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EDITAL 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 13/02/2023  

 

Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do 
Concelho de Penalva do Castelo: 

 
Faz saber que, e para cumprimento do art.º 56.º do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 13 
de fevereiro de 2023, tomou a seguinte deliberação: ---------------------------------------  
 
“DOCUMENTOS DE GESTÃO --------------------------------------------------------  
 
APROVAÇÃO DO MAPA "DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO 
ORÇAMENTAL" DO EXERCÍCIO DE 2022 - APROVAÇÃO DA REVISÃO N.º 1 
AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ATIVIDADES MAIS RELEVANTES), 
PARA O ANO DE 2023: ----------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta, do seguinte teor: ----------------  
“Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------  
Um – A inscrição no orçamento em vigor, do saldo da gerência da gerência de dois mil e 
vinte e dois, na posse do serviço, no montante de dois milhões novecentos e sessenta e 
nove mil quatrocentos e noventa e sete euros e sessenta e três cêntimos deve ser efetuada 
em sede de revisão orçamental, nos termos do ponto oito ponto três ponto um do POCAL, 
que se mantém em vigor por força do disposto no artigo dezassete, número um, alínea b), 
do Decreto-Lei número cento e noventa e dois barra dois mil e quinze, de onze de 
setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Nos termos do número cinco do artigo quarenta da Lei número setenta e três barra 
dois mil e treze, de três de setembro, na sua redação atual, o saldo da gerência anterior, no 
momento da sua integração, releva na proporção da despesa corrente que visa financiar ou 
da receita que visa substituir; -----------------------------------------------------------------------  
Três – Os reforços realizados em rubricas de despesas correntes perfazem um total de um 
milhão cento e trinta e cinco mil oitocentos e setenta euros; ------------------------------------  
Quatro – Compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea i), do número um, do 
artigo trinta e três do Anexo I da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de 
doze de setembro, na sua redação atual, aprovar os documentos de prestação de contas, 
onde se inclui o mapa de demonstração do desempenho orçamental, a submeter a 
apreciação e votação da Assembleia Municipal; --------------------------------------------------  
Cinco – O artigo oitenta e um da Lei número vinte e quatro traço D barra dois mil e vinte 
e dois, de trinta de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para dois mil e vinte e 
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três (LOE), permite, que o saldo da gerência da execução orçamental possa ser 
incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos 
de prestação de contas, após a aprovação do mapa de “Demonstração do desempenho 
orçamental”; -------------------------------------------------------------------------------------------  
Seis – O saldo da gerência de dois mil e vinte e dois apresenta um valor relevante, sendo 
necessário efetuar alguns ajustamentos ao orçamento e às grandes opções do plano, para o 
corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, tenho a honra de propor: --------------------------------------------------------------------  
Um – Nos termos da alínea i), do número um, do artigo trinta e três, do Anexo I da Lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, na sua redação atual, a 
Câmara Municipal delibere aprovar o mapa de Demonstração do desempenho orçamental, 
do exercício de dois mil e vinte e dois, anexo à presente proposta e que dela faz parte 
integrante, onde se demonstra o apuramento do saldo da gerência de execução 
orçamental, e remeter à Assembleia Municipal para apreciação e votação, de acordo com o 
previsto na alínea l), do número dois, do artigo vinte e cinco da mencionada Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. -------------------------------------  
Dois – Em cumprimento do disposto na alínea c), do número um, do artigo trinta e três 
da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, na sua redação 
atual, a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal, para aprovação, 
nos termos do disposto na alínea a), do número um, do artigo vinte e cinco, da citada Lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a integração do saldo 
da gerência da execução orçamental, no âmbito da Revisão número um ao orçamento e às 
grandes opções do plano, para o corrente ano. ----------------------------------------------------  
Anexos: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Um – Mapa da Demonstração do desempenho orçamental, do exercício de dois mil e vinte 
e dois; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Modificação ao Orçamento da Receita; ----------------------------------------------------  
Três – Modificação ao Orçamento da Despesa; ---------------------------------------------------  
Quatro – Modificação ao Plano Plurianual de Investimento; ----------------------------------  
Cinco – Modificação ao Plano das Atividades Mais Relevantes.” -----------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Vereadores, senhores Pedro 
Jorge Cabral Monteiro e José Carlos Pinto Fernandes, aprovar a presente proposta.” ------  
 

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. 

E eu,                                                                                         , Técnica Superior 
da Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos o 
subscrevi. 

 
Paços do Município de Penalva do Castelo, 15 de fevereiro de 2023. 

O Presidente da Câmara, 
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