza orçamental. Por seu turno, a receita efetiva
corresponde às quantias recebidas que aumentam a caixa e equivalentes de caixa, sem gerarem
obrigações orçamentais.

1.16.

RECEITA MUNICIPAL

A receita municipal, previsível de ser arrecadada no ano 2022, ascende ao valor global de
10.121.571,00€, a qual é decomposta em receitas correntes, com um peso relativo de 69,82%, em
receitas de capital, que representam 30,18% e em outras receitas.
A Câmara Municipal, na elaboração do orçamento para o ano de 2022, propõe a não atualização dos
valores dos preços e das taxas, nos termos do disposto nos artigos 13.º e 20.º, do regulamento de
preços do município e regulamento geral de taxas municipais, respetivamente, pelo que os valores
manter-se-ão iguais aos praticados anteriormente, considerando-se esta proposta aprovada e aqui
fundamentada em simultâneo com o orçamento, fazendo parte integrante deste. Efetivamente,
considerando a atual situação pandémica que se vive, a não atualização de valores reveste-se como
mais uma medida de apoios aos cidadãos Alvaiazerenses.
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No âmbito das transferências do orçamento de estado, e com base na LOE/2021, foram contemplados
os seguintes montantes, a saber:
(unidade:
€)
Classificação
Económica

2020

2021

2022

Fundos Municipais
PLOE

OE

(1)
06030101

FEF - corrente

10030101

PLOE

(2)

OE

(3)

Variação

Previsão

(4)

(5)

(6)=(5)-(4)

3 900 504,00

4 196 530,00

4 530 654,00

4 530 654,00

4 530 654,00

0,00

FEF - capital

433 389,00

466 281,00

503 406,00

503 406,00

503 406,00

0,00

06030102

FSM

133 094,00

133 094,00

133 094,00

133 094,00

133 094,00

0,00

06030103

IRS

138 812,00

138 812,00

147 558,00

147 558,00

147 558,00

0,00

1003010504

Excedente
(n.º 3 art.º 35.º Lei n.º
73/2013)

840 118,00

447 270,00

512 834,00

512 834,00

512 834,00

0,00

06030107

IVA

75 889,00

75 889,00

67 403,00

67 402,69

67 403,00

0,00

5 521 806,00

5 457 876,00

5 894 949,00

5 894 948,69

5 894 949,00

0,00

TOTAL

Fonte: LOE/2020 e 2021, PLOE/2020 e 2021

Figura 48 – Transferências do OE (resumo)

Não existindo orçamento de Estado aprovado para o próximo ano de 2022, e por uma questão de
prudência orçamental, foram mantidos os valores previstos para o corrente ano.

5,95

5,895 5,895

5,85
5,75
5,65
5,55

5,458

5,45

Milhões

5,35
5,25

5,15
5,05

4,997

4,95

Transferências do OE (FEF + FSM
+ IRS + excedente + IVA)

4,85
4,75
4,65

4,653

4,55
4,468

4,45

4,723

4,523

4,35
4,25

4,226

4,15
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Figura 49 - Gráfico representativo da evolução homóloga das transferências do OE

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

▪

Receitas correntes, decompostas em
▪ Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF corrente);
▪ Fundo Social Municipal (FSM);
▪ Participação fixa no IRS;
▪ IVA – introduzido pela LOE/2020;
Receitas de capital, decompostas em
▪ Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF de capital);
▪ Excedente - legislado pelo n.º 3 do artigo 35.º da RFALEI – introduzido pela LOE/2019.

Por via dos vários contratos de arrendamento celebrados, designadamente de habitação social, lojas,
edifícios, terrenos e também espaços no âmbito do programa “Alvaiázere +”, no mapa infra é espelhada
a previsão de receita a arrecadar no ano de 2021. Estas verbas foram disponibilizadas pelos serviços
com responsabilidade na monitorização e controlo dos contratos visados.

Finalidade

Local

Renda mensal*
De jan a julho
2022

Bairro
Bairro
Bairro
Bairro
Bairro
Bairro
Bairro
Bairro

Social
Social
Social
Social
Social
Social
Social
Social

da
da
da
da
da
da
da
da

Regueira
Regueira
Regueira
Regueira
Regueira
Regueira
Regueira
Regueira

-

Fração 1
Fração 2
Fração 3
Fração 4
Fração 5
Fração 6
Fração 7
Fração 8

Bairro Social da Regueira - Fração 9
Bairro
Bairro
Bairro
Bairro
Bairro
Habitação Social
(classificação
económica 070301)

Social
Social
Social
Social
Social

da
da
da
da
da

Regueira
Regueira
Regueira
Regueira
Regueira

-

Fração 10
Fração 11
Fração 12
Fração 13
Fração 14

Bairro Social da Regueira - Fração 15
Bairro Social da Regueira - Fração 16
Bairro Social da Regueira - Fração 17
Bairro Social da Regueira - Fração 18
Bairro Social da Regueira - Fração 19
Bairro Social da Regueira - Fração 20
Bairro Social da Regueira - Fração 21
Bairro Social da Regueira - Fração 22
Bairro Social da Regueira - Fração 23
Bairro Social da Regueira - Fração 24
Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração
Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração
Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração
Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração
Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração
Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração
Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração
Bairro Social da Rua Colégio Vera Cruz - Fração
Total Rendas mensais das habitações sociais

A
B
C
D
E
F
G
H

De agosto a dez
de 2022

85,14 €
81,60 €
4,39 €
11,95 €
42,80 €
65,13 €
Desocupado
Desocupado
Desocupado/
Covid
Desocupado
13,63 €
96,50 €
21,97 €
11,05 €
Desocupado/
Covid
25,12 €
8,84 €
17,44 €
6,33 €
81,49 €
4,39 €
10,54 €
97,30 €
28,21 €
42,82 €
77,50 €
4,39 €
9,83 €
Desocupado
38,65 €
25,27 €
11,47 €
923,75 €

110,25 €
81,60 €
4,39 €
11,95 €
42,80 €
65,13 €
Desocupado
Desocupado
Desocupado/
Covid
Desocupado
13,63 €
96,50 €
21,97 €
11,05 €
Desocupado/
Covid
25,12 €
10,83 €
17,44 €
6,33 €
81,49 €
4,39 €
10,54 €
126,00 €
28,21 €
42,82 €
77,50 €
4,39 €
9,83 €
Desocupado
38,65 €
25,27 €
11,47 €
979,55 €

Figura 50 – Resumo da Receita dos arrendamentos das Habitações Sociais
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Finalidade

Local

Renda mensal*
2022

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja

153,98 €

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja

191,86 €

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja

191,86 €

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja

125,83 €

Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja
Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja
Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja
Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja
Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja
Mercado Municipal de Alvaiázere - Loja
Mercado de Maçãs de D. Maria - Loja ("Alvaiázere +")
Mercado de Maçãs de D. Maria - Loja ("Alvaiázere +")
Mercado de Maçãs de D. Maria - Loja ("Alvaiázere +")
Mercado de Maçãs de D. Maria - Loja ("Alvaiázere +")
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Edifícios (classificação Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
económica 070302)
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Centro de Incubação de Negócios - Sala ("Alvaiázere +")
Plataforma empresarial (Sala)
Plataforma empresarial (Sala)
Plataforma empresarial (Sala)
Plataforma empresarial (Sala)
Plataforma empresarial (Sala)
Parque de Campismo de Alvaiázere
Mini Unidades de Alojamento
Mini Unidades de Alojamento
Mini Unidades de Alojamento
Mini Unidades de Alojamento
Piscinas Municipais Descobertas
Antenas
Terrenos (classificação
Antenas
económica 051001)
Terreno

125,83 €
125,83 €
125,83 €
125,83 €
154,77 €
217,27 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
105,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
200,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
29,82 € a 119,26 €
98,40 €
98,40 €
153,75 €
153,75 €
288,05 €
411,22 €
310,62 €
620,17 €
* Valor com IVA, quando aplicável

Figura 51 – Resumo da Receita dos Arrendamentos
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1.16.1.

Receita Corrente

Para o cômputo da receita corrente, que ascende a 7.069.836,00€, e em sede de orçamento, contribui,
essencialmente, o capítulo das transferências correntes do Orçamento do Estado (75,51%).

Capítulo Económico 01 – Impostos diretos
Este capítulo engloba, de forma desagregada, os impostos diretos municipais. No âmbito da receita
fiscal para o exercício de 2022, são propostas pelo Órgão Executivo ao Órgão Deliberativo, as seguintes
taxas a liquidar e a cobrar:

IMI
Prédios urbanos: 0,3%
No intuito de promover o combate à desertificação do concelho e de incentivar a requalificação do parque habitacional do
território das freguesias do concelho:
▪ 30% de minoração da taxa aplicável, aos prédios reabilitados ou restaurados nos últimos dez anos (desde 2011), que
possuam a devida licença ou autorização de utilização - N.º 6 do art.º 112.º do CIMI;
▪ 20% de minoração da taxa aplicável aos prédios urbanos arrendados no ano de 2021, participados ao Município pelos
proprietários, minoração esta cumulativa com a beneficiação da taxa prevista na alínea anterior - N.º 7 do art.º 112.º
do CIMI;
▪ Majorar a taxa de IMI aplicável, em 15%, aos prédios urbanos degradados, que não satisfazem a sua função e façam
perigar a segurança de pessoas e bens, sendo de 30% para os localizados nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU),
aprovadas pela Câmara e Assembleia Municipal - N.º 8 do art.º 112.º do CIMI.
Pelo art.º 112.º - A do CIMI alterado pelo art.º 161.º da LOE 2016, serão aplicadas taxas de minoração para habitações
próprias permanentes:
▪
▪
▪

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

Não aplicável

Figura 52 - Taxas a liquidar e cobrar (proposta)

O quadro infra reflete o valor previsional a arrecadar em sede de receita de impostos.
(unidade: €)
Classificação
económica

25-10-2019 a
31-12-2019
(1)

2020

01-01-2021 a
24-10-2021

Média dos últimos
24 meses

(2)

(3)

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

Orçamento
2022

Observações
Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)
Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

010202 IMI

158 615,41

586 984,44

429 907,46

587 753,66

587 754,00

010203 IUC

21 766,19

164 898,37

150 112,03

168 388,30

168 388,00

010204 IMT

26 366,90

106 951,49

178 027,17

155 672,78

155 673,00

010205 Derrama

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

Impostos
010299 diretos
diversos

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

911 814,73

911 817,00

TOTAL

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

Figura 53 - Apuramento dos montantes dos impostos diretos (capítulo 01)

Capítulo Económico 02 – Impostos indiretos
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Este capítulo engloba as receitas provenientes da cobrança de impostos municipais estabelecidos na
RFALEI. De ressalvar que, conforme nota informativa emitida pela DGAL, o registo das taxas,
independentemente de serem cobradas a pessoas coletivas ou particulares, deve ocorrer no capítulo
04, tendo em conta a necessária uniformização de taxas cobradas pelos municípios, conjugada com as
desagregações existentes no classificador económico previsto no POCAL e a constante no Plano de
Contas Central da UniLEO, em SNC-AP. Assim, o presente capítulo possui somente um valor residual
para abertura da respetiva rubrica.
(unidade: €)
Classificação
económica

020206

25-10-2019 a
31-12-2019
(1)

Impostos
indiretos
específicos das
autarq.locais

0,00

2020

01-01-2021 a
24-10-2021

Média dos últimos
24 meses

(2)

(3)

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

0,00

0,00

TOTAL

Orçamento
2022

Observações

0,00

1,00 Para abertura da rubrica

0,00

1,00

Figura 54 - Apuramento dos montantes dos impostos indiretos (capítulo 02)

Capítulo Económico 04 – Taxas, multas e outras penalidades
Este capítulo engloba os grupos: 04.01 - «Taxas» e 04.02 - «Multas e outras penalidades».
Classificação económica
04012301
04012302
04012303
04012304

Animais

0401230601

Conservação
Rede Esgotos

0401239901

Taxa depósito da
ficha técnica da
habitação

0401239903

TGR

0401239904
0401239905
0401239906
0401239907

Outras

040201

Juros Mora

040202
040204
040299

21 130,24

22 644,52

23 571,05

23 571,00

0,00

746,50

204,50

475,50

476,00

0,00

144,00

144,00

144,00

144,00

14 887,04

6 899,83

0,00

10 893,44

1,00

0,00

160,00

100,00

130,00

130,00

226,10

265,54

0,00

245,82

1,00

Previsão considerando a
delegação de competências
na APIN

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1,00
1,00

Para abertura da rubrica
Para abertura da rubrica

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

3 077,84

7 556,32

6 142,04

8 388,10

8 388,00

535,86

1 948,32

2 483,29

2 483,74

2 484,00

203,78

398,65

201,89

402,16

402,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

0,00

1,05

0,00

0,53

1,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

46 734,32

35 604,00

(1)

(2)

Taxa de Proteção
Civil
Taxa Turística
Publicidade
Utilização da rede
viária municipal

0401239999

0,00

3 367,33

2020

Mercados e Feiras
Loteamentos e
Obras
Ocupação da via
pública

Juros
Compensatórios
Coimas e
penalidades por
contraordenações
Multas
penalidades
diversas
TOTAL

(unidade: €)

01-01-2021
a 24-102021
(3)
0,00

25-10-2019 a
31-12-2019
0,00

Média dos últimos
24 meses

Orçamento
2022

(4)=((1)+(2)+(3))/2
0,00

1,00

Observações
Para abertura da rubrica
Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)
Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)
Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)
Previsão considerando a
delegação de competências
na APIN
Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)
Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)
Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

Figura 55 - Apuramento dos montantes das taxas, multas e outras penalidades (capítulo 04)

Capítulo Económico 05 – Rendimentos da propriedade
Página 59 de 235

Relatório 2022
Documentos Previsionais

O capítulo económico 05 incorpora, essencialmente, os rendimentos decorrentes das rendas de
exploração, concessão da rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão e do parque eólico
instalado na Serra de Alvaiázere.

(unidade: €)

Classificação económica

Detalhe

050201 Bancos e outras instituições financeiras

Orçamento
Observações
2022
1,00 Para abertura da rubrica

050202 Cª Seguros e fundos de pensões

1,00 Para abertura da rubrica

050301

Adm. Central - Estado

1,00 Para abertura da rubrica

050302

Adm. Central - Serviços e fundos
autónomos

1,00 Para abertura da rubrica

050304 Adm. Local - Continente

1,00 Para abertura da rubrica

050701 Empresas Públicas

1,00 Para abertura da rubrica

050702

Empresas Públicas Municipais e
Intermunicipais

1,00

Para abertura da rubrica

- Dividendos ERSUC

050703 Empresas Privadas

1,00 Para abertura da rubrica

050799 Outras

1,00 Para abertura da rubrica

050901 Associações Municípios

1,00 Para abertura da rubrica

050999 Outras

1,00 Para abertura da rubrica

051001 Terrenos

22 999,00 Arredondamento

- Vodafone

4 934,64

- Beautyflower

620,17

- NOS

3 727,44

- Bripealtos

13 716,94

051002 Ativos no Subsolo

1,00 Para abertura da rubrica

051005 Bens de domínio público

651 300,00 Arredondamento

- Sealve

306 900,00

- EDP

316 000,00

051099 Outros

1,00 Para abertura da rubrica
TOTAL

674 312,00

Figura 56 - Apuramento dos montantes dos rendimentos da propriedade (capítulo 05)

Capítulo Económico 06 – Transferências correntes

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

(unidade: €)
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Classificação económica

Detalhe

Orçamento
Observações
2022
1,00 Para abertura da rubrica

06010101

Empresas Públicas

06010102

Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais

1,00 Para abertura da rubrica

06010199

Outras

1,00 Para abertura da rubrica

060201

Bancos e Outras Instituições Financeiras

1,00 Para abertura da rubrica

060202

Cª Seguros e Fundos de Pensões

06030101

FEF - Fundo de Equilíbrio Financeiro

(quadro infra)

4 530 654,00 Conforme LOE/2021

06030102

FSM - Fundo Social Municipal

(quadro infra)

133 094,00 Conforme LOE/2021

06030103

Participação Fixa no IRS

(quadro infra)

147 558,00 Conforme LOE/2021

06030106

Transferência de competências - Lei 50/2018

06030107

Participação no IVA - Art. 26.º-A Lei n.º 73/2013

0603019901

Direção Geral da Administração Interna

0603019902

DGESTE

1,00 Para abertura da rubrica

1,00 Para abertura da rubrica
67 403,00 Conforme LOE/2021
500,00 Estimativa
95 620,00 Estimativa

- AAAF

49 811,00

- Programa de generalização de fornecimento de
refeições
- Pessoal Auxiliar

2 798,00
43 011,00

0603019904

IFAP

0603019999

Outras

1,00 Para abertura da rubrica

06030602

PEPAL

(quadro infra)

137 979,00 Candidaturas

06030605

Portugal 2020

(quadro infra)

144 804,00 Candidaturas

06030699

Outras

1,00 Para abertura da rubrica

06030701

Transferência de competências - Lei 50/2018

1,00 Para abertura da rubrica

06030799

Outras

1,00 Para abertura da rubrica

060309

S. fundos autónomos - Subsist.prot.famil.polit.act.EFP

06050101

Municípios

29 782,00 (arredondamento)
1,00 Para abertura da rubrica

06050102

Freguesias

1,00 Para abertura da rubrica

06050103

Serviços autónomos da Administração Local

1,00 Para abertura da rubrica

06050104

Associações de municípios

1,00 Para abertura da rubrica

06050199

Outras

06060101

CPCJ

060604

Outras transferências

1,00 Para abertura da rubrica

060701

Instituições sem fins lucrativos

1,00 Para abertura da rubrica

060801

Famílias

1,00 Para abertura da rubrica

38 875,00 Para abertura da rubrica

Média dos últimos 24 meses

1,00 Para abertura da rubrica
11 850,00 Valor de 2020 e 2021

TOTAL

5 338 137,00

Figura 57 - Apuramento dos montantes das transferências correntes (capítulo 06)

Detalhadamente, temos:

(unidade: €)
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Clas.
Económica

Fundos
Municipais
(transferência
corrente)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

06030101

FEF

3 836 095,00

3 961 146,00

4 016 515,00

3 961 776,00

4 196 530,00

4 530 654,00

4 530 654,00

06030102

FSM

133 094,00

133 094,00

133 094,00

133 094,00

133 094,00

133 094,00

133 094,00

06030103

IRS

127 764,00

118 972,00

127 251,00

129 033,00

138 812,00

147 558,00

147 558,00

06030107

IVA

75 889,00

67 402,69

67 403,00

4 544 325,00

4 878 708,69

4 878 709,00

TOTAL

4 096 953,00

4 213 212,00

4 276 860,00

4 223 903,00

Fonte: LOE`s 2016 a 2021

Figura 58 - Detalhe dos fundos municipais correntes (transferências do OE)

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

Classificação
Económica
0102/0602030599
0102/0602060599
0102/04080201

Total

Código Concurso

Designação da Operação

CENTRO-66-201615
CENTRO-14-201616

Planos Inovadores de Combate
ao Insucesso Escolar
Produtos Turísticos da Região
de Leiria

PEPAL

Estado
Candidatura

%
Financ.

Investimento aprovado
Custo Total
Aprovado

Elegível
aprovado

Apoio
Aprovado

Orçamento
2022

Em Execução

85,00%

33 210,00

33 210,00

28 228,50

28 228,50

Aprovada

85,00%

58 823,54

58 823,54

50 000,01

50 000,01

PEPAL

Aprovada

100,00%

137 979.48

137 979.48

137 979.48

137 979.48

CENTRO2020

COVID/19/Alvaiázere

Aprovada

100%

38 875,58

38 875,58

38 875,58

38 875,58

CENTRO-08-5762FSE-000015

Capacidade Administração
pública (FSE) – Sistema
Cadastro

Aprovada

85,00%

117 686,00

110 961,08

94 316,92*

66 575,50

386 574,60

379 849,68

349 403,49

321 659,07

*Montante total de 94 316,92€, repartido pelo capítulo 06 no valor de 66 575,50€ e capítulo 10 no valor de 27 741,42€

Figura 59 - Detalhe por classificação económica do capítulo 06

Capítulo Económico 07 – Venda de bens e serviços correntes

Neste capítulo incluem-se, na generalidade, as receitas quer com o produto da venda de bens,
inventariados ou não, que inicialmente não tenham sido classificados como bens de capital ou de
investimento, quer ainda os recebimentos de prestação de serviços.
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(unidade: €)

Classificação económica

25-10-2019
a 31-122019
(1)

2020

01-01-2021
a 24-102021

Média dos últimos
24 meses

(2)

(3)

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

Orçamento
2022

Observações

070101

Material Escritório

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

1,00

070102

Livros e doc. técnica

124,26

722,80

447,84

647,45

647,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

070103

Publicações e Impressos

0,00

0,00

56,00

28,00

28,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

070105

Bens inutilizados

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

07010802

Água

126 306,75

43 358,34

0,00

84 832,55

1,00

Previsão considerando a delegação
de competências na APIN

07010805

Produtos alimentares e
bebidas

212,97

545,88

613,62

686,24

686,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

07010899

Outros

0,00

15,00

231,25

123,13

123,00

Para abertura da rubrica

07011001

Sucata

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

07011099

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

07011101

Inertes

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

07011199

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

070199

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

070201

Aluguer de Espaços e Eq.

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

070206

Reparações

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

070207

Alimentação e Alojamento

324,70

1 827,93

2 981,11

2 566,87

2 567,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

07020801

Serviços Sociais

812,00

1 117,08

1 599,34

1 764,21

1 764,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

0702080201

Turismo Sénior

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0702080202

Outros

0,00

2 789,50

4 033,00

3 411,25

3 411,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

0702080301

Turismo Sénior

585,00

700,00

585,00

935,00

935,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

0702080302

Outros

0,00

372,60

2 633,26

1 502,93

1 503,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

07020804

Serviços Desportivos

451,50

22 060,82

16 230,50

19 371,41

19 371,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

0702090102

Saneamento - Limpeza de
fossas

523,12

193,75

0,00

358,44

1,00

Para abertura da rubrica

07020902

Resíduos Sólidos

32 374,67

9 564,71

0,00

20 969,69

1,00

Previsão considerando a delegação
de competências na APIN

0702090302

Transportes escolares

836,15

1 707,08

1 399,62

1 971,43

1 971,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

0702090303

Transp. pessoas e mercadorias

2 353,50

0,00

0,00

1 176,75

1 177,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

07020905

Cemitérios

4 650,00

5 120,00

8 575,00

9 172,50

9 173,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

07020906

Mercados e Feiras

938,30

5 936,90

4 173,70

5 524,45

5 524,00

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

07020907

Parque de Estacionam.

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

07020908

Parque de Campismo

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

07029902

Encargos de cobrança de
receita

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Para abertura da rubrica

07029999

Outros

328,47

1 181,29

141,25

825,51

826,00

070301

Habitações

1 607,20

9 293,72

8 569,74

9 735,33

11 364,00

070302

Edifícios

6 026,42

24 868,65

18 127,22

24 511,15

36 948,00

070399

Outras

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

190 114,26

98 035,00

TOTAL

Para abertura da rubrica

Para abertura da rubrica

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)
Valor cobrado atualmente, uma
vez que, não foi divulgado o
coeficiente de atualização
Para abertura da rubrica

Figura 60 - Apuramento dos montantes da venda de bens de investimento (capítulo 09)
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Capítulo Económico 08 – Outras receitas correntes
Entende-se por transferências correntes os recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida,
destinados ao financiamento de despesas. Podemos, assim, definir o capítulo 08 como uma rubrica de
carácter residual, que sustenta um conjunto de receitas não enquadráveis nos capítulos anteriores.
(unidade: €)
Classificação económica

08019901
08019902

25-10-2019
a 31-122019
(1)

Indem. Por det. Roubo
Extr Bens Patr.
Inde. Estragos prov. Outr.
Viat. Outr. Equip. Aut Local

08019903

Iva Reembolsado

08019999

Diversas

2020
(2)

01-01-2021
a 24-102021
(3)

Média dos últimos
24 meses
(4)=((1)+(2)+(3))/2

Orçamento
2022

Observações

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 Para abertura da rubrica

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 Para abertura da rubrica

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 Para abertura da rubrica

3 411,34

15 885,51

4 557,24

11 927,05

11 927,00

11 927,05

11 930,00

TOTAL

Média dos últimos 24 meses
(arredondamento)

Figura 61 - Apuramento dos montantes de outras receitas correntes (capítulo 08)

1.16.2.

Receita de Capital

Para o cômputo da receita de capital, que ascende a 3.055.726,00€, e em sede de orçamento, contribui,
essencialmente, o capítulo das transferências de capital (96,92%).

Capítulo Económico 09 – Venda de bens de investimento
No capítulo 09 e no que respeita à venda de bens, de acordo com os trâmites legais definidos no artigo
124.º da LOE/2021 (Lei 75-B/2020 de 31/12/2020), a previsão da receita a ser arrecadada deve ser
efetuada de acordo com a média aritmética simples do valor arrecadado nos últimos 36 meses.
Assim, no quadro infra estão espelhados os montantes correspondentes ao valor arrecadado nos últimos
36 meses.
(unidade: €)

Classificação económica

Orçamento 2022

Observações

090101

Sociedade e quase-sociedades não
financeira

090110

Famílias

090301

Soc e quase-sociedades não financeiras

090302

Soc financeiras

1,00 Para abertura da rubrica

090303

Admin. Pública - Admin.central - Estado

1,00 Para abertura da rubrica

090310

Famílias

1,00 Para abertura da rubrica

09040101

Equipamento de transporte

12 708,00 meses)

09040102

Maquinaria e equipamento

09041001

Equipamento de transporte

15 627,00 meses)
1,00 Para abertura da rubrica

09041002

Maquinaria e equipamento

TOTAL

17 001,00
7 171,00
40 467,00

Art. 124.º da LOE/2021 (média dos últimos 36
meses)
Art. 124.º da LOE/2021 (média dos últimos 36
meses)
Art. 124.º da LOE/2021 (média dos últimos 36
meses)

Art. 124.º da LOE/2021 (média dos últimos 36
Art. 124.º da LOE/2021 (média dos últimos 36

1,00 Para abertura da rubrica
92 979,00

Figura 62 – Apuramento do Orçamento 2022 (capítulo 09)
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Capítulo Económico 10 – Transferências de capital
No capítulo das transferências de capital está contemplado o FEF de capital, o excedente das
transferências do OE previsto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua
atual redação e um largo conjunto de financiamentos comunitários para projetos através do programa
Portugal 2020 e outras entidades financiadoras, conforme descrito na tabela infra.

(unidade: €)

Classificação económica
10030101

Fundo de Equilíbrio Financeiro

1003010499

Outras

Detalhe
(quadro
infra)

Observações

503 406,00 LOE/2021
1,00 Para abertura da rubrica

(quadro
infra)

1003010504 Art.º 35, n.º 3 Lei n.º 73/2013
10030106

Orçamento
2022

512 834,00 LOE/2021
1,00 Para abertura da rubrica

Transferência de competências - Lei 50/2018
(quadro
infra)

10030708

Portugal 2020

10030799

Outras

1,00 Para abertura da rubrica

10030801

Transferência de competências - Lei 50/2018

1,00 Para abertura da rubrica

10030899

Outras

1,00 Para abertura da rubrica
TOTAL

1 945 331,00 Candidaturas

2 961 576,00

Figura 63 - Apuramento dos montantes das transferências de capital (capítulo 10)

Detalhadamente, temos:

(unidade: €)
Fundos
Municipais
(transferência de
capital)

Clas. Económica

10030101
1003010504
TOTAL

FEF

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

402 251

420 511

426 233

440 127

446 279

440 197

466 281

333 082

447 270

512 834

512 834

402 251

420 511

426 233

440 127

446 279

773 279

913 551

1 016 240

1 016 240

Art.º 35.º, n.º 3 Lei
n.º 73/2013

2021

503 406

2022

503 406

Fonte: LOE`s 2014 a 2021

Figura 64 - Detalhe dos fundos municipais de capital (transferências do OE)

O mapa seguinte identifica de forma detalhada as candidaturas cujos valores estão contemplados em
sede de orçamento como receita de capital.
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Classificação
Económica

Código Concurso

Designação da Operação

Estado
Candidatura

Investimento aprovado

%
Financ.

Custo Total
Aprovado

Elegível
aprovado

Apoio
Aprovado

Orçamento
2022

POSEUR-12-2015-16

Elaboração de cadastro das infraestruturas existentes no
sistema SAR no Município de Alvaiázere

Em Execução

85,00%

76 290,75

76 290,75

64 847,14

0102/04050104

CENTRO-14-2016-03

Região de Leiria - Rede Cultural

Em Execução

85,00%

84 915,00

84 915,00

72 177,75

0102/070108

CENTRO-50-2016-02

Educa@CIMRL & Cloud@CIMRL

Em Execução

85,00%

47 114,00

47 114,00

40 046,90

0,00

CENTRO-16-2016-03

Requalificação da Zona Envolvente ao Edifício do Tribunal

Em Execução

85,00%

151 977,34

148 459,00

126 190,15

9 094,45

CENTRO-50-2016-07

Loja do Cidadão de Alvaiázere

Em Execução

85,00%

586 705,91

350 000,00

297 500,00

0,00

CENTRO-16-2018-03

"Criação de uma Nova Praça – Redefinição da R. Santa Maria
Madalena e R. Conselheiro Furtado dos Santos – 1ª Fase”

Em Execução

85,00%

791 066,64

769 226,85

0102/07010413

CENTRO-53-2018-19

Área Empresarial do Rego da Murta - Alvaiázere

Em Execução

85,00%

2 184 017,76

1 467 561,36

1 247 427,15

941 354,53

0102/07010302

PDR2020

Aldeias de Calcário

Aprovada

60,00%

29 998,00

29 998,00

17 998,00

17 998,00

0102/07010303

PDR-10214-063515

Mercado de Alvaiázere

Aprovada

60,00%

99 927,31

99 927,31

55 963,59

55 963,59

Carros Elétricos

Aprovada

100,00%

48 000,00

48 000,00

48 000,00

48 000,00

0102/110299

0102/07030301

12 603,50

653 842,82

67 650,14

0102/0730301

0102/070205
0102/070207

Aviso n. 12381/2009

0102/07010302

CENTRO2020

Otmização energética das piscinas municipais cobertas

Aprovada

85,00%

454 845,73

454 845,73

300 381,48

300 381,48

0102/07030305

CENTRO - 07-2114FEDER-000157

Parque Botânico da Mata do Carrascal

Aprovada

85,00%

346 713,21

346 713,21

294 706,23

294 706,23

0102/020220

POISE - 01-3422-FSE0000007

Alvaiázere + igual

Aprovada

100,00%

35 000,00

35 000,00

35 000,00

Aprovada

85,00%

117 686,00

110 961,08

94 316,92

Submetida

85,00%

0102/07011002

CENTRO-08-5762-FSE000015

Capacidade Administração pública (FSE) - Sistema

CENTRO-14-2016-05

Parque Ecológico Gramatinha Ariques

Cadastro

27 741,42

0102/07011002

0102/020121

0,00

0,00

5 054 257,65

4 069 012,29

0,00

169 836,59

0102070108
Total

3 348 398,13

1 945 329,93

Figura 65 - Fundos Comunitários (Capital)

Capítulo Económico 11 – Ativos financeiros
Compreende as receitas provenientes da venda e amortização de títulos de crédito, designadamente,
obrigações e ações ou outras formas de participação, assim como as resultantes do reembolso a favor
da autarquia, do valor da amortização de empréstimos afetos aos serviços municipalizados ou subsídios
reembolsáveis concedidos nos termos da lei.

(unidade: €)

Classificação económica

Orçamento
2022

Observações

110801

Sociedades e quase-sociedades não financeiras

1,00 Para abertura da rubrica

110802

Sociedades financeiras

1,00 Para abertura da rubrica

110803

Admin. Pública - Admin. Central - Estado

1,00 Para abertura da rubrica

110804

Admin. Pública - Admin. Central - Serv. Fundos autónomos

1,00 Para abertura da rubrica

110806

Admin. Pública - Admin. Local - Continente

1,00 Para abertura da rubrica

TOTAL

5,00

Figura 66 - Apuramento dos montantes dos ativos financeiros (capítulo 11)

Capítulo Económico 12 – Passivos financeiros
Como «Passivos financeiros» consideram-se as receitas provenientes da emissão de obrigações e de
empréstimos contraídos a curto e a médio e longo prazo.
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(unidade: €)

Orçamento
2022

Classificação económica

Observações

120502

Sociedades financeiras

1,00 Para abertura da rubrica

120602

Sociedades financeiras

1,00 Para abertura da rubrica

120603

Admin. Pública - Admin. Central - Estado

1,00 Para abertura da rubrica

120604

Admin. Pública - Admin. Central - Serv. Fundos autónomos

1,00 Para abertura da rubrica

TOTAL

4,00

Figura 67 - Apuramento dos montantes dos passivos financeiros (capítulo 12)

Capítulo Económico 13 – Outras receitas de capital
O capítulo 13 define-se como uma rubrica de carácter residual, que sustenta um conjunto de receitas
não enquadráveis nos capítulos anteriores.

(unidade: €)

Classificação económica
130101

Indemnizações

130199

Outras

TOTAL

Orçamento
Observações
2022
1,00 Para abertura da rubrica
1,00 Para abertura da rubrica
2,00

Figura 68 - Apuramento dos montantes das outras receitas de capital (capítulo 13)

1.16.1.

Outras Receitas

Capítulo Económico 15 – Reposições não abatidas nos pagamentos
O capítulo 15, abreviadamente designado por RNAP, cujo montante em orçamento foi apurado por
estimativa, abrange as receitas resultantes das entradas de fundos na tesouraria em resultado de
pagamentos orçamentais indevidos, ocorridos em anos anteriores, ou em razão de não terem sido
utilizados, na globalidade ou parte, pelas entidades que os receberam. Contudo, neste capítulo só se
registam as devoluções que têm lugar depois de encerrado o ano financeiro em que ocorreu o
pagamento. Caso contrário, ou seja, no caso de as devoluções terem lugar antes do encerramento do
ano financeiro, estamos perante reposições abatidas aos pagamentos. Estas últimas implicam
unicamente correções da dotação utilizada e do respetivo saldo disponível e, portanto, não são tidas
como receita orçamental, mas sim como uma correção à despesa paga.

(unidade: €)

Classificação económica
150101

Reposições não abatidas nos pagamentos

TOTAL

Orçamento 2022

Observações

1 169,00
1 169,00

Figura 69 - Apuramento dos montantes das outras receitas de capital (capítulo 15)

Página 67 de 235

Relatório 2022
Documentos Previsionais

1.17.

DESPESA MUNICIPAL

A despesa municipal, define-se com a inscrição de montantes que decorrem das atribuições e
competências acometidas aos municípios, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Neste sentido, a despesa previsível de se realizar no ano 2022 ascende ao valor global de
10.125.571,00€, a qual é decomposta em despesas correntes com um peso relativo de cerca de 57,29%
e em despesas de capital que representam cerca de 40,77%.

1.17.1.

Despesa Corrente

Para o cômputo da despesa corrente, que ascende a 5.801.274,00€, contribuem, essencialmente, os
capítulos das despesas com o pessoal (38,42%) e o da aquisição de bens e serviços (44,66%).

Capítulo Económico 01 – Despesas com o pessoal
No que respeita ao capítulo das despesas com o pessoal, a previsão encontra-se em consonância com
o Mapa de Pessoal, espelhando-se na seguinte forma:

113
111
109
107
105
103
101
99
97
95
93
91
89
87
85
83
81
79
77
75

110
108
106 106 106 106 106
102 102
99
96
92

93
89

N.º de postos
de trabalho

85
85

86

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

80

Figura 70 - Evolução no número de postos de trabalho

O mapa seguinte espelha a previsão de custos com o pessoal por serviço/unidade orgânica, para 2021.
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(unidade: €)
Remuneração
anual

Serviço

Sub. de férias
e de natal

Sub. de
refeição

Encargos da
entidade

Despesas de
representação

Abono para
falhas

TOTAL

Presidente da Câmara e Vereação

49 592,88

8 265,48

1 154,34

13 741,36

10 697,40

0,00

83 451,46

Gabinete de Apoio à Presidência e
Gabinete de Apoio ao Vereadores

67 593,24

11 265,54

3 463,02

18 728,96

0,00

0,00

101 050,76

Gabinete de Auditoria
Autoridade Médico-Veterinária Municipal
Gabinete-Serviço Municipal de Proteção
Civil
Gabinete de Contratação Pública,
Assessoria e Fiscalização
Gabinete de Planeamento Estratégico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 500,00

21 898,08

3 649,68

1 154,34

6 067,59

0,00

0,00

32 769,69

54 125,28

9 020,88

4 617,36

14 997,21

0,00

0,00

82 760,73

6 563,50

3 463,02

10 911,82

0,00

0,00

60 319,34

23 122,45

18 259,56

38 441,08

0,00

0,00

218 557,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteca

44 274,24

7 379,04

4 617,36

12 267,65

0,00

0,00

68 538,29

Museu

57 899,04

9 649,84

5 771,70

16 042,86

0,00

0,00

89 363,44

Desporto

88 524,48

14 754,08

9 234,72

12 092,62

0,00

0,00

124 605,90

Turismo

9 622,92

1 603,82

1 154,34

2 666,35

0,00

0,00

15 047,43

Ação Social e Saúde

29 541,72

4 923,62

2 308,68

8 185,52

0,00

0,00

44 959,54

Comunicação

19 419,12

3 236,52

1 154,34

5 380,71

0,00

0,00

29 190,69

Higiene, Limpeza e
Apoio

43 282,20

7 213,70

5 771,70

11 992,78

0,00

0,00

68 260,38

431 298,43

71 883,07

48 272,40

107 069,57

0,00

0,00

658 523,48

Sub Total
Coordenação

31 460,16

5 243,36

1 154,34

8 717,09

2 344,44

0,00

48 919,39

Contab., Economato
e Património

85 700,52

14 283,42

6 926,04

12 707,58

0,00

0,00

119 617,56

SOAMT

40 458,36

6 743,06

3 463,02

11 210,34

0,00

3 420,00

65 294,78

SORHE

77 817,84

12 969,64

6 926,04

21 562,03

0,00

0,00

119 275,55

Tecnologias da
Informação

14 460,96

2 410,16

1 154,34

4 006,89

0,00

0,00

22 032,35

249 897,84

41 649,64

19 623,78

58 203,92

2 344,44

3 420,00

375 139,62

38 631,60

6 438,60

1 154,34

10 704,17

2 344,44

0,00

59 273,15

4 235,01

705,84

314,82

1 005,81

0,00

0,00

6 261,48

96 682,08

16 113,68

6 926,04

13 394,49

0,00

0,00

133 116,29

152 342,20

25 833,70

21 617,64

42 316,78

0,00

0,00

242 110,32

Sub Total
Coordenação

Divisão de Obras
Municipais e
Urbanismo

0,00

0,00

39 381,00

Cultura

Divisão
Administrativa e
Financeira

0,00

138 734,71

Educação

Unidade de
Desenvolvimento
Social e Cultural

0,00
11 500,00

Planeamento e
Ordenamento do Ter.
Urbanismo e
Edificação
Armazém e Parque
de Máquinas e
Viaturas
Apoio Administrativo
Sub Total

Procedimentos a decorrer
Procedimentos de 2022
TOTAL

49 968,08

8 328,01

5 666,76

18 770,37

0,00

0,00

82 733,22

341 858,97

57 419,83

35 679,60

86 191,63

2 344,44

0,00

523 494,47

8 437,56

2 812,52

2 308,68

2 671,89

18 412,56

5 396,26

4 617,36

5 654,59

1 293 995,84

217 926,40

124 353,90

324 238,56

16 230,65
34 080,77
15 386,28

3 420,00

1 979 320,98

Figura 71 - Despesas com o pessoal, por serviço (classificação orgânica 0102 - Câmara Municipal)

Capítulo Económico 02 – Aquisição de bens e serviços
Neste capítulo estão incluídas as despesas referentes aos consumos de combustíveis, energia elétrica,
encargos de instalação e no campo da educação estão as rubricas dos transportes e refeições escolares.
Alguns destes valores constam das GOP’s.
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Destaque, neste âmbito, para o contrato de leasing operacional para o fornecimento de
fotocopiadoras/impressoras, assistência técnica consumíveis. Os valores inerentes a este contrato estão
espelhados no quadro infra.

Rúbricas

Locação Operacional de máquinas fotocopiadoras/
Impressoras, assistência técnica e fornecimento
de consumíveis com exceção do papel

Valor do
contrato

Plano de amortização

43 041,05 € 14-01-2020 a 14-01-2023

Figura 72 – Mapa de Locação Operacional

Capítulo Económico 03 – Juros e outros encargos
No âmbito do capítulo económico 03, o mesmo é desagregado por:
▪
▪

Orgânica 0102 - Câmara Municipal – em que os montantes incluídos em orçamento foram-no
para abertura da rubrica em orçamento;
Orgânica 0103 - Operações Financeiras – em que os montantes incluídos em orçamento foram
apurados tendo em conta os seis contratos de empréstimo de médio e longo prazo, que o
Município de Alvaiázere ainda detém (ver capítulo económico 10 – passivos financeiros do ponto
5.4.2. Despesa de Capital do presente relatório).

Capítulo Económico 04 – Transferências correntes
No âmbito das transferências correntes, o Órgão Executivo impelido das suas atribuições e competências
em matéria de apoio ao associativismo e acordos de cooperação com as freguesias do Concelho, entre
outros, prevê um conjunto alargado de apoios financeiros a atribuir ou comparticipar a diversas
entidades e instituições, essencialmente, de cariz social, desportiva ou cultural.
Estão aqui contempladas, também, os apoios de cariz social deliberados pelo Órgão Executivo,
designadamente o apoio social escolar, o apoio a habitações degradadas entre outros.
Por outro lado, nesta rubrica estão ainda previstas as despesas com os vencimentos das admissões de
colaboradores inseridos nos programas ocupacionais (POC) e nos rendimentos sociais de inserção (RSI),
podendo, também, ser aqui contemplados eventuais estagiários no âmbito dos programas de estágios
na administração local (PEPAL).
Capítulo Económico 06 – Outras despesas correntes
Neste capítulo, muitos dos montantes apresentados derivam, na sua grande maioria, das GOP’s, adiante
esmiuçadas e identificadas.

1.17.2.

Despesa de Capital

Para o cômputo da despesa de capital, que ascende a 4.128.547,00€, contribui, essencialmente, o
capítulo da aquisição de bens de capital, 83,17%. O plano de investimentos do Município assume aqui
um importante e estruturante papel.
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Capítulo Económico 07 – Aquisição de bens de capital
Neste capítulo, muitos dos montantes apresentados derivam, na sua grande maioria, das linhas
estratégicas a desenvolver pelo Município e vertidas nas GOP’s, que serão analisadas mais à frente.
Destaque, neste âmbito, para a aquisição com recurso a um leasing financeiro, de duas viaturas
elétricas. Esta aquisição teve por base um financiamento a 100%. Os valores inerentes a este contrato
estão espelhados no quadro infra, cifrando-se no valor de 45.344,08€ acrescido de IVA, pelo período
de 48 meses, com uma vigência de 4 anos.

Rúbricas

Valor aquisição (sem IVA)

Valor Residual

Quantia
Depreciável

(1)

(2)

(3)= (1)-(2)

Caixa Geral de Depósitos
RENAULT ZOE 50 Zen R110, com matrícula AJ-36-TP
RENAULT Kangoo Maxi 2 lugares, com matrícula AJ-21UC
Total

062,48 €
281,60 €

23
22
45

344,08 €

906,08 €

44 438,00 €

Figura 73 – Mapa de Leasing

Capítulo Económico 08 – Transferências de capital
À semelhança do capítulo 04 – transferências correntes - nesta rubrica, o Órgão Executivo prevê um
conjunto alargado de apoios financeiros a atribuir a diversas entidades e instituições, cuja natureza se
enquadra numa despesa de capital.
Capítulo Económico 09 – Ativos financeiros
Este capítulo contempla os ativos financeiros. Os valores aqui contemplados têm por base o estipulado
no art.º 124.º da Lei do orçamento de estado para 2021.
Capítulo Económico 10 – Passivos financeiros
Na decomposição das despesas de capital, as operações financeiras incluem os ativos e passivos
financeiros (amortizações de capital dos empréstimos).
Em consonância com os planos de amortização das operações de médio e longo prazo contratadas,
inscrevemos um serviço da dívida para o exercício de 2022 fixado em 206.520,00 € (sendo 193.210,00€
de amortizações de capital e 13.360,00€ de juros).
No exercício de 2022 não se prevê a necessidade de contratação de novos empréstimos. No
encerramento do exercício de 2022, estima-se que a dívida de médio e longo se fixe no montante
aproximado de 1.127.020,69€, conforme mapa em anexo ao presente relatório.
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Prestação prevista para 2022
Empréstimo de M/L prazo

Caixa Geral de Depósitos

0078/000592/891
Construção do Bairro Social
9015/004929/291
Aquisição de terrenos para Req. Urbana
9015/ 005137/ 891
Aquisição de terrenos para Req. Urbana
9015/006440/291
Req. Martins Rangel

Crédito
Agrícola

TOTAL CGD (A)
Obras de Saneamento

IHRU

TOTAL CA (B)
8 Fogos em Alvaiázere
TOTAL IHRU (C)
TOTAL GERAL (D)=(A)+(B)+|C)

Capital

Juros

Comissão

Total

(1)

(2)

(3)

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

Términus de
contrato

21 950,00 €

0,00 €

8,30 €

21 958,30 €

12/06/2024

7 400,00 €

0,00 €

8,30 €

7 408,30 €

12/07/2026

44 200,00 €

0,00 €

8,30 €

44 208,30 €

29/11/2026

57 950,00 €

6 500,00 €

0,00 €

64 450,00 €

18/05/2029

131 500,00 €

6 500,00 €

24,90 €

138 024,90 €

54 000,00 €

6 500,00 €

0,00 €

60 500,00 €

54 000,00 €

6 500,00 €

0,00 €

60 500,00 €

7 710,00 €

360,00 €

0,00 €

8 070,00 €

7 710,00 €

360,00 €

0,00 €

8 070,00 €

193 210,00 €

13 360,00 €

24,90 €

206 594,90 €

16/12/2029

30/09/2034

Figura 74 - Encargos previsionais com empréstimos de M/L prazo

Capítulo Económico 11 – Outras despesas de capital
Neste capítulo retrata-se a dotação previsional para fazer face a despesas de investimento não
tipificadas nos capítulos anteriores e à semelhança de alguns dos outros capítulos, neste, os montantes
apresentados derivam também, na sua grande maioria, das GOP’s.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP)
As despesas relevantes que concorrem para os objetivos, programas, projetos ou atividades, deram
origem às Grandes Opções do Plano (GOP’s) que integram:
▪
▪

Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - reflete todos os projetos e ações que impliquem
despesas orçamentais destinadas ao investimento;
Mapa Plurianual das Atividades Mais Relevantes (AMR) - engloba as restantes despesas do
plano, que podem englobar despesas de funcionamento corrente ou despesas de investimento.

O Município estrutura as GOP’s em função dos serviços/unidades orgânicas, ou seja, de acordo com o
organigrama em vigor. Esta distribuição de GOP’s está efetuada por objetivos, a saber:
▪
▪
▪
▪

01
02
03
04

-

Administração Autárquica;
Unidade de Desenvolvimento Social e Cultural;
Divisão Administrativa e Financeira;
Divisão de Obras Municipais e Urbanismo.
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Por seu turno, dentro de cada objetivo constam os programas relativos a cada serviço ou tipologia de
despesa. Os valores totais distribuídos pelas GOP’s estão espelhados no mapa infra.
Objetivo
01 - Administração Autárquica

Financiamento
definido
(1)

%
(2)

Financiamento
não definido
(3)

Total

%

(4)=(1)+(3)

2 093 817,00 €

27,43%

605 000,00 €

2 698 817,00 €

27,94%

001

Protocolos/Transferências

860 717,00 €

11,27%

25 000,00 €

885 717,00 €

9,17%

002

Diversos

607 141,00 €

7,95%

335 000,00 €

942 141,00 €

9,75%

003

Gabinete de Auditoria

35 000,00 €

0,46%

0,00 €

35 000,00 €

0,36%

004

Autoridade Médico-Veterinária Municipal

13 600,00 €

0,18%

0,00 €

13 600,00 €

0,14%

005

Gabinete-Serviço Municipal de Proteção Civil

334 233,00 €

4,38%

0,00 €

334 233,00 €

3,46%

006

Gabinete de Contratação Pública, Assessoria e Fiscalização

120 000,00 €

1,57%

0,00 €

120 000,00 €

1,24%

007

Gabinete de Planeamento Estratégico

123 126,00 €

1,61%

245 000,00 €

368 126,00 €

3,81%

02 - Unidade de Desenvolvimento Social e Cultural

1 450 554,00 €

19,00%

810 000,00 €

2 260 554,00 €

23,40%

001

Educação

541 000,00 €

7,09%

135 000,00 €

676 000,00 €

7,00%

002

Cultura

130 025,00 €

1,70%

38 000,00 €

168 025,00 €

1,74%

003

Biblioteca Municipal

11 510,00 €

0,15%

0,00 €

11 510,00 €

0,12%

004

Museu Municipal

29 150,00 €

0,38%

0,00 €

29 150,00 €

0,30%

005

Desporto

150 980,00 €

1,98%

0,00 €

150 980,00 €

1,56%

006

Juventude

68 500,00 €

0,90%

0,00 €

68 500,00 €

0,71%

007

Associativismo

14 078,00 €

0,18%

500 000,00 €

514 078,00 €

5,32%

008

Turismo

263 161,00 €

3,45%

110 000,00 €

373 161,00 €

3,86%

009

Ação Social e Saúde

186 150,00 €

2,44%

27 000,00 €

213 150,00 €

2,21%

010

Comunicação

40 000,00 €

0,52%

0,00 €

40 000,00 €

0,41%

011

Qualidade

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

012

Higiene, Limpeza e Apoio

16 000,00 €

0,21%

0,00 €

16 000,00 €

0,17%

03 - Divisão Administrativa e Financeira

103 359,00 €

1,35%

35 000,00 €

138 359,00 €

1,43%

001

Tecnologias de Informação

82 996,00 €

1,09%

0,00 €

82 996,00 €

0,86%

002

DAF - Diversos

20 363,00 €

0,27%

35 000,00 €

55 363,00 €

0,57%

3 986 413,00 €

52,22%

575 000,00 €

4 561 413,00 €

47,22%

713 094,00 €

9,34%

75 000,00 €

788 094,00 €

8,16%

04 - Divisão de Obras Municipais e Urbanismo
001

Planeamento e Ordenamento do Território

002

Ambiente e Serviços Urbanos - Manutenção Urbana

53 000,00 €

0,69%

0,00 €

53 000,00 €

0,55%

003

Ambiente e Serviços Urbanos - Segurança

10 442,00 €

0,14%

10 000,00 €

20 442,00 €

0,21%

004

Ambiente e Serviços Urbanos - Água e Saneamento

10,00 €

0,00%

0,00 €

10,00 €

0,00%

005

Ambiente e Serviços Urbanos - Limpeza Urbana

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

006

Serviço de Gestão Urbanística - Urbanismo e Edificação

2 811 565,00 €

36,83%

440 000,00 €

3 251 565,00 €

33,66%

007

Serviço de Gestão Urbanística - Armazém e Parque de
Máquinas e Viaturas

249 364,00 €

3,27%

20 000,00 €

269 364,00 €

2,79%

008

DOMU - Diversos

148 938,00 €

1,95%

30 000,00 €

178 938,00 €

1,85%

7 634 143,00 €

100,00%

2 025 000,00 €

9 659 143,00 €

100,00%

TOTAL

Figura 75 – Resumo das Grandes Opções do plano (Objetivos e programas)

Resumidamente, o objetivo 01 - Administração Autárquica, com alguma expressão na despesa
orçamental das GOP’s, contempla os projetos que tramitam diretamente do serviço da Presidência, tais
como protocolos, acordos com as freguesias do Concelho, despesas com os contratos de emprego
inserção, serviços de consultoria jurídica e auditor externo, empréstimos de médio longo prazo,
despesas fixas com encargos das instalações, projetos desenvolvidos em parceria com outras entidades,
despesas com transferência de competências, serviço Municipal de Proteção Civil, autoridade médico
veterinária municipal, gabinete de contratação pública e planeamento estratégico.
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Neste objetivo estão também contempladas as quotas que o Município paga anualmente às entidades
identificadas no quadro infra, cujos montantes serão, assim, transferidos no decurso do ano de 2022,
considerando-se estas transferências devidamente autorizadas. Este quadro espelha, também, as
participações detidas pelo Município.

Entidades

Participação

Contribui
para a
dívida bruta

Controlo

NIPC

% capital
social detido

Sicó Formação, S.A.

504600109

12,74%

6 370,00 €

NÃO*1

NÃO

ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.

503004405

0,42%

35 575,00 €

NÃO*1

NÃO

Águas do Vale do Tejo, S.A.

513606130

0,33%

280.370,00

NÃO

NÃO

515515507

8,98%

98 780,00 €

NÃO*1

NÃO

508035546

10,00%

Quota =
5.000,00 €

SIM

NÃO

501627413

0,28%

*2 Quota =
4.359,24 €

NÃO*3

NÃO

503497720

13,70%

SIM

NÃO

507925270

4,43%

SIM

NÃO

505074737

5,44%

SIM

NÃO

515495441

3,50%

SIM

NÃO

513319182

0,06%

NÃO

NÃO

Designação

Valor

Empresas participadas

Serviços Intermunicipalizados

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

CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de
Leiria
Entidades associativas municipais

ANMP - Associação Nacional de Municípios
Portugueses
Entidades de outra natureza - Não societárias

Terras de Sicó - Associação de Desenvolvimento
ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento
Turístico das Aldeias do Xisto
Enerdura - Agência Regional de Energia da Alta
Estremadura
FPDCS Federação Portuguesa do Caminho de
Santiago

Quota =
12.000,00 €
Quota =
7.680,00 €
Quota =
997,60 €
Quota =
500,00 €

Entidades de outra natureza

Fundo Apoio Municipal

248 598,00 €

1

* A entidade só contribui para a dívida bruta do Município se estiver em situação de desequilíbrio
*2 Valor comunicado pela entidade ANMP, através da circular com a referência CIR_80/2020/AR, datada de 22-09-2020
*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

Figura 76 - Entidades participadas

Este objetivo reflete, também, o planeamento estratégico no quail estão contempladas ações como a
feira de produtos da terra, o programa “Alvaiázere +” e a celebração do “Alvaiázere Capital do Chícharo”.
Este é, sem dúvida, um capítulo que merece destaque e enfoque por parte do Executivo Municipal,
representando cerca de um quarto do valor total afeto às GOP’s.
O objetivo 02 – Unidade de Desenvolvimento Social e Cultural, prevê a realização de diversas atividades
e eventos desenvolvidos no âmbito da educação, desporto, cultura, turismo, associativismo, ação social
e comunicação.
O objetivo 03 – DAF, que possui uma expressão muito diminuta na despesa orçamental, contempla
essencialmente despesas referentes aos serviços de tecnologias de informação e outros contratos
essenciais ao funcionamento diário da autarquia, exemplo da manutenção dos sistemas informáticos
existentes, serviços de medicina no trabalho, serviços de impressão, etc.
Por último, o objetivo 04 – DOMU, o de maior expressão na despesa, representando praticamente
metade do valor previsto em sede de GOP’s, cerca de 47%, abarca os investimentos realizados pelo
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Município, como a rede viária, energia elétrica, edifícios municipais, infraestruturas rodoviárias, entre
outros.

FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO
O conceito “Financiamento não definido” refere-se a encargos previstos que podem não ser assumidos
no próprio ano. Esta é uma ferramenta que alguns Municípios utilizam para contemplar despesas que,
por exemplo, possuem intenção de candidatura e é previsível a sua aceitação, no entanto, esta ainda
não foi aprovada.
Assim, e embora as GOP’s contemplem num exercício previsional, um determinado conjunto de
encargos a assumir nesse exercício, inscritos na coluna “Financiamento definido”, elas preveem no seu
riscado uma outra coluna intitulada como “Financiamento não definido”, cujos encargos previstos não
são assumidos pelo orçamento. Ou seja, o “Financiamento definido” para o respetivo ano, corresponde
aos montantes inscritos no orçamento, por sua vez, o “Financiamento não definido” só será inscrito no
orçamento de acordo com financiamento externo em negociação ou com a inscrição do saldo da
gerência anterior.
Posto isto, e como é expectável a incorporação de um saldo da gerência superior a 2 milhões de euros,
parte deste valor a integrar está considerado como financiamento não definido. A sua identificação por
GOP e por natureza da despesa – corrente ou capital – está espelhada no quadro infra. Estas GOP’s
podem ser executadas na totalidade prevista (entenda-se financiamento definido + financiamento não
definido) logo que o saldo de gerência seja integrado no orçamento de 2022. Como se sabe, este saldo
é integrado aquando da aprovação da conta de gerência, revelando na proporção da despesa corrente
que visa financiar ou da receita que visa substituir – n.º 5 do art.º 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro, na sua atual redação.
O valor total utilizado no âmbito do financiamento não definido é de 2.025.000,00 €, sendo que, deste
total, 1.055.000,00 € (52,10%) estão considerados em despesa corrente e 970.000,00€ (47.90%) em
despesa de capital.

Classificação
económica

GOP

Designação
Despesa corrente

Financiamento
não definido 2022
1 055 000,00 €

0102/020201

01 002 2019/5014 1/19

Iluminação Pública

0102/020201

01 002 2019/5014 2/19

Eletricidade de edificios e outros locais

180 000,00 €

0102/020201

01 002 2021/5003

APIN - Áua, Saneamento e RSU

0102/020216

01 007 2018/5005

Alvaiázere Capital do Chícharo

170 000,00 €

0102/020105

02 001 2013/5047

Refeições Escolares

120 000,00 €

0102/020210

02 001 2018/5008 1/20

Prestador de serviços

0102/020216

02 002 2022/5003

FAFIPA

0102/040701

02 007 2022/5044 1/22

Reg Associativismo - Análise Comissão de Av. - Apoio à atividade Regular

150 000,00 €

0102/020216

02 008 2022/5051

Festas de Inverno do Concelho de Alvaiázere

110 000,00 €

0102/020217

02 009 2022/4

Programa de Apoio à Natalidade - Plataforma Digital

0102/020217

02 009 2022/5052

Programa de Apoio à Natalidade - Apoio a Famílias

20 000,00 €

0102/020220

03 002 2017/5056 1/17

Manutenção e assistência informática

35 000,00 €

0102/020220

04 001 2013/42 2/2/13

Ações diversas no âmbito do PMDFCI

25 000,00 €

0102/020220

04 003 2022/5053

Monitorização ambiental

10 000,00 €

0102/02010202

04 007 2013/5123

Aquisição de combustíveis rodoviários

20 000,00 €

90 000,00 €
65 000,00 €

15 000,00 €
38 000,00 €

7 000,00 €
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Despesa de capital

970 000,00 €

Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias - Infraestruturação, Beneficiação e
Modernização
Reg Associativismo - Análise Comissão de Av. - Apoio à aquis. e man. equip., viaturas
e conserv.

0102/08050102

01 001 2015/5011 1/15

25 000,00 €

0102/080701

02 007 2022/5044 2/22

0102/070115

01 007 2022/1

Orçamento Participativo

75 000,00 €

0102/07011002

04 001 2013/39

Equipamentos para limpeza florestal e combate a incêndios

50 000,00 €

0102/07030301

04 006 2013/51

Requalificação e reabilitação urbana

0102/07030301

04 006 2013/125

Beneficiação, melhoria e pavimentação da rede viária municipal e arruamentos

0102/07010307

04 006 2013/138

Canil/ Gatil Municipal

25 000,00 €

0102/07010203

04 006 2014/4

Habitação Social

15 000,00 €

0102/07010405

04 006 2017/21

Requalificação das margens da Ribeira D´Alge e Açude

0102/07030308

04 006 2017/27

Execução de pavimentos em calçada à portuguesa

150 000,00 €

0102/07010301

04 006 2018/7

Ampliação e Requalificação do Estaleiro Municipal

30 000,00 €

0102/07030308

04 006 2018/8

Maçãs de Dona Maria - Entrada da Vila

20 000,00 €

0102/070109

04 008 2022/6

Aquisição de equipamento administrativo

20 000,00 €

0102/07011002

04 008 2022/7

Aquisição de equipamento básico

10 000,00 €

350 000,00 €

20 000,00 €
150 000,00 €

30 000,00 €

TOTAL

2 025 000,00 €

Figura 77 - Financiamento não definido (utilizado no âmbito do saldo de gerência)

Podemos, assim, concluir que o orçamento municipal, com exceção da despesa não efetiva, contempla
os seguintes valores:

GOP
Orçamento 2022

Despesa

(1)

Financiamento
definido
(2)

Financiamento
não definido

Total das GOP

Orçamento +
Financiamento
não definido

(3)

(4)=(2)+(3)

(5)=(1)+(3)

Despesa Corrente

5 801 274,00 €

3 514 125,00 €

1 055 000,00 €

4 569 125,00 €

6 856 274,00 €

Despesa de Capital

4 128 547,00 €

4 120 018,00 €

970 000,00 €

5 090 018,00 €

5 098 547,00 €

9 929 821,00 €

7 634 143,00 €

2 025 000,00 €

9 659 143,00 €

11 954 821,00 €

TOTAL

Figura 78 - Orçamento com financiamento definido vs financiamento não definido

Tendo em conta que o valor do financiamento não definido relativo a despesas correntes totaliza
1.055.000€, verificamos que, após a sua integração no orçamento para 2022, o equilíbrio orçamental
mantém-se, pois a receita corrente, no valor de 7.069.836,00€, permite cobrir a despesa corrente e o
valor das amortizações médias de empréstimos de médio/longo prazo.
Para uma leitura clara relativamente à incorporação do financiamento não definido, efetuámos uma
simulação, que consta dos mapas abaixo, nos quais estão espelhados os valores após a sua eventual
integração. Da leitura atenta deste, verificamos que o peso das despesas de capital no total do
orçamento da despesa, ronda os 42%. Resulta também claramente da leitura destes mapas a
manutenção do equilíbrio orçamental.
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Receita

Montante

%

Receitas Correntes

7 069 836,00 €

58,19

01 - Impostos diretos

911 817,00 €

12,90

1,00 €

0,00

02 - Impostos indiretos
04 - Taxas, multas e outras penalidades

Despesa

Montante

Despesas Correntes

6 856 274,00 €

0101 - Assembleia Municipal

0,13

0102 01 - Despesas com pessoal

2 229 060,00 €

32,51

3 495 685,00 €

50,99

35 604,00 €

0,50

0102 02 - Aquisição de bens e serviços

9,54

0102 03 - Juros e outros encargos

5 338 137,00 €

75,51

0102 04 - Transferências correntes

07 - Venda de bens e serviços correntes

98 035,00 €

1,39

08 - Outras receitas correntes

11 930,00 €

0,17

06 - Transferências correntes

10,00 €

0,00

1 084 698,00 €

15,82

0102 06 - Outras despesas correntes

22 895,00 €

0,33

0103 03 - Juros e outros encargos

15 160,00 €

0,22

26,00 €

0,00

0103 06 - Outras despesas correntes
Receitas de Capital

3 055 726,00 €

25,15

92 979,00 €

3,04

10 - Transferências de capital

2 961 576,00 €

96,92

13 - Outras receitas de capital

2,00 €

0,00

0102 11 - Outras despesas de capital

1 169,00 €

0,04

0103 07 - Aquisição de bens de capital

9,00 €

0,00

11 - Ativos financeiros

5,00 €

55,56

Despesas Não Efetivas

12 - Passivos financeiros

4,00 €

44,44

0102 09 - Ativos financeiros

09 - Venda de bens de investimento

15 - Rep. não abatidas nos pagamentos
Receitas Não Efetivas

Saldo da Gerência Anterior

2 025 000,00 €

16,67

2 025 000,00 €

100,00

12 150 571,00 €

100,00

16 - Na posse do serviço
TOTAL DA RECEITA

56,43

8 740,00 €

674 312,00 €

05 - Rendimentos da propriedade

%

Despesas de Capital

5 098 522,00 €

41,96

0102 07 - Aquisição de bens de capital

4 028 604,00 €

79,02

0102 08 - Transferências de capital

1 054 418,00 €

20,68

25,00 €

0,00

15 500,00 €

0,30

195 750,00 €

1,61

2 540,00 €

1,30

193 210,00 €

98,70

12 150 571,00 €

100,00

0103 10 - Passivos financeiros

TOTAL DA DESPESA

Figura 79 - Resumo do orçamento da receita e da despesa (por capítulo), com a incorporação do financiamento
não definido

Orçamento 2022
+ Financiamento
não definido
12 150 571,00 €

Descrição
Receita prevista (1)
Despesa prevista (2)

12 150 571,00 €

Saldo (3)=(1)-(2)

0,00 €

Receitas correntes (4)

7 069 836,00 €

Despesas correntes (5)

6 856 274,00 €

Saldo Corrente (6)=(4)-(5)

213 562,00 €

Amortizações médias de EMLP (7)

188 383,78 €

Diferença (8)=(6)-(7)

25 178,22 €

Controlo do cumprimento
da regra de equilíbrio

Conclusão

5% das receitas correntes
cobradas brutas (n.º 3 do art.º

Cumpre
(pelo ponto 3 do POCAL)

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

353 491,80 €

40.º do RFALEI)

Conclusão

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

Figura 80 - Equilíbrio orçamental para 2022, com a incorporação do financiamento não definido
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Figura 81 - Demonstração do equilíbrio orçamental para 2022 após incorporação do financiamento não definido
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ORÇAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Nos termos do artigo 31.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no orçamento do Município são,
também, inscritas verbas relativas às despesas a realizar por conta da Assembleia Municipal. Assim a
classificação orgânica 0101 - Assembleia Municipal comporta o orçamento proposto por aquele órgão e
que ascende ao valor de 8.740,00 €, dos quais 7.720,00 € são relativos a despesas com o pessoal e
1.020,00€ com a aquisição de bens e serviços.

(unidade: euro)

Classificação
Económica
0101/010204

Ajudas de custo

0101/01021303

Senhas de Presença

Designação

Total das despesas com pessoal

Orçamento 2022
5,00
7 715,00
7 720,00

0101/020108

Material de escritório

5,00

0101/020121

Outros bens

5,00

0101/020210

Transportes

5,00

0101/020211

Representação dos serviços

5,00

0101/020216

Seminários, exposições e similares

1 000,00

Total da aquisição de bens e serviços

1 020,00

TOTAL em Orçamento

8 740,00

Figura 82 - Orçamento da Assembleia Municipal
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NOTAS FINAIS
O presente relatório tem já refletido alguns dos projetos do programa eleitoral sufragado pelos
Alvaiazerenses. Optámos, para já, por manter a estrutura orçamental existente, considerando o pouco
tempo que possuímos para a poder alterar. A prioridade, neste momento, é aprovar o orçamento até
ao final do corrente ano, para que o início da sua vigência ocorra a 1 de janeiro.
Vamos dar continuidade e finalizar alguns projetos que o anterior Órgão Executivo deixou em execução.
Efetivamente, projetos como a Área Empresarial do Rego da Murta, o Parque Botânico ou a
Requalificação do Mercado Municipal de Alvaiázere, devem ser finalizados e dinamizados. São projetos
financiados que irão dar um novo enfoque ao concelho.
Ao nível do desenvolvimento económico, a Área Empresarial do Rego da Murta, aliada às plataformas
empresariais, consubstanciam uma forte aposta na dinamização da economia local. Será possível
revitalizar o nosso tecido empresarial, criar emprego, atrair e fixar população.
Os apoios dados às famílias, dos quais são exemplo os apoios socioeducativos, o acolhimento das
crianças nas férias escolares, com a realização de atividades educativas e lúdicas, o transporte “portaa-porta”, entre outros, permite criar condições de excelência para os agregados familiares que aqui
residem e criam os seus filhos. Importa dar a conhecer os apoios que já possuímos e criar novos que
verdadeiramente incentivem à natalidade e que permitam subir a taxa de natalidade do nosso concelho.
Também não nos esquecemos da componente cultural. Esta é, aliás, uma área em que iremos investir
fortemente. A nossa cultura deve constituir-se como um elemento identitário das nossas gentes. Vamos
promover o nosso concelho, dar a conhecer as nossas tradições, o nosso turismo, as nossas paisagens
ímpares, o que de melhor possuímos. Regressará a nossa FAFIPA, tradição que pretendemos reavivar
e que se revelará como mais uma oportunidade de os nossos produtores divulgarem e escoarem os
seus produtos, de os nossos empresários promoverem os seus artigos, de promover espetáculos e atrair
pessoas, de dar vida ao nosso concelho!
Pretendemos constituir-nos como parceiros das nossas Juntas de Freguesia. Vamos trabalhar em
conjunto para, de forma justa e imparcial, delegar competências e trabalhar em conjunto.
Vamos acolher as competências que nos vão ser delegadas. Esta é uma matéria que, tal como já
referimos anteriormente, nos preocupa. Presumimos que o aumento do volume de trabalho seja
verdadeiramente exponencial. O Município passará a gerir praticamente todos os equipamentos públicos
do concelho! Do que ouvimos por parte de instituições como o Agrupamento de Escolas ou o Centro de
Saúde, existe uma grande falta de recursos humanos, o que nos vai obrigar, com certeza, a alocar ali
colaboradores, sendo certo que o Município também não possui excesso de recursos. Do que sabemos,
o Orçamento de Estado transferirá verbas para pagamento das remunerações dos trabalhadores que,
presentemente, serão transferidos, mas não sendo estes trabalhadores suficientes, quem suportará os
encargos inerentes ao recrutamento de novos colaboradores? Serão os Municípios!
Vamos analisar em profundidade o vastíssimo conjunto de competências que teremos de exercer, o
mapa de recursos humanos que possuímos, as necessidades manifestadas e vamos readaptar o nosso
organigrama. É necessário possuir dirigentes qualificados que consigam apreender os objetivos do
Órgão Executivo e transpô-los para a sua equipa, motivando-a e incentivando-a sempre com o objetivo
último da prossecução do interesse público.
Pretendemos criar condições de vida excecionais no nosso concelho e vamos trabalhar para isso!
Perante este cenário, e tendo em conta os pressupostos enunciados, submete-se à aprovação da
Assembleia Municipal o presente orçamento.

Página 80 de 235

Relatório 2022
Documentos Previsionais

Face ao exposto no presente relatório, o Órgão Executivo divulga o Orçamento e Grandes Opções do
Plano, para 2022 e seguintes.
Alvaiázere, 02 de dezembro de 2021.
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ANEXOS

Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Anexos

2022
2022
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Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Resumo do Orçamento

RESUMO DO ORÇAMENTO

2022
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Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Orçamento da Receita e da Despesa

2022

2022

ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA
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ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Orçamento e Plano Orçamental
Plurianual

2022
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Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Orçamento da Receita e da Despesa
(Anos seguintes)

2022

ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA (ANOS SEGUINTES)
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Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Orçamento Inicial – GOP’s

2022
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Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Orçamento Inicial – PPI
(Plano plurianual de
Investimentos)

2022
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Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Orçamento Inicial – Atividades
Mais Relevantes

2022
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Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Resumo da Despesa
Por Classificação Orgânica

RESUMO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

2022
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RESUMO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Resumo da Despesa
Por Classificação Económica
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RESUMO ORÇAMENTAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Resumo Orçamental das Grandes
Opções do Plano

2022
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Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Orçamento Inicial
(com Valor Extra-Plano)

2022
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ORÇAMENTO INICIAL (COM VALOR EXTRA-PLANO)
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MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Mapa de Empréstimos
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Demonstrações Financeiras
Previsionais

Modelo para construção das Demonstrações Financeiras Previsionais de 2022 em SNC-AP

De acordo com de acordo com o estipulado no n.º 17 do ponto 6 da NCP 1 do SNC-AP: “As entidades públicas
devem ainda preparar demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos
resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser
aprovadas pelos órgãos de gestão competentes".
De ressalvar que, nesta data, o Município de Alvaiázere ainda não possui o balanço inicial encerrado
de 2021, pois ainda estamos a proceder à análise do inventário.
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Pressupostos considerados neste modelo:
1. Assume-se que o orçamento da despesa e da receita de 2022 são executados na totalidade e que relativamente
a 2021 executa-se o total do orçamento corrigido da receita e o valor total comprometido à data atual do
orçamento da despesa.
2. Assume-se que toda a receita do período é cobrada e a despesa do período é paga, não havendo por isso
alteração dos valores das contas de terceiros, com exceção das contas dos financiamentos obtidos.

BALANÇO PREVISIONAL
O mapa "Balanço Previsional" foi elaborado tendo por base os valores do Balanço de abertura do SNC-AP de 2021.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL
O mapa "Demonstração resultados Previsional" possui os cálculos com base, nas amortizações do exercício do ano
2020 da conta 662 e 665 para AFT e 553 para AI e também os valores de 2020, da conta 2745 e da conta 7983.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
O Mapa "Demonstração Fluxos de Caixa Previsional" possui o valor do saldo da gerência seguinte de operações de
tesouraria do ano 2020.
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BALANÇO PREVISIONAL

Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Balanço Previsional

2022
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Rúbricas

Notas

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos Fixos Tangíveis
Propriedades de Investimento
Ativos Intangíveis
Participações Financeiras
Outros Ativos Financeiros
Ativo corrente
Inventários
Ativos biológicos
Devedores por transferências e subsídios
Devedores por empréstimos bonificados
Clientes, contribuintes e utentes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Ativos financeiros detidos para negociação
Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos

01/01/2021
45 461 727,50
43 966 434,61
796 943,74
28 656,15
669 693,00

31/12/2021
€
€
€
€
€

3 864 214,89 €
534 377,25 €

30
34
1 145
43

Total do Ativo
PATROMÓNIO LÍQUIDO
Património/Capital
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em ativos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações no Património Líquido
Resultado líquido do período
Interesses que não controlam
Total do Património Líquido
PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Fornecedores de investimentos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Outras contas a pagar
Passivo corrente
Credores por transferências e subsídios concedidos
Fornecedores
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Fornecedores de investimentos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros
Total do Passivo
Total do Património Líquido e Passivo

899,72
693,96
808,57
275,96

€
€
€
€

2 075 159,43 €
49 325 942,39 €
80 256 099,64 €

-47 218 686,14 €

14 087 315,79 €
-345 459,98 €
46 779 269,31 €
1 319 284,57 €
1 318 762,49 €

522,08
1 227 388,51
0,00
85 209,85
41 693,69
42 179,07
191 600,00
131 052,95
319 991,36
415 661,59

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2 546 673,08 €
49 325 942,39 €

46 912 683,10
45 203 878,82
796 943,74
242 172,54
669 688,00
0,00
3 399 656,38
534 377,25
0,00
0,00
0,00
30 899,72
34 693,96
1 145 808,57
43 275,96
0,00
0,00
1 610 600,92
50 312 339,48

31/12/2022
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

80 256 099,64 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-47 564 146,12 €
0,00 €
0,00 €
16 275 460,37 €
-1 007 611,49 €
0,00 €
47 959 802,40 €
1 126 078,57 €
0,00 €
1 125 556,49 €
0,00 €
0,00 €
522,08 €
1 226 458,51 €
0,00 €
85 209,85 €
41 693,69 €
42 179,07 €
193 210,00 €
131 052,95 €
317 451,36 €
415 661,59 €
0,00 €
0,00 €
2 352 537,08 €
50 312 339,48 €
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47 460 053,33 €
45 773 828,44 €
796 943,74 €
219 598,16 €
669 683,00 €
0,00 €
3 399 656,38 €
534 377,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
30 899,72 €
34 693,96 €
1 145 808,57 €
43 275,96 €
0,00 €
0,00 €
1 610 600,92 €
50 859 709,71 €
80 256 099,64
0,00
0,00
0,00
-48 571 757,61
0,00
0,00
18 216 197,68
-1 197 621,08
0,00
48 702 918,63

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

932 282,57 €
0,00 €
931 760,49 €
0,00 €
0,00 €
522,08 €
1 224 508,51 €
0,00 €
85 209,85 €
41 693,69 €
42 179,07 €
193 800,00 €
131 052,95 €
314 911,36 €
415 661,59 €
0,00 €
0,00 €
2 156 791,08 €
50 859 709,71 €
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL

Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Demonstração de Resultados por
Natureza Previsional
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Rúbricas

Notas

31/12/2021

31/12/2022

RENDIMENTOS E GASTOS
Impostos e taxas

880 953,00 €

Vendas

947 422,00 €

0,00 €

0,00 €

122 077,00 €

98 035,00 €

5 362 168,00 €

5 338 137,00 €

Variações nos inventários da produção

0,00 €

0,00 €

Trabalhos para a própria entidade

0,00 €

0,00 €

46 843,91 €

40 005,00 €

Fornecimentos e serviços externos

2 210 695,58 €

2 551 700,00 €

Gastos com pessoal

2 199 390,47 €

2 236 780,00 €

Transferências e subsídios concedidos

1 833 654,98 €

1 614 116,00 €

Prestações sociais

0,00 €

0,00 €

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

0,00 €

0,00 €

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00 €

0,00 €

Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis
(perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestações de serviços
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento
Gastos/reversões de depreciação e amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento
Resultado líquido do período

0,00 €

0,00 €

1 764 867,42 €

1 708 240,69 €

54 302,73 €

22 946,00 €

1 785 177,75 €

1 626 287,69 €

2 776 305,74 €

2 808 749,77 €

0,00 €

0,00 €

-991 127,99 €

-1 182 462,08 €

11,00 €

11,00 €

16 494,50 €

15 170,00 €

-1 007 611,49 €

-1 197 621,08 €

0,00 €

0,00 €

-1 007 611,49 €

-1 197 621,08 €
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Demonstração de Fluxos de Caixa
Previsional
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Rúbricas
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes
Recebimentos de contribuintes
Recebimentos de utentes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Propriedades de Investimento
Investimentos financeiros
Outros ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Propriedades de Investimento
Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Transferências de capital
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (C)
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
Conciliação entre Caixa e seus equivalentes e Saldo de Gerência
Caixa e seus equivalentes no início do período
- Equivalentes a caixa no ínício do período
- Variações cambiais de caixa no início do período
= Saldo da gerência anterior
De execução orçamental
De operações de tesouraria
Caixa e seus equivalentes no fim do período
- Equivalentes a caixa no fim do período
- Variações cambiais de caixa no fim do período
= Saldo da gerência seguinte
De execução orçamental
De operações de tesouraria

Notas

31/12/2022
98 035,00 €
911 817,00 €
35 605,00 €
2 591 705,00 €
2 236 780,00 €
-3 783 028,00 €
7 350 053,00 €
3 567 025,00 €

3 424 104,00 €
25 000,00 €
0,00 €
2 540,00 €
0,00 €
92 979,00 €
0,00 €
0,00 €
5,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
11,00 €
0,00 €
-3 358 649,00 €

4,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

193 210,00 €
15 170,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-208 376,00 €
0,00 €
0,00 €
1 610 600,92 €
1 610 600,92 €
1 610 600,92
1 610 600,92
0,00
1 610 600,92
1 607 687,17
2 913,75
1 610 600,92
1 610 600,92
0,00
1 610 600,92
1 607 687,17
2 913,75
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Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Serviço de Gestão Financeira (SGF)
Termo de Encerramento

TERMO DE ENCERRAMENTO
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ENCERRAMENTO

O presente Relatório do ORÇAMENTO e GRANDES OPÇÕES DO PALNO para o ano de 2022 e todos os
documentos inerentes, foram aprovados, por _______________, na reunião ordinária da Câmara
Municipal que se realizou em ___ de dezembro de 2021.

A Presidente da Câmara,

____________________________

Os Vereadores,

____________________________

____________________________

____________________________

2022

____________________________

2022
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APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

O Relatório do ORÇAMENTO e GRANDES OPÇÕES DO PLANO para o ano de 2022 e todos os documentos
inerentes, foram apreciados pela Assembleia Municipal em sua sessão ordinária, realizada no dia _____
de dezembro 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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