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Quadro Plurianual Municipal 
 
 
Nos termos do artigo 44.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, alterada pela Lei n.º 51/2018 

de 16 de agosto, deve o Município apresentar o quadro plurianual de programação 

orçamental, juntamente com a proposta de orçamento. 

Contudo e apesar e previsto na referida legislação, ainda não foi publicada portaria que 

regulamentasse o referido quadro, pelo que, se apresenta, apenas como indicativo o quadro 

seguinte, salientando-se ainda que o mesmo, poderá e deverá variar em função da aprovação 

de novas candidaturas a fundos comunitários, entre outras receitas não previstas e que 

possam vir a ser legalmente cobradas, assim como, pela inclusão do saldo de gerência. 

Em função da execução orçamental e da própria dinâmica da gestão municipal, salvaguarda-se 

a possibilidade da existência de alterações orçamentais entre rubricas desde que, cumpridas as 

regras do POCAL e o respeito pelo vertido nas normas de execução ao orçamento. 

Para os anos de 2021 e seguintes, foi considerada uma taxa de inflação de 1%, 

salvaguardando-se ainda a possibilidade de contratação de novos empréstimos de médio e 

longo prazo desde que cumpridos os pressupostos da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 

alterada pela Lei n.º 51/2018 de 16 de agosto. 

Não foi incluído, nos anos seguintes, o efeito do saldo de gerência.  
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2021 2022 2023 2024

Despesas com o pessoal 17.380.950 17.554.760 17.730.307 17.907.610 18.086.686

Aquisição de bens e serviços 12.186.660 12.308.527 12.431.612 12.555.928 12.681.487

Juros e outros encargos 345.550 306.200 265.230 219.800 185.951

Transferências correntes 3.992.760 4.032.688 4.073.014 4.113.745 4.154.882

Outras despesas correntes 824.155 60.000 60.600 61.206 61.818

Total das despesas correntes 34.730.075 34.262.174 34.560.763 34.858.289 35.170.825

Aquisição de bens de capital 16.884.525 17.053.370 17.223.904 17.396.143 17.570.104

Transferências de capital 767.075 724.751 731.998 739.318 746.711

Ativos financeiros 61.540 100 100 100 100

Passivos financeiros 2.629.160 3.330.450 3.283.065 2.571.235 2.540.650

Outras despesas de capital 5.000 100 100 100 100

Total das despesas de capital 20.347.300 21.108.771 21.239.167 20.706.896 20.857.666

Total 55.077.375 55.370.945 55.799.931 55.565.185 56.028.491

Receita OE 10.969.938 11.079.637 11.190.434 11.302.338 11.415.361

            Corrente 10.122.899 10.224.128 10.326.369 10.429.633 10.533.929

            Capital 847.039 855.509 864.064 872.705 881.432

Outra receita cobrada pela autarquia 44.107.437 44.291.307 44.609.497 44.262.847 44.613.129

Total da receita definida alocada à despesa 55.077.375 55.370.945 55.799.931 55.565.185 56.028.491

Despesa não definida a alocar em função do 

financiamento*
15.607.775

Previsão
Despesa

Orçamento 

2020

* Inclui financiamento não definido contido  nas Grandes Opções do Plano assim como o montante de € 4.500.000 referente ao empréstimo de curto prazo assim que 

for contratualizado

 
 


