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I – INTRODUÇÃO 
 

1. Enquadramento Geral  

 

A elaboração da presente proposta de orçamento para vigorar durante o ano de 2021, 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.  

 

A apresentação ao Executivo, Assembleia Municipal e sociedade em geral do orçamento, é sempre um dos 

momentos mais determinantes do mandato autárquico e um elogio à transparência das contas públicas 

municipais. 

 

A presente proposta de orçamento foi elaborada de forma a dar desenvolvimento aos grandes objetivos 

estratégicos para o mandato que se iniciou em 2017. Estes objetivos estão sintetizados nas Grandes Opções 

do Plano (GOP), assentando numa visão e ambição tendo em vista promover o desenvolvimento sustentado 

do concelho de Penalva do Castelo, alicerçado no reforço da coesão social, cultura e sustentabilidade das 

finanças municipais. 

 

 

2. Contexto Macroeconómico 

 

A epidemia do novo coronavírus, que se iniciou na China no final de 2019, alastrou durante os primeiros 

meses de 2020 e transformou-se rapidamente numa pandeia. A economia mundial sofreu um choque 

exógeno negativo, sem precedentes em termos de magnitude e sincronização. Esta situação desencadeou 

medidas de contenção por parte de vários países.  

 

A pandemia e as medidas de contenção adotadas pelos vários governos originaram, em simultâneo, uma 

queda acentuada da procura e da oferta. Neste contexto, o PIB mundial registou uma redução no primeiro 

trimestre, que se acentuou no segundo (1,6% e 8,7% em taxa de variação homóloga, respetivamente). 

 

A política orçamental centrou-se principalmente do lado da despesa, com apoios ao rendimento do trabalho 

e à manutenção do emprego, assim como um aumento de prestações sociais. De entre estas medidas, 

destaca-se o regime de layoffs simplificado pela sua importância na preservação do emprego e na redução 

das necessidades de liquidez das empresas. O pacote de estímulos implementado pelo governo português 

representa um esforço orçamental substancial (2,7% do PIB em 2020). 

 

O PIB, que crescia em Portugal desde 2014, registou uma contração em cadeia de 3,9% e de 13,9% no 

primeiro e segundo trimestres de 2020, respetivamente. 

 

As previsões macroeconómicas para 2021 sintetizadas no quadro 1, refletem este contexto atual. A nível 

de crescimento da economia o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê um aumento do PIB de 6,5% 

para a economia portuguesa, sendo as projeções do Bando de Portugal (BdP) e do Ministério das Finanças 

(MF) em sede de Orçamento de Estado (OE) mais cautelosas, fixando-se nos 5,2% e 5,4%, respetivamente. 

Segundo o FMI a taxa de inflação rondará os 1,1%, sendo a projeção do BdP de 0,8% e a do MF (OE) de 

0,7%. É expectável que a taxa de desemprego se situe próximo dos 8% (7,7% na projeção do FMI, 8,9% 

na previsão do BdP e 8,2% para o MF). Prevê-se que o saldo orçamental volte para valores negativos, sendo 

a previsão mais otimista a do Fundo Monetário Internacional (FMI) que prevê um saldo orçamental de -

2,7% e a mais pessimista a da OCDE que projeta um saldo orçamental negativo de -4,7%. A nível da dívida 

pública todas as projeções apontam para um valor próximo dos 130% do PIB. 
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Quadro 1 – Projeção Macroeconómico para 2021 

 

Projeção Macroecómico para 2021 
FMI OCDE CE BdP CFP MF - OE 

out20 jun20 nov20 (Jun./2020) set20 out20 

PIB (Tx crescimento real, em %) 6,5 6,3 5,4 5,2 4,8 5,4 

Taxa de Inflação/IHPC 1,1 
0,2 

0,9 0,8 0,7 0,7 

Taxa de Desemprego (% pop. Ativa) 7,7 
9,6 

7,7 8,9 8,8 8,2 

Saldo Orçamental (% PIB) -2,7 -4,7 -4,5 - -3,2 -2,8 

Dívida Pública (% PIB) 130,0 131,4 130,3 - 134,5 130,9 

Balança Corrente (% PIB) -3,5 -0,1 -0,5 0,3 -2,5 0,1 

 

 

3. Regime Financeiro da Administração Local 

 

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

entidades intermunicipais aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que prevê um conjunto de 

princípios fundamentais que pretendem assegurar uma efetiva coordenação entre administração central e 

local no plano financeiro e contribuir para o controlo orçamental e para a prevenção de situações de 

instabilidade e desequilíbrio financeiro. O setor local está, ainda, sujeito aos princípios consagrados na Lei 

de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, que expressamente o 

refiram. 

 

O referencial contabilístico utilizado foi o do Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. Com a 

aprovação do SNC-AP foi revogado o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 

com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras 

previsionais e às modificações do orçamento. 

 

O orçamento foi elaborado com base no classificador aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de 

fevereiro, e inclui as rubricas previstas no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e de acordo com 

os modelos previstos no n.º 47 do ponto 11 da Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 – Contabilidade 

e Relato Orçamental. 

 

De acordo com o previsto no n.º 46 do ponto 11 da Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do SNC-

AP, as demonstrações orçamentais são compostas pelo orçamento e plano orçamental plurianual (ano 

seguinte, mais 4 anos) e pelo plano plurianual de investimentos. Da proposta de orçamento municipal 

constam, também, em conformidade com o art.º 46 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os seguintes 

elementos: 

 - Relatório contendo a apresentação e fundamentação da política orçamental proposta, incluindo a 

identificação das responsabilidades contingentes; 

 - Mapa resumo das receitas e despesas; 

 - Mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a classificação económica; 

 - Articulado que contém as medidas para orientar a execução orçamental; 

 - Mapa das entidades participadas pelo município, identificadas pelo respetivo número de 

identificação fiscal, e respetiva percentagem de participação e o valor correspondente. 
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4. Responsabilidades Contingentes  

 

A estabilidade orçamental é um dos princípios a ter em conta na elaboração, aprovação e execução dos 

orçamentos municipais. Este princípio está estipulado no artigo 5.º da Lei das Finanças Locais, na sua 

redação atual e pressupõe uma sustentabilidade financeira e uma gestão orçamental equilibrada, bem como 

uma correta identificação e conhecimento das responsabilidades contingentes assumidas. 

 

A noção de responsabilidades contingentes, consta da alínea i) do artigo 2.º da referida lei das finanças 

locais, onde são definidas como possíveis obrigações que resultem de factos passados e cuja existência é 

confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente 

sob controlo da entidade, ou obrigações presentes que, resultando de acontecimentos passados não são 

reconhecidas porque não é provável que um ex-fluxo de recursos, que incorpora benefícios económicos ou 

um potencial serviço, seja exigido para liquidar as obrigações, ou o montante das obrigações não pode ser 

mensurado com suficiente fiabilidade. 

 

 Neste enquadramento, o Município de Penalva do Castelo apresenta as seguintes responsabilidades 

contingentes: 

 
Quadro 2 - Identificação e descrição das responsabilidades contingentes nos termos da alínea a) do n.º 1, do art.º 46.º, da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro 

 

PROCESSO/TRIBUNAL DESCRIÇÃO INTERVENIENTES 
VALOR DA 

AÇÃO 
ESTADO 

N.º 2378/17.8T8VIS 

Tribunal Judicial da 

Comarca de Viseu 

Ação de 

Processo Comum 

AUTOR: Maria Leonor 

Gomes Pires da Silva e outros                             

Ré: Herança Iliquida e 

Indivisa, Aberta Por Óbito de 

Francisco Gomes Pinto 

75.000,00 € 

A aguardar a 

realização da 

audiência prévia 

N.º 892/19.0T8VIS do 

Tribunal Judicial da 

Comarca de Viseu 

Processo de 

Insolvência 

INSOLVENTE: Empresa 

Overland Challenges 

Unipessoal, Ld.ª 

Valor 

desconhecido 

Em análise pela 

Câmara Municipal 

 

 

5. 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 constituem os 

princípios fundamentais da política orçamental do Município de Penalva do Castelo. Neste ciclo político, 

o grande foco do Município continua a ser 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. 
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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, de 40 euros para famílias com 2 dependentes e 70 euros para 

famílias com 3 ou mais dependentes. 

 

A proposta de orçamento do Município de Penalva do Castelo para 2021 tem em conta os pressupostos 

atrás enunciados, bem como as prioridades do atual executivo sufragadas em outubro de 2017, assenta nos 

seguintes pilares: 

 

  Exigência, rigor e prudência nos pressupostos das receitas; 

  Gestão transparente e rigor nas contas; 

  Racionalidade, seletividade e eficiência 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. 
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II – ORÇAMENTO 

 
A presente proposta de orçamento para 2021 é a primeira a ser apresentada nos termos do Decreto-Lei n.º 

192/2015, de 11 de setembro, diploma que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas (SNC-AP). O supracitado Decreto-Lei dispõe, no seu art.º 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. 

  

Em virtude da inexistência de previsão expressa de regras específicas para o apuramento da receita e da 

despesa plurianual, foram utilizadas as regras previsionais e os princípios vigentes, bem como o regime 

consagrado no artigo 44.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI). 

 

Assim sendo, o exercício foi realizado tendo por base a evolução que se prevê ao nível da receita, associada 

à evolução expectável da base tributária e da procura de bens e serviços sujeitos a taxas ou preços, bem 

como das transferências, e operações de financiamento com comparticipação comunitária em projetos de 

investimento. Do lado das despesas, foram considerados os compromissos e obrigações já assumidos, bem 

como os projetos previstos no plano plurianual de investimentos e nas atividades mais relevantes. 

 

A taxa de inflação/IHPC prevista na proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2021 (0,7%) foi o 

indicador considerado para a estimativa de receita e despesa plurianual, designadamente para as Taxas, 

multas e outras penalidades, e para a Venda de bens e serviços correntes, do lado da receita, e para todas as 

despesas correntes, exceto as despesas com o pessoal e as transferências, do lado da despesa. 

 

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. 
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Apresentação Geral do Orçamento 

 

Em termos globais o orçamento apresenta um crescimento de 15,19% face a 2020, no montante de 1 679 

500 euros. 

 

O volume de receitas e de despesas previstas para o ano de 2021 é de 12 737 050 euros. A receita corrente 

atingirá o montante de 7 742 047 euros que suporta a despesa corrente de 5 764 793 euros, e a receita de 

capital fica pelos 4 995 003 euros para uma despesa de capital de 6 972 257 euros. 

 

 
 Quadro 3 – Resumo das receitas e despesas  

 

Descritivo Valor % Descritivo Valor % 

         

Receitas Correntes    Despesas Correntes    

         

    Impostos Diretos 774.719,00  6,08      Despesas com o pessoal 2.601.518,00  20,42  

    Taxas, Multas e Outras Penalidades 188.759,00  1,48      Aquisição de bens e serviços 2.018.138,00  15,84  

    Rendimentos de Propriedade 233.645,00  1,83      Juros e outros encargos 719,00  0,01  

    Transferências Correntes 5.942.277,00  46,65      Transferências correntes 1.103.868,00  8,67  

    Venda de Bens e Serviços Correntes 502.242,00  3,94      Subsídios 25,00  0,00  

    Outras Receitas Correntes 100.405,00  0,79      Outras despesas correntes 40.525,00  0,32  

         

          

Receitas Correntes 7.742.047,00  60,78  Despesas Correntes 5.764.793,00  45,26  

         

Receitas de Capital    Despesas de Capital    

         

    Venda de Bens de Investimentos 115,00  0,00      Aquisição de bens de capital 5.570.810,00  43,74  

    Transferências de Capital 4.994.838,00  39,22      Transferências de capital 1.163.626,00  9,14  

    Ativos financeiros 20,00  0,00      Ativos financeiros 15.006,00  0,12  

    Passivos Financeiros 10,00  0,00      Passivos financeiros 222.805,00  1,75  

    Outras Receitas de Capital 15,00  0,00  Outras despesas de capital 10,00  0,00  

    Reposições não abatidas  pagamentos 5,00  0,00       

         

Receitas de Capital 4.995.003,00  39,22  Despesas de Capital 6.972.257,00  54,74  

         

         

Total das Receitas 12.737.050,00  100,00  Total das Despesas 12.737.050,00  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 10 937 115 euros e que 

contribuem em 85,87% para a receita total.  

 

No que se refere à despesa, destaca-se o peso do agrupamento de “aquisição de bens de capital” (43,74%), 

o qual será reforçado no decurso da execução orçamental, através da inclusão do saldo da gerência de 2020, 

que se prevê que ronde os 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 1 977 254 euros, o qual financiará no mesmo valor as despesas de 

capital. 

 

Em termos relativos, verifica-se que a receita corrente representa 60,78%, da receita total, enquanto a receita 

de capital representa 39,22%. Na componente da despesa, o peso relativo das despesas correntes fixa-se 

nos 45,26% da despesa total, em contrapartida, a despesa de capital ascende a 54,74%. 

 

 

Poupança Corrente 

 

O regime financeiro constante da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI)1, determina que as receitas 

correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes, acrescidas 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. 

 
Quadro 4 – Cumprimento do equilíbrio orçamental 

 

Descrição Montantes 

A - Receita corrente bruta cobrada 7.742.047,00 

B - Despesa corrente 5.764.793,00 

C - Saldo corrente [(A) - (B)] 1.977.254,00 

D - Amortização média dos EMLP 224.473,47 

E - Diferença [(C) - (D)] 1.752.780,53 

 

 
A presente proposta de orçamento cumpre esta regra apresentada para 2021, 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 1 752 780,53 euros. 

  

                                                           
1 Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais 
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1 – Previsão das Receitas 

 

Visão Global das Receitas 

 

 

Em 2021 prevê-se que a receita municipal seja de 12 737 050 euros, traduzindo um crescimento de 15,19% 

face à estimativa do ano anterior. Verifica-se, assim, que as receitas totais têm um aumento de 1 679 500 

euros. 

 

Da receita total, prevê-se que 7 742 047 euros tenham origem em receitas correntes (60,78%) e 4 995 003 

euros em receitas de capital (39,22%). 

 
Quadro 5 – Receita por classificação económica 

 

Designação da Rubrica 

2020 2021 Variação 

Valor % Valor % Valor % 

Receitas Correntes        
        

Impostos Diretos 749.515,00  6,78  774.719,00  6,08  25.204,00  3,36  

Impostos Indiretos 22.556,00  0,20  0,00  0,00  -22.556,00  -100,00  

Taxas, Multas e Outras Penalidades 166.002,00  1,50  188.759,00  1,48  22.757,00  13,71  

Rendimentos de Propriedade 229.003,00  2,07  233.645,00  1,83  4.642,00  2,03  

Transferências Correntes 5.237.948,00  47,37  5.942.277,00  46,65  704.329,00  13,45  

Venda de Bens e Serviços Correntes 491.119,00  4,44  502.242,00  3,94  11.123,00  2,26  

Outras Receitas Correntes 58.478,00  0,53  100.405,00  0,79  41.927,00  71,70  

         

Receitas Correntes 6.954.621,00  62,89  7.742.047,00  60,78  787.426,00  11,32  

        

Receitas Capital        
        

Venda de Bens de Investimentos 24.028,00  0,22  115,00  0,00  -23.913,00  -99,52  

Transferências de Capital 4.078.851,00  36,89  4.994.838,00  39,22  915.987,00  22,46  

Ativos financeiros 20,00  0,00  20,00  0,00  0,00  0,00  

Passivos Financeiros 10,00  0,00  10,00  0,00  0,00  0,00  

Outras Receitas de Capital 15,00  0,00  15,00  0,00  0,00  100,00  

Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00  0,00  5,00  100,00  0,00  100,00  

        

Receitas de Capital 4.102.929,00  37,11  4.995.003,00  39,22  892.074,00  21,74  

         

Total das Receitas 11.057.550,00  100,00  12.737.050,00  100,00  1.679.500,00  15,19  

 

 

A receita corrente apresenta um acréscimo de 11,32% relativamente ao ano de 2020 (+787 426 euros), 

provocado por uma variação positiva de todos os capítulos. 

 

Por sua vez, a receita de capital, regista, relativamente a 2020, um acréscimo de 21,74% (+892 074 euros), 

influenciado pelo aumento das transferências de capital.  
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Como já referido, o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de novembro, é o novo referencial contabilístico para as 

entidades do Subsetor da administração local, revogando o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, 

que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), com a exceção dos pontos 

2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do 

orçamento. 

 

A revogação do POCAL implica a revogação do classificador económico nele previsto, e a consequente 

aplicação às entidades do Subsetor da Administração Local do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, 

na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico dos códigos de classificação económica das receitas 

e das despesas públicas. 

 

Este diploma, no que respeita à contabilização das taxas específicas da Administração Local, atende 

exclusivamente à natureza do tributo (imposto indireto ou taxa) e não aos seus destinatários (pessoas 

coletivas ou particulares) 

 

Assim, o registo das taxas, independentemente de serem cobradas a pessoas coletivas ou particulares, deve 

ocorrer no capítulo 04 – Taxas, multas e outras penalidades, e não no capítulo 02 – Impostos indiretos, 

como na vigência do POCAL, motivo pelo qual o orçamento municipal para 2021 não prevê aquele capítulo 

da receita. 

 

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

considerações: 
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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 ponto 3.3 

do POCAL. A observação daquelas regras permite que se inscreva um volume de receitas de impostos de 

774 719 euros, resultante da média aritmética das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses, à data da 

elaboração do orçamento, regista um acréscimo de 3,36% face ao valor estimado para o ano de 2020. 

 

No que concerne ao IMI, além da manutenção da taxa mínima admissível por lei, ou seja, 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 artigo n.º 112.º - A do Código do Imposto sobre 

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

e em 70 euros para as famílias com 3 ou mais dependentes. 

 

 
Quadro 6 – Impostos diretos 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

      
Imposto municipal sobre imóveis 500.484,00  506.308,00  5.824,00  1,16 

Imposto único de circulação 162.351,00  164.439,00  2.088,00  1,29 

Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 86.655,00  103.947,00  17.292,00  19,95 

Impostos abolidos:      
Contribuição autárquica 5,00  5,00  0,00  0,00 

Imposto municipal de sisa 5,00  5,00  0,00  0,00 

Imposto municipal sobre veículos 5,00  5,00  0,00  100,00 

Outros impostos abolidos 5,00  5,00  0,00  0,00 

Impostos diretos diversos 5,00  5,00  0,00  100,00 

         

Total  749.515,00  774.719,00  25.204,00  3,36 
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1.1.2 - Taxas, Multas e Outras Penalidades 

 

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

pagamentos 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 Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), “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 188 759 euros, apresenta uma oscilação positiva de 

17,40% face ao previsto para o ano de 2020. 
 

Quadro 7 – Taxas, multas e outras penalidades 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

      

Mercados e feiras 5,00  5,00  0,00  0,00 

Loteamentos e obras 12.762,00  11.467,00  -1.295,00  -10,15 

Ocupação da via pública 829,00  890,00  61,00  7,36 

Animais 5,00  5,00  0,00  0,00 

Caça e pesca 5,00  5,00  0,00  0,00 

Saneamento 144.073,00  162.068,00  17.995,00  12,49 

Arrendamento urbano 5,00  5,00  0,00  0,00 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) 0,00  1.825,00  1.825,00  100,00 

Taxa sobre o ruido 0,00  5,00  5,00  100,00 

Licença sobre o ruido 0,00  5,00  5,00  100,00 

Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 248,00  184,00  -64,00  -25,81 

Taxa pela emissão do certificado de registo 25,00  26,00  1,00  4,00 

Taxa de Gestão de Resíduos - TGR 5,00  5,00  0,00  0,00 

Taxa de Proteção Cívil 5,00  5,00  0,00  0,00 

Taxa Turística 5,00  5,00  0,00  0,00 

Publicidade 5,00  50,00  45,00  900,00 

Utilização da rede viária municipal 0,00  5,00  5,00  100,00 

Controlo metrológico 0,00  5,00  5,00  100,00 

Cemitérios 0,00  5,00  5,00  100,00 

Outras 0,00  6.508,00  6.508,00  100,00 

Juros de mora 582,00  793,00  211,00  36,25 

Juros compensatórios 242,00  248,00  6,00  2,48 

Coimas e penalidades por contra-ordenações 1.972,00  4.630,00  2.658,00  134,79 

Multas e penalidades diversas 5,00  10,00  5,00  100,00 

         

Total  160.778,00  188.759,00  27.981,00  17,40 
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1.1.3 - Rendimentos da Propriedade 

 

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

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

exploração do bar das piscinas municipais, da contrapartida pecuniária pela ocupação de espaços na Loja 

de Cidadão, 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 2021 

prevê-se um acréscimo de 2,03% face a 2020. 

 
Quadro 8 – Rendimentos da propriedade 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

      

Bancos e outras instituições financeiras 4.500,00  3.375,00  -1.125,00  -25,00 

Companhias de seguros e fundos de pensões 5,00  5,00  0,00  0,00 

Administração central-Estado 5,00  5,00  0,00  100,00 

Administração central-Serviços e fundos autónomos 5,00  5,00  0,00  100,00 

Empresas públicas 5,00  5,00  0,00  100,00 

Empresas públicas municipais e intermunicipais 5,00  5,00  0,00  0,00 

Empresas privadas 5,00  5,00  0,00  100,00 

Outras 5,00  5,00  0,00  100,00 

Dividendos partic. lucros sociedades financeiras 0,00  0,00  0,00  -100,00 

Associações de municípios 5,00  5,00  0,00  0,00 

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

Serviços municipalizados 5,00  5,00  0,00  0,00 

Outras 268,00  7.503,00  7.235,00  2.699,63 

Terrenos 5,00  5,00  0,00  0,00 

Ativos no subsolo 5,00  5,00  0,00  0,00 

Habitações 5,00  5,00  0,00  0,00 

Edifícios 14.210,00  17.950,00  3.740,00  26,32 

Bens de domínio público 6.035,00  2.500,00  -3.535,00  -58,57 

Outros 203.925,00  202.252,00  -1.673,00  -0,82 

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

         

Total  228.998,00  233.645,00  4.647,00  2,03 

 

 

1.1.4 - Transferências Correntes  

 

As transferências correntes inscritas no orçamento do município para 2021, provenientes do Orçamento do 

Estado, são as previstas na proposta de Orçamento do Estado para 2021. Ascendem a 5 536 328 euros, o 

que representa 93,17% do total das transferências correntes. Registam uma variação positiva na ordem dos 

15,00%, face ao orçamentado no ano de 2020. 

 

Destacam-se, ainda, as receitas resultantes de Protocolos com o Ministério da Educação no âmbito do 

ensino pré-escolar, da generalização do fornecimento de refeições escolares e outras, no montante de 189 

418 euros, das provenientes das transferências de competências para as autarquias locais (setor da saúde), 

do montante de 74 726 euros, de transferências do Instituto de Emprego e Formação Profissional (26 217 
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euros), e do Fundo Social Europeu, designadamente de uma candidatura no âmbito do Portugal 2020 

promovida pela CIM – Viseu Dão Lafões, do montante de 115 498 euros. 

 
Quadro 9 – Transferências correntes 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

      

Empresas públicas  5,00  5,00  0,00  0,00 

Empresas públicas municipais e intermunicipais 5,00  5,00  0,00  0,00 

Outras 5,00  5,00  0,00  0,00 

Privadas 5,00  5,00  0,00  0,00 

Bancos e outras instituições financeiras 5,00  5,00  0,00  0,00 

Companhias de seguros e fundos de pensões 5,00  5,00  0,00  0,00 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 4.523.851,00  5.179.379,00  655.528,00  14,49 

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

Participação fixa no IRS 105.416,00  117.749,00  12.333,00  11,70 

Transferência de competências - Lei 50/2018 74.726,00  74.726,00  0,00  100,00 

IVA 0,00  65.474,00  65.474,00  100,00 

Outras 157.693,00  189.418,00  31.725,00  20,12 

FEDER 5,00  5,00  0,00  0,00 

FSE 147.583,00  115.498,00  -32.085,00  -21,74 

FEADER 5,00  5,00  0,00  0,00 

Serviços e fundos autónomos - Transferências 
competências - Lei 50/218 5,00  5,00  0,00  100,00 

Serviços e fundos autónomos - outras 54.863,00  26.217,00  -28.646,00  -52,21 

Serv. Fund. Autonó.-Subsist. Prot. Famil. polit .act. EFP 5,00  5,00  0,00  0,00 

Municipios 5,00  5,00  0,00  0,00 

Freguesias 5,00  5,00  0,00  0,00 

Serviços e fundos autónomos da administração local 5,00  5,00  0,00  0,00 

Associações de municípios 5,00  5,00  0,00  0,00 

Sistemas de solidariedade e segurança social 5,00  5,00  0,00  0,00 

Outras transferências 5,00  5,00  0,00  0,00 

Instituições sem fins lucrativos 5,00  5,00  0,00  0,00 

Famílias 5,00  5,00  0,00  0,00 

      

Total  5.237.948,00  5.942.277,00  704.329,00  13,45 

 

 

 

1.1.5 Venda de Bens e Serviços Correntes 

 

A rubrica de venda de bens e serviços correntes abrange as receitas provenientes da venda de bens e serviços 

prestados pela autarquia a terceiros, designadamente as provenientes da venda de água, alimentação 

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

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 502 242 euros que se traduz num acréscimo de cerca de 2,26% 

relativamente ao orçamentado para o ano de 2020. 

  



Relatório do Orçamento de 2021 
____________________________________________________________________________ 

16 

______________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 

Quadro 10 - Venda de bens e serviços correntes 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

      

Aquisição de bens      

Material de escritório 5,00  5,00  0,00  0,00 
Livros e documentação técnica 5,00  5,00  0,00  0,00 

Publicações e impressos 5,00  5,00  0,00  0,00 

Fardamentos e artigos pessoais 5,00  5,00  0,00  0,00 

Bens inutilizados 5,00  5,00  0,00  0,00 

Produtos agrícolas e pecuários 304,00  165,00  -139,00  -45,72 

Produtos alimentares e bebidas 5,00  5,00  0,00  100,00 

Mercadorias - outras 5,00  105,00  100,00  2.000,00 

Matérias de consumo 5,00  5,00  0,00  100,00 

Sucata 1.783,00  5,00  -1.778,00  -99,72 

Outros 5,00  5,00  0,00  0,00 

Produtos acabados e intermédios - inertes 5,00  5,00  0,00  0,00 

Produtos acabados e intermédios - água 153.414,00  174.238,00  20.824,00  13,57 

Produtos acabados e intermédios - outros 5,00  5,00  0,00  0,00 

Outros 10.582,00  9.280,00  -1.302,00  -12,30 

Aquisição de serviços      
Aluguer de espaços e equipamentos 39,00  82,00  43,00  110,26 

Vistorias e ensaios 800,00  1.045,00  245,00  30,63 

Serviços de laboratório 5,00  5,00  0,00  100,00 

Atividades de saúde 5,00  5,00  0,00  100,00 

Reparações 5,00  5,00  0,00  100,00 

Alimentação e alijamento 41.920,00  40.495,00  -1.425,00  -3,40 

Serviços sociais 8.444,00  7.712,00  -732,00  -8,67 

Serviços recreativos - turismo sénior 5,00  5,00  0,00  0,00 

Serviços recreativos - outros 5,00  5,00  0,00  100,00 

Serviços culturais - turismo sénior 5,00  5,00  0,00  0,00 

Serviços culturais - outros 5,00  5,00  0,00  0,00 

Serviços desportivos 31.932,00  27.533,00  -4.399,00  -13,78 

Saneamento 525,00  820,00  295,00  56,19 

Resíduos sólidos 109.349,00  113.646,00  4.297,00  3,93 

Transportes escolares 1.093,00  916,00  -177,00  -16,19 

Transportes de pessoas e mercadorias 5,00  5,00  0,00  0,00 

Outros 5,00  5,00  0,00  0,00 
Trabalhos por conta de particulares 12.980,00  13.760,00  780,00  6,01 

Cemitérios 4.575,00  3.422,00  -1.153,00  -25,20 

Mercados e feiras 35.471,00  29.550,00  -5.921,00  -16,69 

Parques de estacionamento 5,00  5,00  0,00  0,00 

Parques de campismo 5,00  5,00  0,00  0,00 

Canídeos 5,00  5,00  0,00  0,00 

Outros 63.758,00  65.816,00  2.058,00  3,23 

Encargos de cobrança de receitas 284,00  339,00  55,00  19,37 

Outros 3.313,00  2.656,00  -657,00  -19,83 

Rendas    0,00   
Habitações 8.868,00  8.977,00  109,00  1,23 

Edifícios 1.565,00  1.565,00  0,00  0,00 

Outras 5,00  5,00  0,00  0,00 

      

Total  491.119,00  502.242,00  11.123,00  2,26 
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1.1.6 - Outras Receitas Correntes  

 

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

se estima um montante de 100 400 euros, da qual se destaca a previsão da receita a arrecadar referente ao 

crédito do IVA do município. 

 

 
Quadro 11 - Outras receitas correntes 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

      

Indemniz. por deterior, roubo, extravio bens patrim. 5,00  5,00  0,00  0,00 

Indem. estrag. prov. outrém viat. outr. equip. aut. Local 5,00  5,00  0,00  0,00 

IVA reembolsado 49.013,00  98.390,00  49.377,00  100,74 

Diversas 9.455,00  2.000,00  -7.455,00  -78,85 

         

Total  58.478,00  100.400,00  41.922,00  71,69 

 

 

1.2 - Receitas de Capital 

1.2.1 - Venda de Bens de Investimento 

 

Neste capítulo das receitas de capital, o valor inscrito é meramente residual, resultante da abertura das várias 

rubricas, tendo em vista a eventual alienação de alguns lotes de terreno para construção. 

 

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. 

 

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 121.º da Lei do 

Orçamento do Estado para 2020, que veio estabelecer que “os municípios não podem, na elaboração dos 

documentos previsionais para 2021, 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”. 

 

 

1.2.2 - Transferências de Capital 

 

A rubrica de 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, compensadas nos termos do art.º 35.º da Lei n.º 73/2013, ao abrigo da Cooperação 

Técnica e Financeira entre a Administração Central e o Município, as resultantes das transferências de 

competências para as autarquias locais (setor da saúde), 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 39,22% do total das receitas regista o montante de 4 994 838 euros, 

sofre uma variação positiva de 22,46% face ao valor estimado para o ano 2020 (+ 915 987 euros). 
 

 

Quadro 12 – Transferências de capital 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

Empresas públicas 5,00  5,00  0,00  0,00 

Empresas públicas municipais e intermunicipais 5,00  5,00  0,00  0,00 

Outras 5,00  5,00  0,00  0,00 

Bancos e outras instituições financeiras 5,00  5,00  0,00  0,00 

Companhias de seguros e fundos de pensões 5,00  5,00  0,00  0,00 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 502.650,00  575.486,00  72.836,00  14,49 

Cooperação Técnica e Financeira 12.180,00  50.717,00  38.537,00  316,40 

N.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013 380.780,00  586.272,00  205.492,00  53,97 

Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 15.330,00  15.330,00  0,00  100,00 

Outras 5,00  5,00  0,00  0,00 

FEDER 992.350,00  2.546.240,00  1.553.890,00  156,59 

FEADER 5,00  50.000,00  49.995,00  999.900,00 

Fundo de Coesão (FC) 2.138.286,00  1.170.708,00  -967.578,00  -45,25 

Fundo Social Europeu - FSE 37.190,00  5,00  -37.185,00  -99,99 

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

Municípios 5,00  5,00  0,00  0,00 

Freguesias 5,00  5,00  0,00  0,00 

Serviços autónomos da administração local 5,00  5,00  0,00  0,00 

Associações de municípios 5,00  5,00  0,00  0,00 

Sistema de solidariedade e segurança social 5,00  5,00  0,00  0,00 

Outras transferências 5,00  5,00  0,00  100,00 

Instituições sem fins lucrativos 5,00  5,00  0,00  0,00 

Famílias 5,00  5,00  0,00  0,00 

         

Total  4.078.851,00  4.994.838,00  915.987,00  22,46 

 

 

Estado  

 

Tal como descrito para as transferências correntes, as transferências de capital provenientes do Orçamento 

do Estado inscritas no orçamento do município para 2021, são as previstas na proposta de Orçamento do 

Estado para 2021. Foi, ainda, orçado o montante relativo ao acordo de cooperação técnica e financeira, 

assinado com a DGAL no âmbito do programa BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais, para 

beneficiação do edifício dos Paços do Concelho. À semelhança do verificado nas transferências correntes, 

foi inscrito o montante resultante das transferências de competências para as autarquias locais (setor da 

saúde), do montante de 15 330 euros. 

  

 

Estado – Participação Comunitária em projetos cofinanciados 

 

As receitas relativas a apoios comunitários registam a quantia de 3 766 948 euros proveniente do FEDER, 

FEADER, Fundo de Coesão (FC) e Fundo Social Europeu (FSE) resultantes da execução de projetos 

cofinanciados no âmbito do Portugal 2020. 
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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 10,00 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 15 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 

 

As despesas orçamentais inscritas no orçamento municipal para 2021, são as que decorrem no âmbito das 

atribuições e competências legalmente conferidas às autarquias locais, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. 

 

As despesas inscritas, permitem satisfazer, para além dos encargos com o pessoal, os compromissos 

assumidos e não pagos, os compromissos de caráter plurianual, as despesas decorrentes de contratos de 

empréstimos e outros que decorrem do cumprimento das atribuições e competências municipais. 

 

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 2021, repartida por despesa corrente e despesa de capital, e constituída por 

diversos agrupamentos económicos, prevê-se que ascenda a 12 737 050 euros, a que corresponde um 

acréscimo de 15,19% relativamente ao orçamentado no ano económico anterior. 

 

As despesas correntes apresentam um acréscimo de 9,76% (+512 413 euros) face ao ano anterior, as 

despesas de capital, que representam 54,74% do total do orçamento, estima-se um crescimento de cerca de 

20,10% (+1 167 087 euros) relativamente ao ano de 2020. 
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Quadro 13 – Despesas por classificação económica 

 

Designação da Rubrica 

2020 2021 Variação 

Valor % Valor % Valor % 

Despesas Correntes        
        

    Despesas com o pessoal 2.477.985,00  22,41  2.601.518,00  20,42  123.533,00  4,99  

    Aquisição de bens e serviços 1.735.185,00  15,69  2.018.138,00  15,84  282.953,00  16,31  

    Juros e outros encargos 655,00  0,01  719,00  0,01  64,00  9,77  

    Transferências correntes 1.001.670,00  9,06  1.103.868,00  8,67  102.198,00  10,20  

    Subsídios 25,00  0,00  25,00  0,00  0,00  0,00  

    Outras despesas correntes 36.860,00  0,33  40.525,00  0,32  3.665,00  9,94  

         

Despesas Correntes 5.252.380,00  47,50  5.764.793,00  45,26  512.413,00  9,76  

        

Despesas de Capital        
        

Aquisição de bens de capital 4.514.815,00  40,83  5.570.810,00  43,74  1.055.995,00  23,39  

Transferências de Capital 1.052.735,00  9,52  1.163.626,00  9,14  110.891,00  10,53  

Ativos financeiros 15.010,00  0,14  15.006,00  0,12  -4,00  -0,03  

Passivos Financeiros 222.600,00  2,01  222.805,00  1,75  205,00  0,09  

Outras despesas de capital 10,00  0,00  10,00  0,00  0,00  100 

Despesas de Capital 5.805.170,00  52,50  6.972.257,00  54,74  1.167.087,00  20,10  

       

Total das Despesas 11.057.550,00  100,00  12.737.050,00  100,00  1.679.500,00  15,19  

 

 

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 5 764 793 euros, estimando-se, face ao ano anterior, um acréscimo de 9,76%. 
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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, e antevê todas 

as medidas que se prendem com o descongelamento das alterações obrigatórias do posicionamento 

remuneratório, progressões, mudanças de nível ou escalão, promoções, e de novos recrutamentos. 

 

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

em regime de trabalho por tempo indeterminado, pessoal a recrutar, pessoal contratado a termo, e membros 

dos órgãos autárquicos, os abonos variáveis ou eventuais, mormente as horas extraordinárias, ajudas de 

custo, abono para falhas, encargos de saúde, encargos patronais e as transferências para o serviço nacional 

de saúde. 

 

A destacar, ainda, a contratação de pessoal em regime de tarefa, no âmbito da candidatura ao Fundo Social 

Europeu – Promoção do Sucesso Educativo Viseu Dão Lafões – Projeto “Educar para Incluir”. 

 
Quadro 14 – Despesas com pessoal 

  

Descritivo 

Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

Membros dos Órgãos Autárquicos 138.060,00  138.435,00  375,00  0,27 

Pessoal quadros-regime contrato individual trabalho 1.283.715,00  1.418.270,00  134.555,00  10,48 

Pessoal contratado a termo 24.690,00  25.210,00  520,00  2,11 

Pessoal em regime de tarefa ou avença 57.000,00  34.296,00  -22.704,00  -39,83 

Pessoal aguardando aposentação 25,00  25,00  0,00  0,00 

Pessoal em qualquer outra situação 22.885,00  25,00  -22.860,00  -99,89 

Representação 31.840,00  32.515,00  675,00  2,12 

Suplementos e prémios 5,00  5,00  0,00  100,00 

Subsídio de refeição 142.010,00  148.015,00  6.005,00  4,23 

Subsídio de férias e Natal 223.270,00  234.469,00  11.199,00  5,02 

Remunerações por doença e maternidade/paternidade 9.500,00  6.500,00  -3.000,00  -31,58 

Abonos variáveis ou eventuais 41.630,00  49.169,00  7.539,00  18,11 

Segurança social 503.355,00  514.584,00  11.229,00  2,23 

      

Total  2.477.985,00  2.601.518,00  123.533,00  4,99 

 

 

As despesas com o pessoal ascendem a 2 601 518 euros, registando um acréscimo de 4,99% face ao valor 

estimado para 2020. 
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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 2021, todos 

os compromissos assumidos e não pagos em 2020 e compromissos plurianuais. 
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Quadro 15 – Aquisição de bens e serviços 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

Aquisição de Bens       
Matérias-primas e subsidiárias 10,00  10,00  0,00 0,00 

Gasolina 4.265,00  3.440,00  -825,00 -19,34 

Gasóleo 77.005,00  73.505,00  -3.500,00 -4,55 

Combustíveis - Outros 74.015,00  73.015,00  -1.000,00 -1,35 

Munições, explosivos e artifícios 20,00  20,00  0,00 0,00 

Limpeza e higiene 9.705,00  12.979,00  3.274,00 33,74 

Alimentação-Refeições confecionadas 81.400,00  155.686,00  74.286,00 91,26 

Alimentação-Géneros para confecionar 20,00  20,00  0,00 0,00 

Vestuário e artigos pessoais 1.210,00  33.175,00  31.965,00 2.641,74 

Material de escritório 11.750,00  10.801,00  -949,00 -8,08 

Produtos químicos e farmacêuticos 210,00  210,00  0,00 0,00 

Produtos vendidos nas farmácias 210,00  210,00  0,00 0,00 

Material de consumo clínico 210,00  210,00  0,00 0,00 

Material de transporte-Peças 36.505,00  35.965,00  -540,00 -1,48 

Material de consumo hoteleiro 215,00  215,00  0,00 0,00 

Outro material-Peças 4.060,00  3.240,00  -820,00 -20,20 

Prémios condecorações e ofertas 7.535,00  6.661,00  -874,00 -11,60 

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

Mercadorias para venda - Outras 20,00  20,00  0,00 0,00 

Ferramentas e utensílios 2.800,00  3.167,00  367,00 13,11 

Livros e documentação técnica 700,00  550,00  -150,00 -21,43 

Artigos honoríficos e de decoração 25,00  25,00  0,00 0,00 

Material de educação, cultura e recreio 13.020,00  13.264,00  244,00 1,87 

Outros bens 105.005,00  146.654,00  41.649,00 39,66 
Aquisição de Serviços      

Encargos das instalações 287.010,00  280.676,00  -6.334,00 -2,21 

Limpeza e higiene 1.810,00  1.846,00  36,00 1,99 

Conservação de bens 22.100,00  22.394,00  294,00 1,33 

Locação de edifícios 5,00  5,00  0,00 0,00 

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

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

Locação de outros bens 405,00  705,00  300,00 74,07 

Comunicações 59.750,00  44.734,00  -15.016,00 -25,13 

Transportes 47.050,00  183.350,00  136.300,00 289,69 

Representação dos serviços 4.520,00  4.520,00  0,00 0,00 

Seguros 37.310,00  33.376,00  -3.934,00 -10,54 

Deslocações e estadas 3.520,00  3.243,00  -277,00 -7,87 

Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 10.210,00  3.054,00  -7.156,00 -70,09 

Formação 3.805,00  5.455,00  1.650,00 43,36 

Seminários, exposições e similares 3.515,00  2.520,00  -995,00 -28,31 

Publicidade 12.850,00  12.579,00  -271,00 -2,11 

Vigilância e segurança 5,00  5,00  0,00 0,00 

Assistência técnica 79.850,00  52.480,00  -27.370,00 -34,28 

Outros trabalhos especializados 93.610,00  171.139,00  77.529,00 82,82 

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

Serviços de saúde 3.450,00  3.097,00  -353,00 -10,23 

Encargos de cobrança de receitas 17.000,00  19.000,00  2.000,00 11,76 

Outros serviços 617.475,00  600.898,00  -16.577,00 -2,68 

    0,00  

Total  1.735.185,00  2.018.138,00  282.953,00 16,31 

 

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  
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manutenção, de assistência técnica, etc. Relativamente às despesas obrigatórias para as quais não existe 

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 2 018 138 euros, verificando-se um acréscimo 

de 16,31% face ao valor previsto no orçamento de 2020. 

 

 

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 719 euros.  

 
Quadro 16 – Juros e outros encargos 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

      

Caixa Geral de Depósitos 550,00  605,00  55,00 10,00 

Banco BPI, S.A. 5,00  5,00  0,00 0,00 

Outros encargos financeiros 100,00  109,00  9,00 9,00 

      

Total  655,00  719,00  64,00 9,77 

 

 

2.1.1.4 - Transferências Correntes  

 

As transferências correntes, com um aumento previsto de 10,20% (+102 198 euros), englobam, entre outras, 

as transferências para as freguesias, associações de municípios, instituições sem fins lucrativos e, no âmbito 

social, para famílias e instituições. 

 

No domínio das transferências para as freguesias registam-se os contratos interadministrativos de delegação 

de competências e os acordos de execução, com o montante de 181 285 euros. 

 

No contexto do funcionamento do ensino pré-escolar e 1.º CEB, assinalam-se os apoios ao agrupamento de 

escolas em termos de ação social escolar, de acordo com os critérios definidos pelo Ministério da Educação, 

bem como os efetuados no âmbito do programa de generalização de refeições. 

 

Nas instituições sem fins lucrativos, as transferências mais relevantes destinam-se às ações de interesse 

cultural, nomeadamente para o Polo de Conservatório de Música e outras associações culturais.  

 

Relativamente à dinamização e fomento do desporto, são transferidas verbas para as associações 

desportivas do concelho que participam em competições oficiais, resultantes da assinatura de Contratos-

Programa. 
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Realça-se, ainda, as transferências para a Associação de Municípios da Região Planalto Beirão no âmbito 

da recolha e tratamentos de resíduos sólidos, e para a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões 

relativas a protocolos de colaboração. 

 

 
 Quadro 17 – Transferências correntes  

 

Descritivo 

Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

      

Administração central - Estado 65.255,00 73.952,00 8.697,00 13,33 

Serviços e fundos autónomos 11.990,00  19.974,00  7.984,00 66,59 

Municípios 12.010,00  12.253,00  243,00 2,02 

Freguesias 181.005,00  181.285,00  280,00 0,15 

Associações de municípios 411.010,00  442.818,00  31.808,00 7,74 

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

Instituições sem fins lucrativos 276.975,00  332.105,00  55.130,00 19,90 

Famílias 43.420,00  41.476,00  -1.944,00 -4,48 

      

Total  1.001.670,00  1.103.868,00  102.198,00 10,20 

 

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 40 525 euros, 

traduzido num crescimento de 9,940% face ao valor previsto no orçamento de 2020. 
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2.1.2 - Despesas de Capital 

 

As despesas de capital representam 54,74% do total do orçamento da despesa e registam um relevante 

aumento de 20,10% (+1 167 087 euros) 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 5 570 810 euros, e um peso de 43,74% no valor 

global do orçamento, agrega os investimentos com intervenção direta da autarquia, dimensionam o plano 

plurianual de investimentos (PPI), como linha de desenvolvimento estratégico do Município. 
 

Quadro 18 – Investimento global por natureza económica 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

Investimentos      

   Terrenos 7.530,00  9.526,00  1.996,00 26,51 

   Habitações    0,00  

      Reparação e beneficiação 2.000,00  6.031,00  4.031,00 201,55 

   Edifícios      
      Instalações de serviços 263.345,00  100.437,00  -162.908,00 -61,86 

      Instalações desportivas e recreativas 3.005,00  19.096,00  16.091,00 535,47 

      Mercados e instalações de fiscalização sanitária 1.000,00  103.460,00  102.460,00 10.246,00 

      Escolas 383.165,00  252.300,00  -130.865,00 -34,15 

      Outros 117.285,00  5,00  -117.280,00 -100,00 

   Construções diversas      
      Viadutos, arruamentos e obras complementares 847.795,00  3.127.308,00  2.279.513,00 268,88 

      Sistema de drenagem de águas residuais 10.015,00  44.734,00  34.719,00 346,67 

      Estações de tratamento de águas residuais 1.616.722,00  481.528,00  -1.135.194,00 -70,22 

      Iluminação pública 3.010,00  6.874,00  3.864,00 128,37 

      Parques e jardins 6.500,00  43.877,00  37.377,00 575,03 

      Instalações desportivas e recreativas 4.010,00  4.144,00  134,00 3,34 

      Captação e distribuição de água 207.860,00  85.820,00  -122.040,00 -58,71 

      Viação rural 319.705,00  606.131,00  286.426,00 89,59 

      Sinalização e trânsito 505,00  505,00  0,00 0,00 

      Cemitérios 1.000,00  1.262,00  262,00 26,20 

      Outros 335.610,00  276.855,00  -58.755,00 -17,51 

  Material de transporte 3.545,00  6.545,00  3.000,00 84,63 

  Equipamento informático 56.110,00  37.085,00  -19.025,00 -33,91 

  Software informático 85.825,00  59.666,00  -26.159,00 -30,48 

  Equipamento administrativo 3.535,00  16.075,00  12.540,00 354,74 

  Equipamento básico 44.570,00  80.322,00  35.752,00 80,22 

  Ferramentas e utensílios 1.250,00  2.463,00  1.213,00 97,04 

  Artigos e objetos de valor 15,00  15,00  0,00 0,00 

  Investimentos incorpóreos 23.328,00  10.992,00  -12.336,00 -52,88 

  Outros investimentos 166.575,00  187.754,00  21.179,00 12,71 

      

Total  4.514.815,00  5.570.810,00  1.055.995,00 23,39 
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2.1.2.2 - Transferências de Capital 

 

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

de estas 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 1 163 626 euros e regista, relativamente ao orçamento de 2020, um acréscimo 

de 10,53%. 

 
Quadro 19 – Transferências de capital 

 

Descritivo 

Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

       

Municípios 2.000,00  2.442,00  442,00 22,10 

Freguesias 642.420,00  618.383,00  -24.037,00 -3,74 

Associações de municípios 243.305,00  217.327,00  -25.978,00 -10,68 

Instituições sem fins lucrativos 155.010,00  320.474,00  165.464,00 106,74 

Famílias 10.000,00  5.000,00  -5.000,00 -50,00 

       

Total  1.052.735,00  1.163.626,00  110.891,00 10,53 

 

 

2.1.2.3 - Ativos Financeiros  

 

Este agrupamento económico da despesa regista o montante de 15 006 euros que corresponde à contribuição 

obrigatória do Município para o FAM – Fundo de Apoio Municipal. 

 

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 global de 325 000 000 euros, ao conjunto dos 308 

municípios, resulta uma contribuição para o FAM, do Município de Penalva do Castelo, do montante de 

420 143,86 euros, a realizar em 7 anos, de 2015 a 2021. 

 

Contudo, o artigo 303º da LOE20182 vem alterar o Regime Jurídico de Recuperação Financeira Municipal 

(RJRFM)3, aditando o n.º 5 do seu artigo 19.º que determina para o próximo quadriénio, uma redução 

progressiva das contribuições para o FAM de 25%, 50%, 75% e 100% para os anos 2018, 2019, 2020 e 

2021, respetivamente. 

  

                                                           
2 Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro 
3 Aprova o regime jurídico da recuperação financeira municipal (RFRM) regulamentando o Fundo de Apoio Municipal /FAM) 
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2.1.2.4 - Passivos Financeiros  

 

Este agrupamento económico da despesa corresponde às despesas com a amortização de capital dos 

empréstimos bancários em vigor, prevê o montante de 222 805 euros. 

  

 
Quadro 20 – Passivos Financeiros 

 

Descritivo 
Anos Variação 

2020 2021 Valor % 

      

Caixa Geral de Depósitos 174.600,00  174.805,00  205,00 0,12 

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

      

Total  222.600,00  222.805,00  205,00 0,09 
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3 – Encargos com a Assembleia Municipal 
 

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estipula no seu artigo 31.º que o orçamento 

municipal deve incorporar as despesas da Assembleia Municipal. 

 

Assim, no cumprimento desta disposição legal, a proposta de orçamento para 2021, contempla o montante 

de 23 155 euros para a classificação orgânica 0101 – Assembleia Municipal. Este valor engloba as despesas 

com ajudas de custo, senhas de presença, seguros, bem como para a aquisição de bens e serviços correntes 

necessários ao seu funcionamento e representação. 

 
Quadro 21 – Encargos com a Assembleia Municipal 

 

Encargos com a Assembleia Municipal 

Código 
Designação Montante 

Organica Economica 

0101 010204 Ajudas de custo 2.905,00 

0101 010213 Senhas de presença 12.000,00 

0101 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 300,00 

0101 020108 Material de escritório 250,00 

0101 020115 Prémios, condecorações e ofertas 1.000,00 

0101 020118 Livros e documentação técnica 200,00 

0101 020121 Outros bens 1.000,00 

0101 020209 Comunicações 500,00 

0101 020210 transportes 500,00 

0101 020211 Representação dos serviços 2.000,00 

0101 020213 Deslocações e estadas 1.500,00 

0101 020217 Publicidade 500,00 

0101 020225 Outros serviços 500,00 

     

  
TOTAL 23.155,00 
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III - GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
 

As Grandes Opções do Plano constituem o elemento primordial e estruturante das políticas 

macroeconómicas da autarquia para o ano de 2021, 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 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. 

 

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 60,85% e 24,66%, 

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 290.368,00 100,00 3,22 

1.111 Administração Geral 234.144,00 80,64 2,59 

1.121 Proteção Civil e Luta Contra Incêndios 56.224,00 24,01 0,62 

2 Funções sociais 5.492.052,00 100,00 60,85 

2.211  Ensino não Superior  506.562,00 9,22 5,61 

2.212  Serviços Auxiliares de Ensino  234.887,00 4,28 2,60 

2.221  Serviços Individuais de Saúde  195.417,00 38,58 2,17 

2.232  Ação Social  85.236,00 1,55 0,94 

2.241  Habitação  6.031,00 0,11 0,07 

2.242  Ordenamento do Território  2.811.780,00 51,20 31,15 

2.243  Saneamento  544.272,00 9,91 6,03 

2.244  Abastecimento de Água  114.466,00 2,08 1,27 

2.245  Resíduos Sólidos  269.812,00 4,91 2,99 

2.246  Proteção Meio Ambiente e Conservação Natureza  37.207,00 0,68 0,41 

2.251  Cultura  238.314,00 4,34 2,64 

2.252 Desporto, Recreio e Lazer 445.063,00 8,10 4,93 

2.253 Outras Atividade Cìvicas e Religiosas 3.005,00 0,05 0,03 

3 Funções económicas 2.225.714,00 100,00 24,66 

3.310 Agricultura, Pecuária, Silvicultura Caça e Pesca 376.214,00 16,90 4,17 

3.320 Indústria e Energia 584.092,00 26,24 6,47 

3.330 Arruamentos 340.123,00 15,28 3,77 

3.331 Vias e Caminhos Rurais 692.056,00 31,09 7,67 

3.334 Sinalização 3.010,00 0,14 0,03 

3.335 Parques de Estacionamento 500,00 0,02 0,01 

3.341 Mercados e Feira 112.712,00 5,06 1,25 

3.342 Turismo 4.058,00 0,18 0,04 

3.350 Outras Funções Económica 112.949,00 5,07 1,25 

4 Outras funções 1.017.165,00 100,00 11,27 

4.410 Operações da Dívida Autárquica 237.811,00 23,38 2,63 

4.420 Transferências Entre Administrações 779.354,00 76,62 8,64 

  TOTAL 9.025.299,00   100,00 

 

 

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

 

Estão previstos 290 368 euros, que corresponde a 3,22% do total das GOP, e envolve os programas de 

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

 

No âmbito da Administração Geral, um dos grandes desafios é o desenvolvimento de uma cultura 

organizacional orientada para a obtenção de padrões de excelência nos serviços prestados aos cidadãos. 

Este processo passa pelo investimento constante na modernização administrativa, na racionalização dos 

métodos e procedimentos, nas valorizações das condições de trabalho, bem como pela melhoria contínua 

das competências profissionais dos recursos humanos e pelo uso crescente das tecnologias da informação 

e comunicação, fatores determinantes, não apenas para a obtenção de ganhos de eficiência favoráveis à 

redução dos custos para os utilizadores, como também para o aumento da transparência nas relações com a 

sociedade civil. 

Nesta subfunção destaque, ainda, para a conclusão das obras de “Beneficiação do Edifício dos Paços do 

Concelho”, cujo financiamento resulta da assinatura de um Contrato-Programa assinado com a Direção 

Geral das Autarquias Locais, no âmbito de uma candidatura ao Programa BEM. 

 

Na subfunção Proteção Civil e Luta Contra Incêndios, estão previstas verbas para apoio à Associação dos 

Bombeiros Voluntários, designadamente, 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 60,85%, a que corresponde o montante de 5 492 052 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  

 

A educação continua a refletir o resultado de uma aposta clara na melhoria das condições de aprendizagem 

das nossas crianças, onde se destacam os investimentos na melhoria dos estabelecimentos de ensino, 

designadamente na requalificação da Escola Básica de Ínsua e na beneficiação da Escola Básica e 

Secundária de Penalva do Castelo. Além destes investimentos, estão incluídas neste programa, várias ações 

tendo em vista esse objetivo, designadamente, através do programa de generalização do fornecimento de 

refeições às crianças, o transporte das crianças, o fornecimento de cadernos de atividades dos manuais de 

Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês, entre outras. 

 

No âmbito dos Serviços Auxiliares de Ensino, destaca-se o apoio a alunos carenciados, os transportes 

escolares, a atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, e o programa “Fruta nas Escolas”. 
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Saúde 

 

Os Serviços Individuais de Saúde, refletem, para além dos encargos decorrentes com o Centro de Saúde 

de Penalva do Castelo, no âmbito da delegação de competências do Estado para as autarquias locais, as 

despesas com o combate à pandemia provocada com a doença COVI-19. 

 

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  

 

A organização do território municipal, planeando em função dos diferentes níveis de intervenção e escala, 

com uma atenção especial aos espaços urbanos, é estruturante e indispensável para garantir qualidade de 

vida no concelho. O reforço da rede de equipamentos públicos, prosseguindo o esforço da sua qualificação, 

é fundamental para assegurar a prestação de serviços de qualidade à polução e para a sua proteção e 

segurança. 

No programa ordenamento do território estão previstos vários projetos, designadamente, arranjos 

urbanísticos na vila e nas freguesias, e a reabilitação urbanística no âmbito do PARU – Plano de Ação para 

a Regeneração Urbana e no âmbito do PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, com 

particular ênfase para a “Requalificação da Rua 1.º de Dezembro”, “Arranjo Urbanístico da Praça (Antigo 

Município” e “Arranjo Urbanístico da Praça Magalhães Coutinho”. 

 

Saneamento, Abastecimento de Água e Resíduos Sólidos 

 

Assegurar a proteção e monitorização ambiental nos espaços naturais concelhios, articulando-a com a 

promoção da sensibilização ambiental é um dos objetivos deste programa, que procura garantir uma 

utilização sustentável dos recursos. Para tal torna-se também indispensável assegurar a qualificação das 

redes e sistemas de serviços na área do ambiente, nomeadamente redes de abastecimento de água, drenagem 

de águas residuais e pluviais, recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza e higiene sanitária. 

 

No domínio do saneamento e do abastecimento de água, destacam-se as ações que visam o alargamento, 

bem como a conservação e beneficiação da rede de abastecimento e distribuição de água e rede de esgotos. 

Estas ações assumem-se como crucial na perspetiva de reforço da coesão territorial, com particular ênfase 

para as obras de conclusão da nova ETAR de Gôje, o Sistema de Águas Residuais (SAR) em várias 

localidades do concelho, e a construção da conduta do Sistema de abastecimento de água ao concelho de 

Penalva do Castelo (R1, R2 e elevado do Mártir de Pindo). 

 

No domínio dos resíduos sólidos destaca-se a recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos e 

transferência de verbas para a Associação de Municípios da Região Planalto Beirão, no âmbito de uma 

candidatura ao POSEUR, para recolha seletiva de resíduos. 

 

Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 

 

Na Proteção do meio ambiente e conservação da natureza destaca-se a transferência de verbas para a 

Associação de Municípios de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão, para comparticipar nas despesas 

de funcionamento do canil intermunicipal. 
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Cultura  

 

A atividade cultural fomenta a identificação dos cidadãos com os locais onde vivem, estimula as relações 

sociais e favorece a coesão social das comunidades. 

Neste programa destaca-se o apoio ao Ensino Artístico Especializado da Música, resultante da assinatura 

do protocolo tripartido entre o Município de Penalva do Castelo, a Banda Musical e Recreativa de Penalva 

do Castelo e o Conservatório Regional de Música de Ferreirim, a transferência de verbas para associações 

culturais do concelho para apoio à realização de eventos culturais, e vários eventos a levar a cabo pelo 

município. 

 

A destacar, ainda, e o apoio a crianças com dificuldade de inclusão, designadamente através do projeto 

Aprendizagens inclusivas: Educar para incluir e Tecnologias e música, tendo em vista a inclusão, enquanto 

processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos 

alunos, através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade 

educativa. 

 

Desporto Recreio e Lazer 

 

A atividade desportiva e de lazer é um fator essencial na qualidade de vida das populações. 

Neste programa merece destaque, o apoio a coletividades desportivas para dinamização e fomento da 

prática desportiva, e para apoio no investimento em infraestruturas desportivas, bem como algumas 

iniciativas a realizar pelo município, designadamente os Jogos Desportivos Concelhios, e transferência para 

associações 

 

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 2 225 714 euros, o que corresponde a 24,66% 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: 

 

No âmbito da Agricultura Pecuária Silvicultura Caça e Pesca, a beneficiação e conservação de caminhos 

agrícolas e a beneficiação de açudes dos rios Dão e Côja. Ao nível da iluminação pública, particular 

destaque para a eficiência energética em edifício, a ampliação e beneficiação da rede do concelho, e a 

aquisição de energia para iluminação pública.  

 

Transportes e Comunicações (arruamentos e caminhos rurais) 

 

A implementação deste programa significa o reforço e qualificação das áreas e estruturas de suporte e apoio 

aos sistemas de transporte.  

Assim, prevê-se o reforço das infraestruturas, nomeadamente da rede viária municipal, de forma a promover 

a mobilidade e acessibilidade de bens e pessoas, com particular ênfase para a beneficiação de diversos 
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arruamentos e caminhos e a transferência para a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões para a 

beneficiação da estrada municipal de Germil – limite do concelho (Rio Ludares). 

 

 

Outras Funções Económicas 

 

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

Intermunicipal Viseu Dão Lafões. 

 

 

Outras Funções 

 

O objetivo de “Outras funções” está dotado com 1 017 165 euros, correspondendo a 11,27% das GOP, 

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

 

Operações da Dívida Autárquica 

 

Contempla o montante de 237 811 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 779 354 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 proposta de orçamento que se apresenta foi elaborada numa base de rigor e de cumprimento dos 

princípios e regras orçamentais. A concretização de todos os projetos e ações que nos propomos levar a 

efeito, visam o desenvolvimento do concelho, contribuindo, assim, para a melhoria das condições de vida 

e o bem-estar dos munícipes. 

 

Apesar do orçamento municipal para 2021 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, 25 de novembro de 2020 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

___________________________________________ 

(Francisco Lopes de Carvalho) 
 


