
 Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal - 2019  

 

 

 
 
Quadro Plurianual Municipal 
 
Nos termos do artigo 44.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, deve o Município acompanhar 

o orçamento do quadro plurianual de programação orçamental. 

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 2020 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. 

Não foi incluído, nos anos seguintes, o efeito do saldo de gerência.  

 
 

2020 2021 2022 2023

Despesas com o pessoal 16.734.555 16.901.901 17.070.920 17.241.629 17.414.045

Aquisição de bens e serviços 11.865.100 11.983.751 12.103.589 12.224.624 12.346.871

Juros e outros encargos 312.360 1.006.220 1.006.220 965.300 619.800

Transferências correntes 3.234.590 3.266.936 3.299.605 3.332.601 3.365.927

Outras despesas correntes 89.100 89.991 90.891 91.800 92.718

Total das despesas correntes 32.235.705 33.248.798 33.571.224 33.855.954 33.839.361

Aquisição de bens de capital 13.779.520 13.917.315 14.056.488 14.197.053 14.339.024

Transferências de capital 15.073.518 724.751 731.998 739.318 746.711

Ativos financeiros 122.880 61.440

Passivos financeiros 6.435.000 4.125.765 4.829.975 4.785.750 4.128.105

Outras despesas de capital 100 100 100 100 100

Total das despesas de capital 35.411.018 18.829.371 19.618.562 19.722.221 19.213.940

Total 67.646.723 52.078.169 53.189.786 53.578.176 53.053.301

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 56.676.785 40.998.532 41.999.352 42.275.838 41.637.940

Total da receita definida alocada à despesa 67.646.723 52.078.169 53.189.786 53.578.176 53.053.301

Despesa não definida a alocar em função 

do financiamento
10.196.655
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