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I – INTRODUÇÃO 
 

1. Enquadramento Geral  

 

A elaboração da presente proposta de orçamento para vigorar durante o ano de 2017, resulta do 

cumprimento do princípio da autonomia financeira das autarquias locais, que confere aos respetivos órgãos, 

poderes de elaboração, aprovação e modificação das opções do plano, orçamentos e outros documentos 

previsionais.  

 

Esta proposta de orçamento está em conformidade com o atual regime financeiro das autarquias locais e 

das entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), e com a Lei de Enquadramento 

Orçamental1 e demais interpretações emanadas pela Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL). 

 

A referida lei de enquadramento orçamental, respeita o princípio da independência das autarquias locais na 

elaboração dos seus orçamentos, salvaguardando a sua autonomia financeira, com a inerente capacidade de 

arrecadar receitas e de realizar despesas enformadas da conformidade legal, regularidade financeira e 

respeito pela economia, eficiência e eficácia. 

 

Com a implementação da designada reforma da administração local, foram introduzidas diversas reformas 

legais que alteraram significativamente o enquadramento financeiro, de controlo e de prestação de contas 

dos municípios portugueses. 

 

Do ponto de vista da atividade financeira do setor público local, a mais importante reforma foi a publicação 

do Novo Regime Financeiro (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), cujo objetivo era “ajustar o paradigma 

das receitas autárquicas à realidade atual, aumentar a exigência e transparência ao nível da prestação de 

contas, bem como dotar as finanças locais dos instrumentos necessários para garantir a efetiva coordenação 

entre a Administração Central e Local, contribuindo assim para o controlo orçamental e para a prevenção 

de situações de instabilidade financeira”. O novo regime financeiro que vigora desde 1 de janeiro de 2014 

procura, assim, intervir fundamentalmente sobre o controlo e prevenção do desequilíbrio financeiro. 

 

 

2. Contexto Macroeconómico 

 

A proposta de orçamento para 2017, para o Município de Penalva do Castelo, foi elaborado de acordo com 

os grandes objetivos estratégicos definidos no programa autárquico para o presente mandato, traduzidos de 

forma cabal nas Grandes Opções do Plano (GOP), tendo em conta tanto o enquadramento legal nacional 

como europeu e a informação que se pode inferir dos principais indicadores macroeconómicos nacionais e 

internacionais, disponibilizados pelas várias entidades. 

 

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2017, traduzem as perspetivas do Programa de 

Estabilidade (2015-2019), no que toca à continuidade da disciplina orçamental, e ao cumprimento do novo 

enquadramento orçamental europeu que visa o reforço da sustentabilidade das finanças públicas/disciplina 

orçamental como uma condição necessária que visa assegurar uma trajetória de crescimento económico, 

alicerçada na transparência das finanças públicas, no controlo da receita e da despesa pública e na 

monitorização permanente da execução orçamental. 

 

O conceito de globalidade que pauta hoje a sociedade civil, bem como o contexto europeu em que nos 

inserimos, afeta todos os países que integram a União Europeia. Não obstante os indícios de recuperação 

da economia portuguesa, continuamos ainda num difícil contexto macroeconómico. De facto, continuam a 

                                                           
1 Lei n.º 151/2015, de 11 se setembro 
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existir dificuldades de finanças públicas que obrigam a que persista a necessidade de ajustamentos com 

vista a restaurar a confiança e credibilidade nas políticas nacionais, combater a falta de competitividade da 

economia portuguesa e garantir a estabilidade do sistema financeiro. 

 

Todo este contexto macroeconómico, nomeadamente a nível de deficit orçamental público, da taxa de 

desemprego que continua em valores elevados, apesar de se verificar no ano de 2016, uma diminuição de 

12,4 por cento para 11,2 por cento, em termos médios anuais, e das taxas de juro que continuam em níveis 

historicamente baixos, restringe e condiciona a política orçamental nacional e consequentemente a política 

orçamental municipal. 

 

Segundo os dados mais recentes divulgados pelo Banco de Portugal (BdP) as projeções para a economia 

portuguesa apontam para uma desaceleração do PIB, de 1,6 por cento em 2015 para 1,1 por cento em 2016. 

O crescimento do PIB em 2016 é claramente inferior ao projetado pelo BCE para a área do euro (1,7 por 

cento) e revela a persistência de constrangimentos estruturais idiossincráticos ao crescimento económico 

em Portugal. 

 

Segundo ainda o BdP, a inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, deverá 

aumentar ligeiramente em 2016, mantendo-se no entanto num nível relativamente baixo (0,7 por cento, 

após 0,5 por cento em 2015). 

 

As taxas de juro de curto prazo na área do euro desceram ao longo de 2016, renovando níveis historicamente 

baixos, com a Euribor a 3 meses a situar-se, em média, em -0,25% no conjunto dos nove primeiros meses 

(0,0% no ano de 2015), impulsionando condições de crédito mais favoráveis. 
 

 

3. Prioridades e Objetivos do Orçamento do Município de Penalva do Castelo 

 

O rigor, a transparência na gestão e a correta e cuidada aplicação dos dinheiros públicos, não descurando 

as atribuições e competências do município e o seu compromisso para com os munícipes, constituem os 

princípios fundamentais da política orçamental do Município de Penalva do Castelo, prosseguindo o 

controlo e reforço da consolidação das finanças municipais, com vista a assegurar a sustentabilidade 

financeira no longo prazo, em cumprimento do princípio da equidade intergeracional, em que a atividade 

financeira das autarquias locais deve estar subordinada na distribuição de benefícios e custos entre gerações, 

de modo a não onerar excessivamente as gerações futuras, salvaguardando as suas legítimas expectativas 

através de uma distribuição equilibrada de custos.  

 

O controlo e a redução sistemática da dívida global, bem como a seletividade da despesa municipal, 

continuam a ser vetores centrais do orçamento municipal, a par com o desenvolvimento social, económico 

e cultural. 

 

Ao contrário de muitos municípios que por acumulação sistemática de dívidas tiveram de ser socorridos 

pelo Estado, o Município de Penalva do Castelo tem capacidade de endividamento, mas mantém o firme 

propósito de reduzir a sua dívida. 

 

É nosso propósito melhorar a qualidade de vida dos munícipes do nosso concelho, mantendo a política de 

apoio prestado às famílias, implementados nos últimos anos, designadamente através de subsídios para 

obras de conservação e beneficiação de habitações das mais carenciadas, o apoio à Natalidade, agora 

reforçado com a implementação do denominado IMI familiar, que se traduz na redução da taxa do IMI em 

20 euros para as famílias com 1 dependente, 40 euros para famílias com 2 dependentes, e 70 euros para 

famílias com 3 ou mais dependentes. 
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A proposta de orçamento do Município de Penalva do Castelo para 2017 tem em conta os pressupostos 

atrás enunciados, bem como as prioridades do atual executivo sufragadas em outubro de 2013. 

 

Os princípios orientadores que lhe estão subjacentes são os seguintes: 

 

  Manutenção do rigor e prudência na projeção da receita; 

  Gestão transparente e rigor nas contas; 

  Racionalidade e seletividade da despesa; 

  Reforço da consolidação da situação financeira do município; 

 Concentração de meios na coesão social, coesão territorial e crescimento sustentado, tendo em 

conta as prioridades dos munícipes. 

 

A Proposta de Orçamento para 2017 foi elaborada tendo em conta os princípios orçamentais e regras 

previsionais aplicadas às autarquias locais, prosseguindo uma estratégia de: 

 

  Contenção da despesa tendo em vista o controlo e consolidação orçamental; 

• Manutenção dos baixos níveis de endividamento líquido, no sentido de garantir uma tesouraria 

saudável, prazos médios de pagamento reduzidos e fundos disponíveis positivos em 

cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA); 

 Manutenção de políticas de desenvolvimento sustentável do município, com o propósito de 

melhoria de qualidade de vida dos seus habitantes num quadro económico e financeiro 

fortemente condicionado; 

• Continuidade de projetos municipais em curso, sem estrangulamentos de ordem financeira; 

 Priorização de projetos enquadrados no novo Quadro Comunitário de Apoio, garantindo a sua 

viabilização e ao mesmo tempo o equilíbrio orçamental. 
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II – ORÇAMENTO 

 
Apresentação Geral do Orçamento 

 

A presente proposta de orçamento para vigorar durante o ano económico de 2017, foi elaborado tendo em 

conta as regras orçamentais estabelecidas pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. 

 

O volume de receitas e de despesas previstas para o ano de 2017 é de 11 384 316 euros. A receita corrente 

atingirá o montante de 6 763 294 euros que suporta a despesa corrente de 4 607 860 euros, e a receita de 

capital fica pelos 4 621 022euros para uma despesa de capital de 6 776 456 euros. 

 

 
 Quadro 1 – Resumo das receitas e despesas  

 

Descritivo Valor % Descritivo Valor % 

         

Receitas Correntes    Despesas Correntes    

         

    Impostos Diretos 763.140,00  6,70      Despesas com o pessoal 1.923.820,00  16,90  

    Impostos Indiretos 7.680,00  0,07      Aquisição de bens e serviços 1.685.035,00  14,80  

    Taxas, Multas e Outras Penalidades 130.865,00  1,15      Juros e outros encargos 4.190,00  0,04  

    Rendimentos de Propriedade 212.375,00  1,87      Transferências correntes 961.005,00  8,44  

    Transferências Correntes 5.148.581,00  45,23      Subsídios 35,00  0,00  

    Venda de Bens e Serviços Correntes 481.315,00  4,23      Outras despesas correntes 33.775,00  0,30  

    Outras Receitas Correntes 19.338,00  0,17       

          

Receitas Correntes 6.763.294,00  59,41  Despesas Correntes 4.607.860,00  40,48  

         

Receitas de Capital    Despesas de Capital    

         

    Venda de Bens de Investimentos 58.340,00  0,51      Aquisição de bens de capital 5.768.650,00  50,67  

    Transferências de Capital 4.562.592,00  40,08      Transferências de capital 726.460,00  6,38  

    Ativos financeiros 40,00  0,00      Ativos financeiros 60.026,00  0,53  

    Passivos Financeiros 20,00  0,00      Passivos financeiros 221.320,00  1,94  

    Outras Receitas de Capital 30,00  0,00       

         

Receitas de Capital 4.621.022,00  40,59  Despesas de Capital 6.776.456,00  59,52  

         

         

Total das Receitas 11.384.316,00  100,00  Total das Despesas 11.384.316,00  100,00  

 

 

Em termos de receita, tal como em anos anteriores, destaca-se a continuação da forte dependência do 

orçamento municipal das Transferências correntes e de capital, que totalizam 9 711 173 euros e que 

contribuem em 85,31% para a receita total.  

 

Relativamente à despesa, destaca-se o peso do agrupamento de “aquisição de bens de capital” (50,67  

%) e que será reforçado no decurso da execução orçamental, através da inclusão do saldo da gerência de 

2016, que se prevê que seja por volta dos 2 800 000 euros, e por via de novas candidaturas ao quadro 

comunitário, Portugal 2020. 
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A análise da evolução das diferentes componentes da receita e da despesa acima discriminadas será 

aprofundada em capítulos subsequentes. 

 

O saldo corrente regista um superavit de 2 155 434 euros, o qual financiará no mesmo valor as despesas de 

capital, incluindo a amortização da dívida. 

 

Em termos relativos, verifica-se que a receita corrente representa 59,41%, enquanto a receita de capital 

representa 40,59% da receita total e na componente da despesa, o peso relativo das despesas correntes fixa-

-se nos 40,48%, já a despesa de capital, em contrapartida, ascende a 59,52% da despesa total. 

 

 

Poupança Corrente 

 

O artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI)2, sob a epígrafe “Equilíbrio orçamental” 

estabelece que os orçamentos das entidades do setor local prevejam as receitas necessárias para cobrir todas 

as despesas, sem prejuízo da receita corrente bruta cobrada ser pelo menos igual à despesa corrente, 

acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. 

 

Para efeitos da aplicação deste normativo legal, considera-se amortizações médias de empréstimos de 

médio e longo prazo o montante correspondente à divisão do capital contraído pelo número de anos do 

contrato, independente do seu pagamento efetivo. No caso de empréstimos já existentes aquando da entrada 

em vigor da referida lei (1 de janeiro de 2014), considera-se amortizações médias de empréstimos o 

montante correspondente à divisão do capital em dívida, àquela data, pelo número de anos de vida útil 

remanescente do contrato. 

 

Refira-se que o cumprimento da referida regra do equilíbrio orçamental deve, relativamente a cada ano 

económico, ser garantido no momento da elaboração do orçamento, das respetivas modificações e em 

termos de execução orçamental. 

 

Como referido no ponto anterior e de acordo com o previsto no RFALEI, o equilíbrio orçamental deve ser 

assegurado na elaboração, nas modificações e na execução do orçamento. 

  

                                                           
2 Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais 
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Quadro 2 – Cumprimento do equilíbrio orçamental 

 

Descrição Montantes 

A - Receita corrente bruta cobrada 6.763.294,00 

B - Despesa corrente 4.607.860,00 

C - Saldo corrente [(A) - (B)] 2.155.434,00 

D - Amortização média dos EMLP 224.473,47 

E - Diferença [(C) - (D)] 1.930.960,53 

 

 

 
A análise ao quadro 2 permite concluir que a proposta de orçamento para 2017 cumpre a regra do equilíbrio 

orçamental, pois a previsão da receita corrente bruta é superior à soma da despesa corrente prevista, com o 

valor da amortização média dos empréstimos de médio e longo prazo (EMLP), em 1 930 960,53 euros. 

  



Relatório do Orçamento para o ano de 2017 
____________________________________________________________________________ 

9 

______________________________________________________________________________________________________  

Município de Penalva do Castelo 
Av. Castendo - 3550-185 Penalva do Castelo 

 

 

1 – Previsão das Receitas 

 

Visão Global das Receitas 

 

De forma a obter um orçamento equilibrado, procedeu-se à avaliação das receitas, tendo em conta os 

princípios orçamentais e regras previsionais consignados no POCAL. 

 

A estrutura das receitas está definida no classificador económico das receitas aprovado pelo Decreto - Lei 

n.º 26/2002, de 14 de fevereiro. Dividem-se em receitas correntes, receitas de capital e outras receitas, sendo 

constituída por diversos capítulos. 

 

Assim, ao nível das receitas correntes, ou seja, daquelas que aumentam o ativo financeiro ou reduzem o 

património não duradouro, repetindo-se a sua cobrança todos os anos, dada a necessidade da sua utilização, 

são considerados os seguintes agrupamentos: 

 

- “Impostos diretos”; “Impostos indiretos”; “Taxas, multas e outras penalidades”; 

“Rendimentos de propriedade”; “Transferências correntes”; “Venda de bens e serviços correntes” e 

“Outras receitas correntes”. 

 

No âmbito das receitas de capital, isto é, das que aumentam o ativo e passivo financeiros ou reduzem o 

património duradouro, são considerados os seguintes agrupamentos: 

 

- “Venda de bens de investimento”; “Transferências de capital”; “Ativos financeiros”; 

“Passivos financeiros”; “Outras receitas de capital”. 

 

 

A receita municipal prevista para o ano de 2017 ascende a 11 384 316 euros, representando um acréscimo 

de 34,34% relativamente ao ano anterior. Verifica-se, assim, que as receitas totais têm um aumento de 2 

909 820 euros, resultante em grande escala do incremento da receita de capital (+ 2 876 987 euros). 

 

Da receita total, prevê-se que 6 763 294 euros tenham origem em receitas correntes (59,41%) e 4 621 022 

euros em receitas de capital (40,59%). 
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Quadro 3 – Receita por classificação económica 

 

Designação da Rubrica 

2016 2017 Variação 

Valor % Valor % Valor % 

Receitas Correntes        
        

Impostos Diretos 793.757,00  9,37  763.140,00  6,70  -30.617,00  -3,86  

Impostos Indiretos 16.053,00  0,19  7.680,00  0,07  -8.373,00  -52,16  

Taxas, Multas e Outras Penalidades 100.127,00  1,18  130.865,00  1,15  30.738,00  30,70  

Rendimentos de Propriedade 221.124,00  2,61  212.375,00  1,87  -8.749,00  -3,96  

Transferências Correntes 4.988.821,00  58,87  5.148.581,00  45,23  159.760,00  3,20  

Venda de Bens e Serviços Correntes 549.128,00  6,48  481.315,00  4,23  -67.813,00  -12,35  

Outras Receitas Correntes 61.451,00  0,73  19.338,00  0,17  -42.113,00  -68,53  

         

Receitas Correntes 6.730.461,00  79,42  6.763.294,00  59,41  32.833,00  0,49  

        

Receitas Capital        
        

Venda de Bens de Investimentos 31.646,00  0,37  58.340,00  0,51  26.694,00  84,35  

Transferências de Capital 1.712.299,00  20,21  4.562.592,00  40,08  2.850.293,00  166,46  

Ativos financeiros 40,00  0,00  40,00  0,00  0,00  0,00  

Passivos Financeiros 20,00  0,00  20,00  0,00  0,00  0,00  

Outras Receitas de Capital 30,00  0,00  30,00  0,00  0,00  100,00  

        

Receitas de Capital 1.744.035,00  20,58  4.621.022,00  40,59  2.876.987,00  164,96  

        

Total das Receitas 8.474.496,00  100,00  11.384.316,00  100,00  2.909.820,00  34,34  

 

 

A receita corrente apresenta um acréscimo de 0,49% relativamente ao ano de 2016, traduzido em 32 833 

euros, essencialmente pelo efeito das “transferências correntes” e das “taxas, multas e outras penalidades” 

que compensam o menor registo das outras componentes da receita corrente. 

 

Por sua vez, o significativo acréscimo que se verifica na receita de capital, relativamente a 2016, de 

164,96% (+ 2 876 987 euros), deve-se, essencialmente, ao melhor desempenho do capítulo “transferências 

de capital” em resultado da comparticipação em projetos apoiados pelo novo Quadro Comunitário, Portugal 

2020, e da assinatura de dois contratos de apoio financeiro em sede de overbooking, ao nível do Programa 

Operacional da Região Centro 2007-2013 QREN, designadamente: “Retificação da Estrada Municipal 

Lamegal – Ribeira” e “Pavimentação da Estrada de Sezures – Santa Clara”, com uma comparticipação 

financeira de 115 652,63 euros e 257 299,88 euros, respetivamente. 

 

Verifica-se que as transferências da Administração Central, por via da participação dos Municípios nos 

recursos públicos do Estado, no contexto atual das finanças locais, apresentam, para 2017, um acréscimo 

de 4,79% (+ 206 950 euros) face ao previsto para o exercício de 2016. 

 

Ao analisarmos cada um dos agrupamentos que constituem o orçamento da receita, ressaltam as seguintes 

considerações: 



Relatório do Orçamento para o ano de 2017 
____________________________________________________________________________ 

11 

______________________________________________________________________________________________________  

Município de Penalva do Castelo 
Av. Castendo - 3550-185 Penalva do Castelo 

 

 

1.1 - Receitas Correntes  

1.1.1 - Impostos Diretos 

 

Engloba todas as receitas provenientes dos impostos municipais estabelecidos na Lei das Finanças Locais, 

designadamente o “Imposto municipal sobre imóveis”, o “Imposto único de circulação, o “Imposto 

municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis”. Para além destes impostos vigentes, são inscritas 

verbas residuais por conta de impostos já abolidos, devido a eventuais processos de liquidação e cobrança 

que ainda possam decorrer no serviço de finanças. 

 

O montante previsto neste capítulo resulta do cumprimento das regras previsionais definidas no POCAL. 

A observação daquelas regras permite que se inscreva um volume de receitas de impostos de 763 140 euros, 

resultante da média aritmética das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses. 

 

No que concerne ao IMI, além da manutenção da taxa mínima nos 0,3%, destaca-se a introdução do 

designado IMI familiar, que consiste na redução da taxa deste imposto, aos imóveis destinados à habitação 

própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, em função do número de 

dependentes a cargo, nos termos previstos no n.º 1 do art.º 112 - A do Código do Imposto sobre Imóveis, 

em 20 euros para as famílias com 1 dependente, em 40 para as famílias com 2 dependentes, e em 70 para 

as famílias com 3 ou mais dependentes. 

  

Este capítulo de receita regista o montante de 763 140 euros, sofrendo um decréscimo de 3,86% face ao 

valor estimado para o ano de 2016. 

 
Quadro 4 – Impostos diretos 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

      
Imposto municipal sobre imóveis 564.555,00  519.455,00  -45.100,00  -7,99 

Imposto único de circulação 144.914,00  144.145,00  -769,00  -0,53 

Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 84.238,00  99.480,00  15.242,00  18,09 

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

Impostos abolidos:    0,00   

Contribuição autárquica 10,00  10,00  0,00  0,00 

Imposto municipal de sisa 10,00  10,00  0,00  0,00 

Imposto municipal sobre veículos 10,00  10,00  0,00  100,00 

Outros impostos abolidos 10,00  10,00  0,00  0,00 

Impostos diretos diversos 0,00  10,00  10,00  100,00 

         

Total  793.757,00  763.140,00  -30.617,00  -3,86 
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1.1.2 - Impostos Indiretos  

 

Engloba as receitas que recaem exclusivamente sobre o setor produtivo que revistam a forma de taxas, 

licenças, emolumentos ou outras semelhantes, pagas por unidades empresariais, designadamente as 

relativas a “Mercados e feiras”, “Loteamentos e obras”, “Ocupação da via pública”, “Publicidade”, 

“Saneamento” e “Taxa de depósito da ficha técnica de habitação”. Regista o montante de 7 680 euros, 

denotando um decréscimo de cerca de 52,16% face a 2016. 

 
Quadro 5 – Impostos indiretos 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

      

Mercados e feiras 37,00  40,00  3,00  8,11 

Loteamentos e obras 8.598,00  1.995,00  -6.603,00  -76,80 

Ocupação da via pública 112,00  125,00  13,00  11,61 

Canídeos 10,00  10,00  0,00  0,00 

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

Saneamento 4.926,00  3.940,00  -986,00  -20,02 

Utilização da rede viária municipal 10,00  10,00  0,00  0,00 

Arrendamento urbano 10,00  10,00  0,00  0,00 

Taxa municipal de direitos de passagem 1.345,00  950,00  -395,00  -29,37 

Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 10,00  10,00  0,00  0,00 

Outros 985,00  580,00  -405,00  -41,12 

         

Total  16.053,00  7.680,00  -8.373,00  -52,16 
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1.1.3 - Taxas, Multas e Outras Penalidades 

 

 Este capítulo engloba as “Taxas” e “Multas e outras penalidades”. No grupo das “Taxas” inclui-se os 

pagamentos dos particulares em contrapartida da emissão de licenças e prestação de serviços, nos termos 

da lei, designadamente as relativas a “Mercados e feiras”, “Loteamentos e obras”, “Ocupação da via 

pública”, “Saneamento”, “Taxa de depósito da ficha técnica de habitação”. No grupo das “Multas e 

penalidades diversas” englobam-se as receitas provenientes da aplicação de multas pela transgressão da lei, 

posturas e outros regulamentos, juros compensatórios por atraso na liquidação de impostos e juros de mora 

pelo atraso no pagamento de impostos e outros encargos. Neste capítulo da receita, está registada a quantia 

de 130 865 euros, apresenta uma oscilação positiva de 30,70% face ao previsto para o ano de 2016. 
 

Quadro 6 – Taxas, multas e outras penalidades 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

       

Mercados e feiras 475,00  240,00  -235,00  -49,47 

Loteamentos e obras 15.169,00  11.520,00  -3.649,00  -24,06 

Ocupação da via pública 713,00  690,00  -23,00  -3,23 

Canídeos 10,00  10,00  0,00  0,00 

Caça, uso e porte de arma 116,00  55,00  -61,00  -52,59 

Saneamento 71.130,00  105.845,00  34.715,00  48,81 

Arrendamento urbano 10,00  10,00  0,00  0,00 

Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 301,00  205,00  -96,00  -31,89 

Taxa pela emissão do certificado de registo 60,00  55,00  -5,00  -8,33 

Outras 5.216,00  2.510,00  -2.706,00  -51,88 

Juros de mora 3.325,00  3.335,00  10,00  0,30 

Juros compensatórios 1.868,00  1.455,00  -413,00  -22,11 

Coimas e penalidades por contra - ordenações 1.724,00  4.925,00  3.201,00  185,67 

Multas e penalidades diversas 10,00  10,00  0,00  0,00 

         

Total  100.127,00  130.865,00  30.738,00  30,70 
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1.1.4 - Rendimentos da Propriedade 

 

O capítulo de rendimentos da propriedade, engloba a previsão de receita com dos juros de depósitos 

bancários, da concessão de ocupação de terrenos no Cemitério Municipal, da renda da concessão para 

exploração do bar das piscinas municipais e rendimentos decorrentes do contrato de concessão de 

distribuição de energia elétrica em baixa tensão com a EDP, nos termos do Decreto-Lei n.º 230/2008, de 

27 de novembro. Para o ano de 2017 prevê-se um decréscimo de 3,96% face a 2016, que se prende, 

sobretudo, com o menor rendimento associado aos depósitos bancários, decorrente da baixa das taxas de 

juros. 

 
Quadro 7 – Rendimentos da propriedade 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

       

Bancos e outras instituições financeiras 13.840,00  4.615,00  -9.225,00  -66,65 

Companhias de seguros e fundos de pensões 10,00  10,00  0,00  0,00 

Administração central-Estado 10,00  10,00  0,00  100,00 

Administração central-Serviços e fundos autónomos 10,00  10,00  0,00  100,00 

Empresas públicas 10,00  10,00  0,00  100,00 

Empresas públicas municipais e intermunicipais 10,00  10,00  0,00  0,00 

Empresas privadas 10,00  10,00  0,00  100,00 

Outras 10,00  10,00  0,00  100,00 

Dividend. Particip. Lucros de sociedades financ. 10,00  10,00  0,00  0,00 

Associações de municípios 10,00  10,00  0,00  0,00 

Associações de freguesias 10,00  10,00  0,00  0,00 

Serviços municipalizados 10,00  10,00  0,00  0,00 

Outras 10,00  10,00  0,00  100,00 

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

Ativos no subsolo 10,00  10,00  0,00  0,00 

Habitações 10,00  10,00  0,00  0,00 

Edifícios 3.050,00  3.050,00  0,00  0,00 

Bens de domínio público 9.494,00  8.535,00  -959,00  -10,10 

Outros 194.590,00  196.025,00  1.435,00  0,74 

         

Total  221.124,00  212.375,00  -8.749,00  -3,96 

 

 

1.1.5 - Transferências Correntes  

 

Correspondem às receitas arrecadadas para financiar despesas correntes municipais, quer provenham do 

Orçamento do Estado, sob a forma e participação do município nos impostos do Estado, no âmbito da Lei 

das Finanças Locais, consubstanciada nos Fundos de Equilíbrio Financeiro (FEF), Social Municipal (FSM) 

e Participação Variável no IRS, quer as receitas provenientes de Protocolos com o Ministério da Educação 

no âmbito do ensino pré-escolar, da generalização do fornecimento de refeições escolares e outras. 

 

Neste capítulo da receita está prevista a quantia de 5 148 581 euros, regista uma variação positiva na ordem 

dos 3,200%, face ao orçamentado no ano de 2016. 
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Quadro 8 – Transferências correntes 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

       

Empresas públicas  10,00  10,00  0,00  0,00 

Empresas públicas municipais e intermunicipais 10,00  10,00  0,00  0,00 

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

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

Bancos e outras instituições financeiras 1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

Companhias de seguros e fundos de pensões 10,00  10,00  0,00  0,00 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 4.323.013,00  4.529.963,00  206.950,00  4,79 

Fundo Social Municipal 173.726,00  173.726,00  0,00  0,00 

Participação fixa no IRS 104.914,00  90.142,00  -14.772,00  -14,08 

Outras 221.622,00  143.875,00  -77.747,00  -35,08 

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

FSE 28.220,00  35.128,00  6.908,00  24,48 

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

Serviços e fundos autónomos 19.083,00  19.082,00  -1,00  -0,01 

Serv. Fund. Autonó.-Subsist. Prot. Famil. polit .act. EFP 114.133,00  150.205,00  36.072,00  31,61 

Municipios 2.800,00  5.230,00  2.430,00  86,79 

Freguesias 50,00  10,00  -40,00  -80,00 

Serviços e fundos autónomos da administração local 50,00  10,00  -40,00  -80,00 

Associações de municípios 100,00  100,00  0,00  0,00 

Sistemas de solidariedade e segurança social 10,00  10,00  0,00  0,00 

Outras transferências 10,00  10,00  0,00  0,00 

Instituições sem fins lucrativos 10,00  10,00  0,00  0,00 

Famílias 10,00  10,00  0,00  0,00 

       

Total  4.988.821,00  5.148.581,00  159.760,00  3,20 

 

 

Estado 

 

A repartição dos recursos públicos entre o Estado e os Municípios, tendo em vista atingir os objetivos de 

equilíbrio financeiro horizontal e vertical, é obtida através da participação do Fundo de Equilíbrio 

Financeiro (FEF), Fundo Social Municipal (FSM) e Participação Variável até 5% no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município. 

 

As transferências correntes provenientes do orçamento do Estado são as previstas no mapa XIX da proposta 

do orçamento do estado para 2017. 

 

 

DGESTE – Direção de Serviços da Região Centro 

 

No âmbito do Acordo de Colaboração do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar e do Programa de Generalização e Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1.º CEB, 

prevê-se arrecadar o montante de 123 502 euros. 
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Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) 

 

Δ Funcionamento do Gabinete Técnico Florestal – 16 820 euros; 

Δ Regime de Fruta Escolar - 2 262 euros; 

 

 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

 

Estão inscritas verbas decorrentes de projetos de implementação de políticas de dinamização do emprego, 

no âmbito dos programas CEI e CEI+ do montante de 150 205 euros; 

 

 

Instituto de Solidariedade Social  

 

Δ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco – 12 931 euros. 

 

 

Direção Geral da Administração Eleitoral (DGAE) 

 

Δ Receita relativa à Lei eleitoral – 7 440 euros. 

 

 

Direção Geral das Autarquias Locais 

 

Δ Programa Estágios Profissionais na Administração Local – 35 128 euros 

 

 

1.1.6 Venda de Bens e Serviços Correntes 

 

Abrange as receitas provenientes da venda de bens e serviços correntes prestados pela autarquia a terceiros, 

designadamente as provenientes de documentação técnica, água, alimentação (produto da receita 

proveniente dos serviços de alimentação às crianças do Pré-Escolar e 1.º CEB), serviços desportivos (receita 

proveniente das piscinas municipais e pavilhão gimnodesportivo), resíduos sólidos, transportes escolares, 

trabalhos por conta de particulares, cemitérios, mercados e feiras e rendas da habitação social, regista a 

quantia de 481 315 euros que se traduz num decréscimo de cerca de 12,35% relativamente ao orçamentado 

para o ano de 2016. 
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Quadro 9 - Venda de bens e serviços correntes 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

      

Aquisição de bens      

Material de escritório 10,00  10,00  0,00  0,00 
Livros e documentação técnica 10,00  10,00  0,00  0,00 

Publicações e impressos 10,00  10,00  0,00  0,00 

Fardamentos e artigos pessoais 10,00  10,00  0,00  0,00 

Bens inutilizados 10,00  10,00  0,00  0,00 

Produtos agrícolas e pecuários 190,00  270,00  80,00  42,11 

Produtos alimentares e bebidas 10,00  10,00  0,00  100,00 

Mercadorias - água 10,00  0,00  -10,00  -100,00 

Mercadorias - artigos desportivos 49,00  0,00  -49,00  -100,00 

Mercadorias - outras 10,00  45,00  35,00  350,00 

Matérias de consumo 10,00  10,00  0,00  100,00 

Sucata 1.000,00  1.990,00  990,00  99,00 

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

Produtos acabados e intermédios - inertes 10,00  10,00  0,00  0,00 

Produtos acabados e intermédios - água 152.912,00  142.970,00  -9.942,00  -6,50 

Produtos acabados e intermédios - outros 10,00  10,00  0,00  0,00 
Outros 10,00  10,00  0,00  0,00 

Aquisição de serviços      
Aluguer de espaços e equipamentos 10,00  10,00  0,00  0,00 

Vistorias e ensaios 1.046,00  1.295,00  249,00  23,80 

Serviços de laboratório 10,00  10,00  0,00  100,00 

Atividades de saúde 10,00  10,00  0,00  100,00 

Reparações 10,00  10,00  0,00  100,00 

Alimentação e alijamento 26.075,00  26.540,00  465,00  1,78 

Serviços sociais 7.257,00  7.590,00  333,00  4,59 

Serviços recreativos - turismo sénior 10,00  10,00  0,00  0,00 

Serviços recreativos - outros 10,00  10,00  0,00  100,00 

Serviços culturais - turismo sénior 10,00  10,00  0,00  0,00 

Serviços culturais - outros 10,00  10,00  0,00  0,00 

Serviços desportivos 37.906,00  24.145,00  -13.761,00  -36,30 

Saneamento 1.249,00  765,00  -484,00  -38,75 

Resíduos sólidos 164.587,00  133.235,00  -31.352,00  -19,05 

Transportes escolares 7.067,00  540,00  -6.527,00  -92,36 

Transportes de pessoas e mercadorias 10,00  10,00  0,00  0,00 

Outros 10,00  10,00  0,00  0,00 
Trabalhos por conta de particulares 11.983,00  12.440,00  457,00  3,81 

Cemitérios 2.430,00  3.680,00  1.250,00  51,44 

Mercados e feiras 43.588,00  39.005,00  -4.583,00  -10,51 

Parques de estacionamento 10,00  10,00  0,00  0,00 

Parques de campismo 0,00  10,00  10,00  100,00 

Canídeos 12,00  80,00  68,00  566,67 

Outros 59.867,00  60.215,00  348,00  0,58 

Encargos de cobrança de receitas 10,00  10,00  0,00  0,00 

Outros 14.324,00  8.935,00  -5.389,00  -37,62 

Rendas    0,00   
Habitações 17.316,00  17.315,00  -1,00  -0,01 

Edifícios 10,00  10,00  0,00  0,00 

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

      

Total  549.128,00  481.315,00  -67.813,00  -12,35 
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1.1.7 - Outras Receitas Correntes  

 

Rubrica de caráter residual, que inclui um conjunto de receitas não tipificadas nos capítulos anteriores, que 

se estima um montante de 19 338 euros, coincidindo, quase na totalidade, com a previsão da receita a 

arrecadar referente ao crédito do IVA do município. 

 

 
Quadro 10 - Outras receitas correntes 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

      

Indemniz. por deterior, roubo, extravio bens patrim. 10,00  10,00  0,00  0,00 

Indem. estrag. prov. outrém viat. outr. equip. aut. Local 10,00  10,00  0,00  0,00 

IVA reembolsado 61.041,00  17.928,00  -43.113,00  -70,63 

IVA Inversão da liquidação 10,00  10,00  0,00  100,00 

Diversas 380,00  1.380,00  1.000,00  263,16 

         

Total  61.451,00  19.338,00  -42.113,00  -68,53 

 

 

1.2 - Receitas de Capital 

1.2.1 - Venda de Bens de Investimento 

 

O Município de Penalva do Castelo detém um conjunto de imóveis, constituído por lotes de terrenos para 

construção de moradias e edifícios destinados à habitação social com potencial de alienação, avaliados, de 

acordo com o disposto nos artigos 38.º e seguintes do CIMI, em 2 151 470,33 euros, por uma Comissão de 

Avaliação Técnica composta por Técnicos do Município. 

 

Não obstante as perspetivas de alienação de parte desse conjunto de ativos, a previsão para este capítulo de 

receita resulta da aplicação das novas regras de orçamentação consagradas no artigo 64.º da Lei do 

Orçamento do Estado para 2016, que veio estabelecer que “os municípios não podem, na elaboração dos 

documentos previsionais para 2017, orçamentar receitas respeitantes à venda de bens imóveis em montante 

superior à média aritmética simples das receitas arrecadada com a venda de bens imóveis nos últimos 36 

meses que precedem o mês da sua elaboração”, resultando desse facto, uma previsão de 58 340 euros a 

inscrever nos documentos previsionais para 2017. 

 

 

1.2.2 - Transferências de Capital 

 

Integra os recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida, destinados ao financiamento de 

despesas de capital, designadamente as provenientes do Orçamento do Estado, transferidas como 

participação do Município nos Impostos do Estado, consubstanciadas no Fundo de Equilíbrio Financeiro, 

ao abrigo da Cooperação Técnica e Financeira entre a Administração Central e o Município, bem como as 

provenientes de candidaturas aprovadas no âmbito dos Fundos Comunitários, para além de outras 

transferências de capital obtidas de outras entidades.  
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Esta tipologia de receita, que representa 40,08% do total das receitas regista o montante de 4 562 592 euros, 

sofre uma variação positiva de 166,46% face ao valor estimado para o ano 2016 (+ 2 850 293 euros). 
 

 

Quadro 11 – Transferências de capital 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

Empresas públicas 10,00  10,00  0,00  0,00 

Empresas públicas municipais e intermunicipais 10,00  10,00  0,00  0,00 

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

Privadas 10,00  0,00  -10,00  100,00 

Bancos e outras instituições financeiras 10,00  10,00  0,00  0,00 

Companhias de seguros e fundos de pensões 10,00  10,00  0,00  0,00 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 480.335,00  503.329,00  22.994,00  4,79 

Cooperação Técnica e Financeira 40.501,00  40.501,00  0,00  0,00 

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

FEDER 1.191.323,00  2.201.925,00  1.010.602,00  84,83 

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

Fundo de Coesão (FC) 0,00  1.816.677,00  1.816.677,00  100,00 

Serviços e fundos autónomos 10,00  10,00  0,00  100,00 

Municipios 5,00  10,00  5,00  100,00 

Freguesias 3,00  10,00  7,00   

Serviços autónomos da administração local 1,00  10,00  9,00   

Associações de municípios 1,00  10,00  9,00   

Sistema de solidariedade e segurança social 10,00  10,00  0,00  0,00 

Outras transferências 10,00  10,00  0,00  100,00 

Instituições sem fins lucrativos 10,00  10,00  0,00  0,00 

Famílias 10,00  10,00  0,00  0,00 

         

Total  1.712.299,00  4.562.592,00  2.850.293,00  166,46 

 

 

Estado  

 

As transferências do Estado, provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro, tal como nas transferências 

correntes, são as previstas no mapa XIX da proposta do orçamento do estado para 2017, sofrem um aumento 

de 4,79% (+ 22 994 euros) face ao orçamentado em 2016. 

 

 

Cooperação Técnica e Financeira 

 

A inscrição orçamental na rubrica “Cooperação Técnica e Financeira” regista o montante de 40 501 euros, 

relativo à comparticipação prevista na programação financeira do contrato-programa para a implementação 

da Biblioteca Municipal. 

 

 

Estado – Participação Comunitária em projetos cofinanciados 

 

As receitas relativas a apoios comunitários registam a quantia de 4 018 602 euros proveniente do FEDER, 

e Fundo de Coesão (FC), resultantes da execução dos seguintes projetos cofinanciados no âmbito do QREN 

2007-2013 e Portugal 2020: 
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QREN/FEDER 

 

Δ Piscina Exterior; 

Δ Circular à Vila de Penalva do Castelo – 1.ª e 2.ª fase; 

Δ Área de Acolhimento Empresarial Esmolfe – Sezures 

Δ Pavimentação da estrada Sezures – Santa Clara; 

Δ Retificação da E.M. Lamegal – Ribeira. 

 

 

PORTUGAL 2020/FEDER 

 

Δ Eficiência energética; 

Δ Requalificação da Escola Básica de Ínsua; 

Δ Centro de apoio educativo; 

Δ Academia de música; 

Δ Academia de artes; 

Δ Biblioteca (In) Formação e E-Inclusão Itinerantes; 

Δ Modernização administrativa; 

Δ Arranjo urbanístico da Praça Magalhães Coutinho; 

Δ Arranjo urbanístico da Praça (antigo Município); 

Δ Recuperação do antigo Edifício dos Paços do Concelho. 

 

 

PORTUGAL 2020/Fundo de Coesão (FC) 

 

Δ Construção na nova ETAR de Gôje; 

Δ Cadastro das infraestruturas de abastecimento de água, saneamento e águas residuais. 

 

  

1.2.3 - Ativos Financeiros 

 

O Município detém participações na WRC – Agência de Desenvolvimento Regional no montante de 2 500 

euros. Na eventualidade de ser alienada a referida participação, optou-se abrir esta rubrica da receita com 

um valor simbólico. 

 

 

1.2.4 - Passivos Financeiros 

 

Neste capítulo da receita são registadas as receitas provenientes de empréstimos bancários. Como o 

Município não tem qualquer contrato de empréstimo bancário por utilizar, optou-se por abrir este capítulo 

da receita inscrevendo-se um valor residual de 20,00 euros, na eventualidade do Município poder vir a 

recorrer a este tipo de receita no decurso da execução orçamental. 

 

 

1.2.5 - Outras Receitas de Capital 

 

Capítulo de caráter residual que permite a absorção de receitas não enquadráveis nos capítulos anteriores. 

Prevê o montante de 30 euros, um valor simbólico, utilizado para abertura das várias rubricas orçamentais, 

uma vez que no momento da elaboração do orçamento não se prevê que venha a ser arrecadada qualquer 

receita enquadrável neste capítulo.  
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2 – Previsão das Despesas 

 

A realização de despesas decorrem no âmbito das atribuições e competências legalmente conferidas às 

autarquias locais, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

A taxonomia das despesas públicas para todo o setor da Administração Pública está definida no 

classificador económico das despesas, aprovado pelo Decreto - Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro. Este 

documento representou um enorme contributo para a transparência da informação, pois uniformizou a 

classificação das despesas públicas, para todos os setores da Administração Pública, permitindo uma leitura 

transversal das mesmas, facilitando o processo de consolidação das contas, tanto de carácter horizontal 

como vertical. 

 

As despesas são agrupadas pela sua natureza económica em despesas correntes e despesas de capital. Cada 

um destes grupos é constituído por um conjunto de agregados económicos. 

 

Como despesas correntes, isto é, as que afetam o património não duradouro da autarquia ou se traduzem na 

obtenção de serviços ou bens de consumo corrente de natureza fungível, coincidindo quase na totalidade 

com as despesas de funcionamento, retirados os encargos financeiros, são considerados os seguintes 

agrupamentos: 

 

- “Despesas com pessoal”; “Aquisição de bens e serviços”; “Encargos correntes da dívida”; 

“Transferências correntes”; “Subsídios” e “Outras despesas correntes”. 

 

As despesas de capital são as que implicam alterações no património duradouro e que originam ou 

contribuem para a obtenção de bens que se mantêm no decurso do processo produtivo, sofrendo algum 

desgaste na medida da sua utilização.  

 

Revelando-se produtoras de rendimentos ou serviços, delas poderá resultar não só um acréscimo de 

rendimentos, como um aumento de bem-estar social, sendo nas mesmas consideradas os seguintes 

agregados: 

 

- “Aquisição de bens de investimento”; “Transferências de capital”; “Ativos financeiros”; 

“Passivos financeiros”; e “Outras despesas de capital”. 

 

 

A despesa municipal para 2017, repartida por despesa corrente e despesa de capital, e constituída por 

diversos agrupamentos económicos, prevê-se que ascenda a 13 384 316 euros, a que corresponde um 

acréscimo de 34,34% relativamente ao ano económico transato. 

 

As despesas correntes apresentam um decréscimo de 1,69% (- 78 999 euros) face ao ano anterior, com 

particular ênfase para a diminuição das despesas com a aquisição de bens e serviços de 6,45% (- 116 620 

euros) e as despesas com o pessoal de 3,19% (- 63 322 euros). 

 

No que respeita às despesas de capital, que representam 59,52% do total do orçamento, estima-se um 

acréscimo de cerca de 78,91% (+ 2 988 819 euros) relativamente ao ano de 2016, para o qual concorre o 

aumento da rubrica de aquisição de bens de capital. 
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Quadro 12 – Despesas por classificação económica 

 

Designação da Rubrica 

2016 2017 Variação 

Valor % Valor % Valor % 

Despesas Correntes         
         

    Despesas com o pessoal 1.987.142,00  23,45  1.923.820,00  16,90  -63.322,00  -3,19  

    Aquisição de bens e serviços 1.801.235,00  21,25  1.685.035,00  14,80  -116.200,00  -6,45  

    Juros e outros encargos 7.245,00  0,09  4.190,00  0,04  -3.055,00  -42,17  

    Transferências correntes 834.837,00  9,85  961.005,00  8,44  126.168,00  15,11  

    Subsídios 35,00  0,00  35,00  0,00  0,00  0,00  

    Outras despesas correntes 56.365,00  0,67  33.775,00  0,30  -22.590,00  -40,08  

          

Despesas Correntes 4.686.859,00  55,31  4.607.860,00  40,48  -78.999,00  -1,69  

         

Despesas de Capital         
         

Aquisição de bens de capital 2.794.656,00  32,98  5.768.650,00  50,67  2.973.994,00  106,42  

Transferências de Capital 713.305,00  8,42  726.460,00  6,38  13.155,00  1,84  

Ativos financeiros 60.026,00  0,71  60.026,00  0,53  0,00  0,00  

Passivos Financeiros 219.650,00  2,59  221.320,00  1,94  1.670,00  0,76  

         

Despesas de Capital 3.787.637,00  44,69  6.776.456,00  59,52  2.988.819,00  78,91  

       

Total das Despesas 8.474.496,00  100,00  11.384.316,00  100,00  2.909.820,00  34,34  

 

 

2. 1 - Estrutura das Despesas 

 

À semelhança da orientação subjacente à elaboração do orçamento estimado para a receita, projetou-se o 

orçamento da despesa, que contém as dotações das despesas relativas a todas as atividades a desenvolver 

pelos serviços do município que constituem a sua macroestrutura. 

 

Ao analisarmos cada um dos agrupamentos que constituem o orçamento da despesa ressaltam as seguintes 

apreciações: 

 

2.1.1 - Despesas Correntes  

 

As despesas correntes contemplam todas as verbas necessárias ao normal funcionamento da autarquia, 

nomeadamente, encargos com o pessoal, rendas, comunicações, eletricidade, seguros, contratos de 

manutenção e assistência técnica a equipamentos do Município, encargos com a dívida autárquica, bem 

como as transferências para as Juntas de Freguesia e Instituições de cariz social, cultural e desportivo. 

Registam o montante de 4 607 860 euros, estimando-se, face ao ano anterior, um decréscimo de 1,69% (-

78 999 euros). 
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2.1.1.1 - Despesas com o Pessoal  

 

A inscrição das despesas com o pessoal reflete o cumprimento da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em que 

a sua orçamentação se encontra em consonância com o mapa de pessoal. 

 

O orçamento das despesas com o pessoal tem em conta as posições remuneratórias vigentes. 

 

As despesas com o pessoal contemplam, para além das remunerações certas e permanentes, os abonos 

variáveis ou eventuais, mormente as horas extraordinárias, ajudas de custo, abono para falhas, encargos de 

saúde, encargos patronais e por fim as transferências para o serviço nacional de saúde. 

 
Quadro 13 – Despesas com pessoal 

  

Descritivo 

Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

Membros dos Órgãos Autárquicos 105.575,00  105.575,00  0,00  0,00 

Pessoal quadros-regime contrato individual trabalho 1.006.910,00  1.021.505,00  14.595,00  1,45 

Pessoal contratado a termo 54.939,00  160,00  -54.779,00  -99,71 

Pessoal em regime de tarefa ou avença 35,00  35,00  0,00  0,00 

Pessoal aguardando aposentação 1.030,00  1.030,00  0,00  0,00 

Pessoal em qualquer outra situação 22.310,00  22.310,00  0,00  0,00 

Representação 26.733,00  26.735,00  2,00  0,01 

Subsídio de refeição 105.043,00  97.120,00  -7.923,00  -7,54 

Subsídio de férias e Natal 181.561,00  174.250,00  -7.311,00  -4,03 

Remunerações por doença e maternidade/paternidade 9.600,00  7.505,00  -2.095,00  -21,82 

Abonos variáveis ou eventuais 59.600,00  67.035,00  7.435,00  12,47 

Segurança social 413.806,00  400.560,00  -13.246,00  -3,20 

      

Total  1.987.142,00  1.923.820,00  -63.322,00  -3,19 

 

As despesas com o pessoal ascendem a 1 923 820 euros, registando um decréscimo de 3,19% face ao valor 

estimado para 2016 (-63 322 euros). 

 

 

2.1.1.2 - Aquisição de Bens e Serviços 
 

Neste agrupamento estão considerados todos os gastos com a aquisição de bens e serviços, necessários ao 

funcionamento operacional do município, incluem-se, para além das despesas a satisfazer em 2017, todos 

os compromissos assumidos e não pagos em 2016 e compromissos plurianuais. 
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Quadro 14 – Aquisição de bens e serviços 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

Aquisição de Bens       
Matérias-primas e subsidiárias 15,00  15,00  0,00 0,00 

Gasolina 4.375,00  4.280,00  -95,00 -2,17 

Gasóleo 94.115,00  94.115,00  0,00 0,00 

Combustíveis - Outros 76.620,00  65.715,00  -10.905,00 -14,23 

Munições, explosivos e artifícios 1.025,00  1.020,00  -5,00 -0,49 

Limpeza e higiene 8.115,00  8.065,00  -50,00 -0,62 

Alimentação-Refeições confecionadas 96.355,00  83.590,00  -12.765,00 -13,25 

Alimentação-Géneros para confecionar 120,00  120,00  0,00 0,00 

Vestuário e artigos pessoais 2.350,00  2.200,00  -150,00 -6,38 

Material de escritório 20.750,00  19.500,00  -1.250,00 -6,02 

Produtos químicos e farmacêuticos 320,00  225,00  -95,00 -29,69 

Produtos vendidos nas farmácias 415,00  320,00  -95,00 -22,89 

Material de consumo clínico 225,00  225,00  0,00 0,00 

Material de transporte-Peças 33.510,00  28.510,00  -5.000,00 -14,92 

Material de consumo hoteleiro 1.770,00  1.520,00  -250,00 -14,12 

Outro material-Peças 4.605,00  3.315,00  -1.290,00 -28,01 

Prémios condecorações e ofertas 13.115,00  14.115,00  1.000,00 7,62 

Mercadorias para venda - Água 5,00  5,00  0,00 0,00 

Mercadorias para venda - Outras 220,00  220,00  0,00 0,00 

Ferramentas e utensílios 3.850,00  3.200,00  -650,00 -16,88 

Livros e documentação técnica 810,00  1.000,00  190,00 23,46 

Artigos honoríficos e de decoração 1.080,00  285,00  -795,00 -73,61 

Material de educação, cultura e recreio 88.270,00  24.320,00  -63.950,00 -72,45 

Outros bens 112.150,00  91.000,00  -21.150,00 -18,86 
Aquisição de Serviços      

Encargos das instalações 206.015,00  214.415,00  8.400,00 4,08 

Limpeza e higiene 2.275,00  1.775,00  -500,00 -21,98 

Conservação de bens 24.600,00  24.300,00  -300,00 -1,22 

Locação de edifícios 10,00  10,00  0,00 0,00 

Locação de material de transporte 0,00  5,00  5,00 100,00 

Locação de outros bens 255,00  255,00  0,00 0,00 

Comunicações 59.005,00  59.505,00  500,00 0,85 

Transportes 211.095,00  133.705,00  -77.390,00 -36,66 

Representação dos serviços 4.035,00  4.035,00  0,00 0,00 

Seguros 35.815,00  37.415,00  1.600,00 4,47 

Deslocações e estadas 2.725,00  2.415,00  -310,00 -11,38 

Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 16.220,00  19.130,00  2.910,00 17,94 

Formação 5.505,00  3.505,00  -2.000,00 -36,33 

Seminários, exposições e similares 30,00  30,00  0,00 0,00 

Publicidade 20.505,00  21.505,00  1.000,00 4,88 

Vigilância e segurança 10,00  10,00  0,00 0,00 

Assistência técnica 69.855,00  73.155,00  3.300,00 4,72 

Outros trabalhos especializados 48.205,00  42.610,00  -5.595,00 -11,61 

Utilização de infraestruturas de transportes 5,00  5,00  0,00 0,00 

Serviços de saúde 6.950,00  7.050,00  100,00 1,44 

Encargos de cobrança de receitas 19.000,00  19.000,00  0,00 0,00 

Outros serviços 504.935,00  574.320,00  69.385,00 13,74 

    0,00  

Total  1.801.235,00  1.685.035,00  -116.200,00 -6,45 

 

A orçamentação das despesas deste agrupamento teve por base a avaliação direta das despesas, através da 

identificação de todos os contratos em execução, nos casos em que existem, designadamente contratos de 

manutenção, de assistência técnica, etc. Relativamente às despesas obrigatórias para as quais não existe 
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quantificação global, mas apenas valores monetários (ex.: combustíveis, energia elétrica, comunicações, 

etc.), considerou-se o valor médio mensal dos últimos 12 meses para cálculo do encargo anual. 

 

O agrupamento económico em análise regista o montante de 1 685 035 euros, verificando-se um decréscimo 

de 6,45% face ao valor previsto no orçamento de 2016, o que sublinha o esforço de contenção das despesas 

correntes. 

 

 

2.1.1.3 - Juros e Outros Encargos  

 

Neste agrupamento, estão previstos os juros relativos a empréstimos contratualizados de médio e longo 

prazo e outros encargos financeiros, estando inscrita a quantia de 4 190 euros. A diminuição da componente 

dos juros deve-se, para além da redução da dívida, ao efeito da variação da taxa de juro que tem vindo a 

baixar desde o 2.º semestre de 2014. 

 
Quadro 15 – Juros e outros encargos 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

      

Caixa Geral de Depósitos 5.395,00  2.340,00  -3.055,00 -56,63 

Banco BPI, S.A. 1.800,00  1.800,00  0,00 0,00 

Outros encargos financeiros 50,00  50,00  0,00 0,00 

      

Total  7.245,00  4.190,00  -3.055,00 -42,17 

 

 

 

2.1.1.4 - Transferências Correntes  

 

Este agrupamento contabiliza as importâncias a entregar a organismos e entidades para financiar despesas 

correntes, sem que tal implique, por parte dessas unidades recebedoras, qualquer contraprestação direta 

para com o Município. 

 

As transferências correntes, com um aumento previsto de 126 168 euros, englobam, entre outras, as 

transferências para as freguesias, para instituições sem fins lucrativos e, no âmbito social, as verbas a pagar 

a trabalhadores que se encontram na situação de desemprego, no âmbito da celebração de contratos CEI e 

CEI+, tendo em vista estimular a reinserção no mercado de trabalho daqueles trabalhadores. 
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 Quadro 16 – Transferências correntes  

 

Descritivo 

Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

       

Administração central - Estado 72.005,00 71.970,00 -35,00 -0,05 

Serviços e fundos autónomos 10.235,00  9.735,00  -500,00 -4,89 

Municípios 9.500,00  9.505,00  5,00 0,05 

Freguesias 143.490,00  115.125,00  -28.365,00 -19,77 

Associações de municípios 227.265,00  254.000,00  26.735,00 11,76 

Assembleias distritais 5,00  5,00  0,00 0,00 

Instituições sem fins lucrativos 211.200,00  284.305,00  73.105,00 34,61 

Famílias 161.137,00  216.360,00  55.223,00 34,27 

       

Total  834.837,00  961.005,00  126.168,00 15,11 

 

 

2.1.1.5 - Subsídios  

 

Apresenta valores residuais, tendo em vista a abertura de algumas rubricas que compõem este agrupamento 

de despesa. 

 

 

2.1.1.6 - Outras Despesas Correntes  

 

Este agrupamento de carácter residual compreende as despesas que não estão tipificadas em rubrica própria, 

nomeadamente, restituições de impostos ou contribuições, que não sejam em termos da Lei em vigor por 

abate à receita, indemnizações, coimas, serviços bancários e outras. Regista o montante de 33 75 euros, que 

se traduz num decréscimo de 40,08% face ao valor previsto no orçamento de 2016. 

 

 
Quadro 17 – Outras despesas correntes 

 

Descritivo 

Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

      

Impostos e taxas 15.710,00 11.680,00 -4.030,00 -25,65 

Ativos incorpóreos 5,00  0,00  -5,00 -100 

Outras restituições 2.565,00  1.060,00  -1.505,00 -58,67 

IVA pago 5,00  5,00  0,00 0,00 

Serviços bancários 12.625,00  12.525,00  -100,00 -0,79 

Outras 25.455,00  8.505,00  -16.950,00 -66,59 

      

Total  56.365,00  33.775,00  -22.590,00 -40,08 
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2.1.2 - Despesas de Capital 

 

As despesas de capital representam cerca de 59,52% do total do orçamento da despesa e registam um 

aumento de 78,91% face ao orçamentado para o ano anterior, para as quais concorre, essencialmente, o 

agrupamento de aquisição de bens de capital. 

 

 

2.1.2.1 - Aquisição de Bens de Capital 

 

Este agrupamento económico, com um valor orçado de 5 768 650 euros, coincide na totalidade com o sub 

agrupamento – Investimentos, onde estão inscritas verbas relativas a despesas com a aquisição, e grandes 

reparações, dos bens que contribuam para a formação de «capital fixo», isto é, os bens duradouros 

utilizados, pelo menos durante um ano, na produção de bens ou serviços, e, em regra dimensionam as 

Grandes Opções do Plano como linhas de desenvolvimento estratégico do Município, registando um 

acréscimo de 106,426% (+ 2 973 994 euros) face a 2016.  

 

No entanto, e tal como é descrito no POCAL no ponto 2.3, as Grandes Opções do Plano incluem o plano 

plurianual de investimentos e as atividades mais relevantes da gestão autárquica que serão, em ponto 

próprio deste relatório, objeto de uma análise mais pormenorizada. 
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Quadro 18 – Investimento global por natureza económica 

 

Descritivo 

Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

Investimentos      

   Terrenos 6.040,00  11.585,00  5.545,00 91,80 

   Habitações    0,00  

      Reparação e beneficiação 2.000,00  3.005,00  1.005,00 50,25 

   Edifícios      
      Instalações de serviços 17.015,00  681.305,00  664.290,00 3.904,14 

      Instalações desportivas e recreativas 35.500,00  41.500,00  6.000,00 16,90 

      Mercados e instalações de fiscalização sanitária 1.000,00  1.000,00  0,00 0,00 

      Escolas 182.870,00  182.870,00  0,00 0,00 

      Outros 5.005,00  1.005,00  -4.000,00 -79,92 

   Construções diversas      
      Viadutos, arruamentos e obras complementares 193.210,00  1.112.530,00  919.320,00 475,81 

      Sistema de drenagem de águas residuais 51.015,00  21.015,00  -30.000,00 -58,81 

      Estações de tratamento de águas residuais 15.030,00  1.705.850,00  1.690.820,00 11.249,63 

      Iluminação pública 164.575,00  2.010,00  -162.565,00 -98,78 

      Parques e jardins 13.000,00  8.000,00  -5.000,00 -38,46 

      Instalações desportivas e recreativas 4.010,00  5.010,00  1.000,00 24,94 

      Captação e distribuição de água 35.045,00  20.050,00  -14.995,00 -42,79 

      Viação rural 904.120,00  1.350.655,00  446.535,00 49,39 

      Sinalização e trânsito 1.005,00  1.100,00  95,00 9,45 

      Cemitérios 1.000,00  3.795,00  2.795,00 279,50 

      Outros 44.571,00  125.025,00  80.454,00 180,51 

  Material de transporte 148.820,00  5.050,00  -143.770,00 -96,61 

  Equipamento informático 15.540,00  37.775,00  22.235,00 143,08 

  Software informático 56.785,00  68.275,00  11.490,00 20,23 

  Equipamento administrativo 6.125,00  3.730,00  -2.395,00 -39,10 

  Equipamento básico 68.640,00  47.665,00  -20.975,00 -30,56 

  Ferramentas e utensílios 3.250,00  3.250,00  0,00 0,00 

  Artigos e objetos de valor 5,00  5,00  0,00 0,00 

  Investimentos incorpóreos 47.995,00  28.495,00  -19.500,00 -40,63 

  Outros investimentos 771.485,00  297.095,00  -474.390,00 -61,49 

      

Total  2.794.656,00  5.768.650,00  2.973.994,00 106,42 

 

 

2.1.2.2 - Transferências de Capital 

 

 Revestem-se de características idênticas às já apontadas para as transferências correntes com a diferença 

de, nesta rubrica, se destinarem a financiar despesas de capital das unidades recebedoras. 

 

Estas despesas são também identificadas como investimento indireto do Município, na medida em que se 

reportam a investimentos a realizar por outras entidades, designadamente freguesias e associações sem fins 

lucrativos de cariz desportivo, cultural, recreativo ou de ação social. 

Neste agrupamento de despesa está contemplado o montante de 726 460 euros e regista, relativamente ao 

orçamento de 2016 um acréscimo de 1,84%. 
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Quadro 19 – Transferências de capital 

 

Descritivo 

Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

      

Municípios 5,00  5,00  0,00 0,00 

Freguesias 561.535,00  619.185,00  57.650,00 10,27 

Associações de municípios 100.010,00  15,00  -99.995,00 -99,99 

Instituições sem fins lucrativos 31.755,00  92.255,00  60.500,00 190,52 

Famílias 20.000,00  15.000,00  -5.000,00 -25,00 

      

Total  713.305,00  726.460,00  13.155,00 1,84 

 

 

2.1.2.3 - Ativos Financeiros  

 

Neste agrupamento económico são contabilizadas as operações financeiras com a aquisição de títulos de 

crédito, incluindo obrigações, ações, quotas e outras formas de participação. Regista o montante de 60 125 

euros, coincidindo quase na totalidade com a contribuição do Município para o FAM – Fundo de Apoio 

Municipal. 

 
Quadro 20 – Contribuição do município para o FAM 

 

Descritivo 
Anos Total 

Geral 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

          
 

Fundo de Apoio Municipal (FAM) 60.021,00  60.021,00  60.021,00  60.021,00  60.021,00  60.021,00  60.017,86  420.143,86  

           

Total  60.021,00  60.021,00  60.021,00  60.021,00  60.021,00  60.021,00  60.017,86  420.143,86  

 

Com a publicação da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, foi aprovado o regime jurídico da recuperação 

financeira municipal, regulamentando o Fundo de Apoio Municipal (FAM), cujo capital social é de 650 

000 000 euros, representado por unidades de participação a subscrever e a realizar pelo Estado, através da 

Direção-Geral do Tesouro e Finanças – DGTF (50%) e por todos os municípios (50%), ou seja 325 000 

000 euros cada. 

 

Da aplicação da fórmula de imputação do valor da contribuição global, de 325 000 000 euros a cada 

município, resulta uma contribuição para o FAM, do Município de Penalva do Castelo, no montante de 420 

143,86 euros, a realizar em 7 anos, de 2015 a 2021. 
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2.1.2.4 - Passivos Financeiros  

 

Este agrupamento económico da despesa compreende as operações financeiras de médio e longo prazo, que 

envolvam pagamentos decorrentes da amortização de empréstimos bancários. Prevê o montante de 221 320 

euros sofrendo um acréscimo de 0,76% face a 2016. 

  

 
Quadro 21 – Passivos Financeiros 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2016 2017 Valor % 

      

Caixa Geral de Depósitos 171.650,00  173.320,00  1.670,00 0,97 

Banco BPI, S.A. 48.000,00  48.000,00  0,00 0,00 

      

Total  219.650,00  221.320,00  1.670,00 0,76 
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III - GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
 

As Grandes Opções do Plano, reportando-se a um horizonte temporal móvel de quatro anos, constituem o 

elemento primordial e estruturante das políticas macroeconómicas da autarquia para o ano de 2017, com 

reflexo nos anos subsequentes, definindo as linhas de desenvolvimento estratégico do Município de Penalva 

do Castelo, tendo em vista os seus objetivos finais. 

 

São parte integrante deste documento, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que perspetiva, a quatro 

anos, os projetos/ações com contrapartida em despesas de investimento e o Plano das Atividades Mais 

Relevantes (AMR), que englobam todas as restantes despesas de Plano e que não são consideradas despesas 

de funcionamento corrente, nem despesas de investimento, enquadradas nas linhas estratégicas da gestão 

do Município. 

 

 

1 - Estrutura das Grandes Opções do Plano 

 

Com o objetivo de racionalizar e reforçar o controlo de gestão e de execução orçamental, as despesas serão 

inscritas por projetos, desdobrando-se alguns destes em ações e sub – ações. Os projetos encontram-se 

agrupados em programas, que, por sua vez, se integram em objetivos. Os objetivos correspondem às 

grandes áreas de intervenção do Município, sendo, por isso mesmo, Objetivos Programáticos. 

 

 

1.1 - Metodologia Utilizada na sua Elaboração 

 

Depois de conhecida a previsão da receita global e deduzido o valor previsto para despesas de 

funcionamento, elaboraram-se as Grandes Opções do Plano, adotando-se a seguinte metodologia:  

 

1.ª Fase: 

 

a) Identificação de todas as iniciativas em curso, dotando-se as correspondentes rubricas 

orçamentais de montantes suficientes para a cabimentação dos respetivos cronogramas financeiros 

atualizados à data da sua elaboração. A estes valores foram acrescentados as dotações 

correspondentes à despesa realizada e não paga no ano em curso; 

b) Inventariação dos projetos que, embora não se preveja realização física no ano de 2017, uma vez 

que, em 31 de Dezembro de 2016, apresentam já uma realização física de 100%, não apresentam, 

no entanto, no momento da elaboração do orçamento, as despesas totalmente pagas; 

c) Seleção das iniciativas que, embora não estando contratualizadas, se reportam a atividades com 

caráter de continuidade (investimentos permanentes ou constantes), cuja execução se torna 

imprescindível à segurança e preservação dos ativos patrimoniais do município (despesas de 

manutenção e conservação). 

 

 2.ª Fase: 

 

Após a diferenciação de todas as ações referidas para a 1.ª fase, iniciou-se o processo de 

planeamento, propriamente dito, com os seguintes momentos de implementação: 

 a) Identificação das situações socioeconómicas que exigem investimento; 

 b) Correlacionamento destas situações com os objetivos definidos; 

c) Definição dos projetos a executar para satisfazer os objetivos estabelecidos, o que implica a 

previsão das despesas por cada ação; 
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d) Definição de prioridades e seleção dos projetos passíveis de executar, perante os recursos 

financeiros disponíveis. 

  

1.2 - Codificações 

 

As Grandes Opções do Plano, para cada projeto/ação prevista, facultam informação, designadamente sobre: 

 

 Δ “Código” com identificação da classificação económica devidamente desagregada; 

 Δ “Forma de realização” de cada projeto ou ação; 

Δ “Fonte de financiamento” de cada projeto/ação a executar com financiamento externo à própria 

autarquia; 

 Δ “Responsável” pela execução de cada projeto/ação; 

 Δ “Datas” de início e fim dos projetos e ações; 

Δ “Financiamento definido” para o respetivo ano, que corresponde aos montantes inscritos no 

orçamento; 

Δ “Financiamento não definido” a inscrever de acordo com financiamento externo em negociação; 

 Δ “Fase de execução” tendo em conta a execução física do projeto/ação; 

Δ “Realizado” indica os pagamentos efetuados até 1 de Outubro de 2016 (incluindo os pagamentos 

acumulados de anos anteriores) com o projeto/ação; 

Δ “Anos seguintes” corresponde ao valor da despesa a realizar em cada um dos anos seguintes com 

o projeto/ação; 

Δ “Total previsto” corresponde ao valor total da despesa prevista para o projeto/ação (somatório 

dos valores já realizados, total do ano e anos seguintes). 

 

Código da classificação económica: 

 

Indica a classificação orçamental (orgânica e económica) das despesas relativas aos projetos/ações inscritos 

nas GOP, tendo em conta a estrutura orgânica do município. 

 

Forma de realização 

 

Descreve as diferentes formas de realização de cada projeto/ação, designadamente: 

 
A – Administração direta 

E – Empreitadas 

O – Fornecimentos e outras 

 

Fontes de financiamento 

 

Indica a percentagem das fontes de financiamento previstas, a preencher quando se trate de projetos/ações 

com financiamento externo ao Município, abrangendo as seguintes situações: 

 
AC – Todos os projetos ou ações para os quais existam contratos-programa de cooperação técnica e financeira entre o 

Município e a Administração Central 

AA – Assinala as transferências entre entidades da Administração Autárquica 

FC – Assinala os fundos comunitários 

 

De referir que as percentagens indicadas são as definidas nos contratos de financiamento e apenas para a 

globalidade dos custos elegíveis totais. 
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Responsável 

 

Indica o serviço municipal responsável pela execução de cada projeto/ação. A estrutura de códigos dos 

responsáveis pela execução das Grandes Opções do Plano e respetiva classificação orgânica é a seguinte: 

 
Estrutura Contabilística das Unidades Orgânicas e Respetivo Código de Responsável 

 

Classificação 

orgânica 
Unidade orgânica 

Código do 

responsável 

0101 Assembleia Municipal AM 

0102 Câmara Municipal CM 

0103 Operações Financeiras CM 

02  Divisão Administrativa  SA 

03  Divisão Técnica Urbanismo Habitação  SUH 

04  Divisão Técnica Salubridade Comunicação Transportes e Ambiente  SOM 

05  Divisão Financeira  DF 

0601  Gabinete de Planeamento e Apoio às Freguesias  PAF 

0602  Gabinete de Desporto, Juventude e Tempos Livres  DJTL 

0603 Gabinete Comunicação, Informática e Dinamização Cultural CIDC 

      

 

Datas de início e fim 

 

Indica as datas de início e fim previstos para cada projeto/ação. O início ocorre com a data prevista para a 

consignação, estando a conclusão associada à previsão da data do pagamento final. 

 

 

Financiamento das despesas 

 
 

Financiamento definido - indica a parte da despesa com dotação orçamental específica, isto é, com dotação orçamental 

assegurada; 

Financiamento não definido – expressa a dotação cujo financiamento não está assegurado no início do ano económico e 

que se prevê que possa ser assegurado com recurso a contratação de novas fontes de financiamento e alterações ou revisões 

orçamentais; 

Anos seguintes – corresponde ao valor da despesa a realizar em cada um dos anos seguintes com o projeto/ação; 

Total previsto – corresponde ao valor total da despesa prevista para o projeto/ação (somatório dos valores já realizados, total 

do ano e anos seguintes); 

 

 

Fase de execução 

 

Indica o estado de adiantamento do projeto/ação, de acordo com a seguinte codificação: 

 
0 – não iniciado 

1 – com projeto técnico 

2 – adjudicado 

3 – execução física até 50% 

4 – execução física superior a 50% 
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Realizado 

 

Indica os pagamentos efetuados até 01 de Outubro de 2016, incluindo pagamentos acumulados de anos 

anteriores, com o projeto/ação. 

 

 

2 - Análise às Grandes Opções do Plano  

 

Nas Grandes Opções do Plano, estão considerados quatro grandes objetivos: as “Funções gerais”, as 

“Funções sociais”, as “Funções económicas” e as “Outras funções”. 

 

A estrutura funcional destas Opções do Plano aponta para uma maior canalização de recursos para as 

Funções sociais e para as Funções Económicas, as quais contribuem com 51,38% e 24,16%, 

respetivamente, do seu total. 
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Quadro 22 – Grandes Opções do Plano 

 

Código 
Obj./Prog. 

Designação das rubricas 
Valor       

(euros) 
% dentro do 
Obj./Prog. 

% em relação 
ao total das 

GOP 

        

1 Funções gerais 967.470,00 100,00 12,00 

1.111 Administração Geral 916.995,00 94,78 11,37 

1.121 Proteção Civil e Luta Contra Incêndios 50.475,00 5,50 0,63 

2 Funções sociais 4.142.535,00 100,00 51,38 

2.211  Ensino não Superior  456.930,00 11,03 5,67 

2.212  Serviços Auxiliares de Ensino  128.155,00 3,09 1,59 

2.232  Ação Social  110.410,00 2,67 1,37 

2.241  Habitação  3.000,00 0,07 0,04 

2.242  Ordenamento do Território  1.063.255,00 25,67 13,19 

2.243  Saneamento  1.799.560,00 43,44 22,32 

2.244  Abastecimento de Água  40.095,00 0,97 0,50 

2.245  Resíduos Sólidos  220.605,00 5,33 2,74 

2.246  Proteção Meio Ambiente e Conservação Natureza  21.800,00 0,53 0,27 

2.251  Cultura  132.710,00 3,20 1,65 

2.252 Desporto, Recreio e Lazer 164.515,00 3,97 2,04 

2.253 Outras Atividade Cívicas e Religiosas 1.500,00 0,04 0,02 

3 Funções económicas 1.948.137,00 100,00 24,16 

3.310 Agricultura, Pecuária, Silvicultura Caça e Pesca 226.215,00 11,61 2,81 

3.320 Indústria e Energia 353.265,00 18,13 4,38 

3.330 Arruamentos 53.750,00 2,76 0,67 

3.331 Vias e Caminhos Rurais 1.101.465,00 56,54 13,66 

3.334 Sinalização 2.200,00 0,11 0,03 

3.335 Parques de Estacionamento 100,00 0,01 0,00 

3.341 Mercados e Feira 166.707,00 8,56 2,07 

3.342 Turismo 4.285,00 0,22 0,05 

3.350 Outras Funções Económica 40.150,00 2,06 0,50 

4 Outras funções 1.004.146,00 100,00 12,45 

4.410 Operações da Dívida Autárquica 281.341,00 28,02 3,49 

4.420 Transferências Entre Administrações 722.805,00 71,98 8,97 

  TOTAL 8.062.288,00   100,00 

 

 

 

 

O detalhe das ações inseridas nas opções do plano mostra que: 
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Funções gerais 

 

Estão previstos 967 470 euros, que corresponde a 12,00% do total das GOP, e envolve os programas de 

“Administração Geral” e “Proteção Civil e Luta Contra Incêndios”. 

  

Administração Geral 

 

Os projetos e ações aqui descritos prendem-se essencialmente com as despesas inerentes ao funcionamento, 

modernização e equipamentos dos serviços, tendo em vista a criação de condições básicas ao adequado 

desenvolvimento das atribuições e competências acometidas ao Município, nomeadamente: 

 

 Δ Aquisição de software informático e equipamento administrativo e de informática; 

 Δ Aquisição de dois veículos ligeiros de mercadorias; 
 Δ Aquisição de viatura para transportes escolares; 

Δ Recuperação do antigo Edifício dos Paços do Concelho; 

Δ Centro de apoio para o património. 

 

Proteção Civil e Luta Contra Incêndios 

 

Δ Apoio à Associação dos Bombeiros Voluntários para funcionamento da “Equipa de Intervenção 

Permanente” e da “Equipa de Socorro Noturno”. 

 

 

Funções Sociais 

 

A Função Social, à semelhança das opções do plano de anos anteriores, surge com o maior peso do total 

das GOP com 51,38%, a que corresponde o montante de 4 142 535 euros em termos absolutos, 

contemplando os programas: “Ensino não Superior”, “Serviços Auxiliares de Ensino”, “Serviços 

Individuais de Saúde”, “Ação Social”, “Habitação”, “Ordenamento do Território”, “Saneamento”, 

“Abastecimento de Água”, “Resíduos Sólidos”, “Proteção do Meio Ambiente e Conservação da 

Natureza”, “Cultura”, “Desporto Recreio e Lazer” e “Outras Atividades Cívicas e Religiosas”. 

 

Os investimentos que se descrevem neste domínio dependem da efetivação e continuidade das seguintes 

ações: 

  

Educação  

 

 Δ Beneficiação de edifícios escolares; 

 Δ Requalificação da Escola Básica de Ínsua; 

 Δ Centro de apoio educativo; 

 Δ Fornecimento de refeições às crianças; 

 Δ Transporte das crianças; 

 Δ Fornecimento de manuais escolares aos alunos do 1.º CEB; 

Δ Organização de vários eventos (festa de Natal das crianças, comemoração do “Dia Mundial da 

Criança”, etc.); 

 

 

Δ No âmbito dos Serviços Auxiliares de Ensino, o apoio a alunos carenciados, os transportes 

escolares, a atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, o programa “Fruta nas 

Escolas” e a aquisição de um mini autocarro para o transporte de crianças. 
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Ação Social  

 

As ações neste domínio relacionam-se com o apoio, a Instituições de Ação Social para despesas de 

funcionamento e de investimento, à ACAPO, resultante do protocolo de cooperação entre o Município e 

aquela Instituição, tendo em vista a realização do projeto “Reintegrar – Apoio Itinerante à Cegueira 

Adquirida em Idade Tardia”, a famílias carenciadas, com particular ênfase para obras de conservação e 

beneficiação em habitações e o subsídio à Natalidade no concelho. 

 

 

Ordenamento do Território  

 

No ordenamento do território estão previstos vários projetos, designadamente: 

Δ Arranjo urbanístico da zona envolvente à Fonte do Outeiro; 

Δ Reabilitação urbanística do Âmbito do PARU – Plano de Ação para a Regeneração Urbana. 

 

 

Saneamento, Abastecimento de Água e Resíduos Sólidos 

 

No domínio do saneamento, abastecimento de água, as ações que visam o alargamento, bem como a 

conservação e beneficiação da rede de abastecimento e distribuição de água e rede de esgotos, assume-se 

como crucial na perspetiva de reforço da coesão territorial, com particular ênfase para: 

 

Saneamento  

 

Δ Saneamento a Vale de Naires; 

Δ Saneamento ao Bairro de Esmolfe; 

Δ Construção da nova ETAR da Vila (Gôje); 

Δ Construção de ETAR em Gondomar; 

Δ Construção de fossa em Vila Cova do Covelo; 

Δ Construção de fossa na Matela; 

Δ Elaboração de cadastro das infraestruturas existentes nos sistemas em baixa; 

Δ Sistema de águas residuais (SAR) em várias localidades do concelho. 

 

Abastecimento de Água  

 

 Δ Aquisição de equipamento eletromecânico para a captação de água no Rio Dão; 

 Δ Reservatório de Santo Ildefonso; 

 Δ Conduta de ligação de água do R2 (Barrocas) ao R3 (Cemitério de Esmolfe); 

 Δ Conduta de ligação de água do R3 (Cemitério de Esmolfe) ao reservatório de Santo Ildefonso; 

Δ Sistema de abastecimento de água ao concelho de Penalva do Castelo (R1, R2 e elevado do Martir 

de Pindo). 

 

Resíduos Sólidos 

 

Δ Neste domínio, destaca-se a recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 

 

Na Proteção do meio ambiente e conservação da natureza destaca-se: 

  

Δ Comparticipação nas despesas de funcionamento do canil intermunicipal; 

Δ Beneficiação e conservação de parques e jardins. 
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Cultura  

 

 Na área da cultura a destacar: 

 

Δ Aquisição de fundos bibliográficos para a Biblioteca Municipal; 

Δ Apoio a Associações Culturais, na promoção e realização de diversos eventos; 

Δ Academia da música; 

Δ Academia das artes; 

Δ Biblioteca (In) Formação e E-inclusão Itinerantes; 

Δ Polo de Conservatório de Música. 

 

 

Desporto Recreio e Lazer 

 

A nível do Desporto, Recreio e Lazer, merece destaque: 

 

Δ Beneficiação do pavilhão gimnodesportivo; 

Δ Beneficiação e conservação da piscina municipal coberta; 

Δ Apoio a coletividades desportivas para dinamização e fomento do desporto, através da atribuição 

de subsídios; 

Δ Iniciativas realizadas pelo Município, designadamente os Jogos Desportivos Concelhios. 

 

 

Atividades Cívicas e Religiosas 

 

Nas outras Atividades Cívicas e Religiosas, destaca-se o apoio a Fábricas de Igreja para beneficiação de 

diversas Igrejas e Capelas. 

 

 

Funções Económicas 

 

As Funções económicas estão dotadas com 1 948 137 euros, o que corresponde a 24,16% das GOP, 

contemplando os programas de “Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca”, “Industria e 

Energia”, “Arruamentos”, “Vias e Caminhos Rurais”, “Sinalização”, “Parques de Estacionamento”, 

“Mercados e Feiras” e “Outras funções económicas”.  

 

No domínio das Funções Económicas, destaca-se: 

 

Agricultura Pecuária Silvicultura Caça e Pesca 

 

 Δ Beneficiação de caminhos rurais; 

 Δ Instalação e manutenção de rede primária, secundária e mosaicos de gestão de combustível. 

 

 

Indústria e Energia 

 

 Δ Área de Acolhimento Empresarial de Esmolfe – Sezures 

  - Rede de águas pluviais; 

  - Edifício de apoio ao agricultor; 

  - Execução de reservatório e conduta de abastecimento. 

 Δ Iluminação pública: 



Relatório do Orçamento para o ano de 2017 
____________________________________________________________________________ 

39 

______________________________________________________________________________________________________  

Município de Penalva do Castelo 
Av. Castendo - 3550-185 Penalva do Castelo 

 

 

  - Ampliação e beneficiação da rede do concelho; 

  - Energia de iluminação pública; 

  - Aquisição de colunas e braços de iluminação; 

  - Eficiência energética na iluminação pública. 

 Δ Eficiência energética em edifícios. 

 

Arruamentos 

 

 Δ Circular à Vila de Penalva do Castelo – 3.ª fase – Gôje – Esmolfe; 

 Δ Beneficiação de arruamento 

 

Vias e Caminhos Rurais 

 

 Δ Estrada Sezures – Boco – Qt.ª da Ponte – Moradia; 

 Δ Reabilitação da Ponte de St.ª Clara; 

 Δ Estrada Penalva do Castelo – Lisei; 

 Δ Estrada de acesso a São Romão; 

 Δ Estrada de acesso a Pindo de Cima; 

 Δ Repavimentação da estrada Sª. Clara – Carvoeiro; 

 Δ Repavimentação da estrada Ponte de Porcas – Roriz (Sairrão); 

 Δ Estrada da Mineira (depósito da água – Carpanha); 

 Δ Beneficiação da ponte da Sr.ª da Ribeira (Ínsua); 

 Δ Pontão de acesso à captação de água no Rio Ludares; 

 Δ Beneficiação da estrada municipal de Germil – limite do concelho (Rio Ludares); 

 Δ Estrada municipal do cruzamento de Pousadas ao limite do concelho, por Sandiães. 

 

 

Outras Funções Económicas 

 

Nesta função apenas a destacar as transferências que o Município efetua para CIMVDL – Comunidade 

Intermunicipal Viseu Dão Lafões e para a ADD – Associação de Desenvolvimento do Dão. 

 

 

Outras Funções 

 

O objetivo de “Outras funções” está dotado com 1 004 146 euros, correspondendo a 12,45% das GOP, 

contemplando os programas “Operações da Dívida Autárquica” e “Transferências entre 

Administrações”. 

 

Operações da Dívida Autárquica 

 

Contempla o montante de 281 341 euros relativo ao pagamento da dívida com os empréstimos bancários 

contratados a médio e longo prazo, que permitiram, ao longo de anos, promover a realização de 

investimentos necessários ao desenvolvimento económico e social do concelho e à subscrição/realização 

de unidades de participação do Fundo de Apoio Municipal (FAM). 

 

Transferências entre Administrações 

 

Este programa de ação prevê o montante de 722 805 euros a transferir para as freguesias no âmbito da 

assinatura de contratos interadministrativos de delegação de competências, bem como através de contratos- 

programa. 
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IV - NOTA FINAL 
 

A concretização de todos os projetos e ações que nos propomos levar a efeito, numa perspetiva de satisfação 

das necessidades coletivas da população do concelho de Penalva do Castelo, ao longo do ano de 2017, 

decorre num contexto económico de algum crescimento moderado, a par de uma evolução do processo de 

ajustamento financeiro assente na consolidação orçamental. 

 

Apesar do orçamento municipal para 2017 ser suportado com base na receita estrutural, o que nos leva a 

acreditar na sua exequibilidade, a gestão municipal irá assentar numa execução orçamental rigorosa e 

realista, com maior ênfase na execução do orçamento da receita, através da obtenção do maior número de 

recursos financeiros possíveis, externos ao município, designadamente através do financiamento 

comunitário, no âmbito de candidaturas ao Portugal 2020, de modo a fazer face às ações e investimentos 

constantes das grandes opções do plano. 

 

Contudo, e não obstante as expetativas mais otimistas, a prossecução das atribuições e competências 

acometidas ao Município serão satisfeitas num quadro de forte ponderação financeira, mas com respeito à 

satisfação das necessidades básicas da população, tendo em vista o seu bem-estar, bem como o reforço da 

coesão social. 

 

Tal como em anos anteriores, propomo-nos aprofundar a cooperação técnica e financeira com todas as 

Freguesias, de forma a proporcionar a rápida e eficaz resolução dos problemas dos munícipes. 

 

  

 

 

 

Paços do Município de Penalva do Castelo, 28 de outubro de 2016 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

___________________________________________ 

(Francisco Lopes de Carvalho) 
 

 


