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Mensagem do Presidente 

 

Nos termos do n.º 1 do art.º 76 da Lei nº 73/2013, de 03 de 

setembro e em cumprimento da alínea i] do n.º 1 do art.º 33º, do n.º 

2 do art.º 27º e da alínea 1] do n.º 2 do art.º 25º do anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12/02, submetem-se à aprovação da Câmara 

Municipal, para posterior apreciação e avaliação da Assembleia 

Municipal, os documentos de Prestação de Contas individuais e 

consolidadas, com referência a 31 de dezembro de 2020. 

Pretende-se que este relatório se traduza num complemento de 

toda a informação que constituem as várias demonstrações de relato 

e ainda apresentar todo o conhecimento que possibilite aos autarcas 

e a toda a comunidade Penedonense, funcionários e demais 

colaboradores, ficarem conhecedores do trabalho desenvolvido pela 

Câmara Municipal. Reflete, pois, a atividade global do Município, 

com base na contabilização e orçamentação das contas públicas, bem como a análise da sua atual 

situação, com a determinação de sermos críticos com os conteúdos e de pretendermos ponderar 

sobre eventuais melhorias a introduzir, em conformidade com as prioridades da gestão, sempre 

atentos às necessidades dos munícipes. 

Quero deixar aqui expresso uma palavra de incentivo e o assumir de um pensamento positivo 

relativamente ao dia de amanhã. Continuamos a apostar num território em que o futuro possa ser 

viável no que diz respeito à qualidade de vida e às oportunidades para todos, priorizando em 

permanência as pessoas, sempre as pessoas. Continuaremos, ainda, expectantes que uma tão 

ambicionada estratégia nacional para o interior do País possa vir a ocorrer na realidade.  

Uma palavra de apreço para todos os colaboradores que tornam possível a ação da Câmara 

Municipal através do seu desempenho dia após dia, favorecendo o fomento da atratividade do nosso 

Concelho e a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes, tudo culminando na elaboração do 

presente documento, o qual atesta o rigor contabilístico e financeiro a que nos propusemos. 

Paços do Concelho de Penedono, 18 de junho de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

António Carlos Saraiva Esteves de Carvalho  
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Proposta 

 

Exmos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal 

Exma. Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

Exmos. Senhores Membros da Assembleia Municipal 

 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 76º da Lei n.º 73/2013, de 03/09, que estabelece o 

Regime Financeiro das Autarquias Locais, atentos os princípios e procedimentos contabilísticos do 

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações públicas [SNC-AP], aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e nos termos conjugados do disposto na alínea i] do 

n.º 1 do artigo 33º e alínea l] do n.º 2 do artigo 25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12/09, apresenta-se e submete-se à apreciação e deliberação da 

Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Penedono, a prestação de contas referente ao 

período económico de 2020. 

O relato da informação financeira, orçamental e não financeira acerca da atividade desenvolvida 

durante o período em análise proporciona uma base para avaliação da eficiência e eficácia das 

transações do município. Relatar tal informação é importante para a responsabilização do executivo 

nas opções tomadas e para justificar a utilização de recursos públicos. 

Assim sendo, para além do cumprimento das disposições legais enunciadas, a presente prestação de 

contas pretende informar sobre o desempenho do município durante o período de relato no que se 

refere à prossecução do serviço público, ao cumprimento dos seus objetivos operacionais e 

financeiros e à gestão dos recursos sob sua responsabilidade, ou seja, pretende transmitir 

informação de forma quantitativa e sistematizada relativa a recursos, atividades e resultados. 

Consideramos que se trata de um documento imparcial, pelo peso técnico e legal que incorpora, 

nomeadamente pela sujeição a princípios e regras contabilísticas, e claramente objetivo, pela 

preponderância da quantificação apresentada. 

No momento em que estamos a prestar contas, apraz sempre reconhecer e enaltecer o desempenho 

e o trabalho desta grande equipa, que integra todos os funcionários do município. 

 

Penedono, 18 de junho de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

  
 
 
 
 

António Carlos Saraiva Esteves de Carvalho  
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Enquadramento legal 

De acordo com o disposto na alínea i] do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, a 

responsabilidade pela apresentação dos documentos de prestação de contas é do Executivo 

Municipal, cabendo à Assembleia Municipal a sua apreciação e aprovação, em conformidade com o 

disposto na alínea l] do n.º 2 do artigo 25º da mesma lei. 

A prestação de contas é apresentada em obediência ao disposto no Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas [SNC-AP], aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 

11 de setembro e à Instrução n.º 1/2019 – PG, do Tribunal de Contas, publicada no Diário da 

República n.º 46/2019, Série II de 6 de março, cujo âmbito de aplicação permite reunir as diversas 

entidades que aplicam os sistemas contabilísticos: o SNC-AP, o SNC ou as Normas Internacionais de 

Contabilidade [IAS/IFRS], e SNC-ESNL, de modo a simplificar o tratamento da informação financeira 

bem como a sua fiabilidade.  

Estamos perante um normativo contabilístico que surge no contexto da necessidade de revisão do 

modelo de gestão das finanças públicas, visando colmatar um conjunto de fragilidades do anterior 

modelo [POCAL]. A publicação do SNC-AP e da nova Lei de Enquadramento Orçamental [LEO], 

aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, abrem caminho à reforma da gestão pública.  

Este novo normativo visa promover a harmonização contabilística, fomentando o alinhamento entre 

a contabilidade pública e as contas nacionais, uniformizar procedimentos, melhorar a transparência 

das contas públicas, contribuir para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação e 

relato orçamental e financeiro das entidades públicas.  

A normalização dos sistemas de informação vem permitir a agregação da informação produzida de 

modo coerente, para que seja possível a construção de indicadores económico-financeiros e 

orçamentais, indispensáveis à tomada de decisão, no âmbito da prossecução das medidas políticas 

do Governo nos seus diferentes níveis [local, regional e nacional]. 

É neste sentido que, no âmbito do SNC-AP, a Norma de Contabilidade Pública [NCP] 1 – Estrutura e 

Conteúdo das Demonstrações Financeiras, vem estabelecer as bases para os documentos de 

prestação de contas, na preparação de um conjunto completo de demonstrações financeiras 

[individuais e consolidadas], permitindo a comparabilidade, quer com as demonstrações financeiros 

de períodos anteriores, quer com as de outras entidades. 

No caso das demonstrações orçamentais, a sua preparação e apresentação assenta nas orientações e 

na estrutura definidas pela NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental. 

Para além de um conjunto completo de demonstrações orçamentais e financeiras, as entidades 

devem ainda apresentar informação complementar, permitindo a avaliação do desempenho da 

entidade, a gestão dos seus ativos e a respetiva sustentabilidade financeira, bem como a tomada e 

avaliação das decisões sobre a afetação de recursos públicos.  
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Enquadramento legal 

Em termos da prestação de contas, o SNC-AP a Instrução n.º 1/2019 – PG do Tribunal de Contas, 

definem os documentos a apresentar e a submeter à apreciação e deliberação da Câmara Municipal 

e da Assembleia Municipal, igualmente a julgamento do Tribunal de Contas, designadamente, as 

demonstrações financeiras, as demonstrações orçamentais, documentos específicos das autarquias 

locais e outros documentos genéricos. 

O relatório de gestão integra o conjunto dos documentos de prestação de contas previstos 

legalmente [n.º 2 do artigo 65.º da LEO, aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro]. Trata-

se de um documento que interpreta e explicita as demonstrações orçamentais e financeiras, bem 

como o desempenho da gestão na execução da sua estratégia, com a finalidade de proporcionar uma 

imagem verdadeira e adequada das contas públicas, através de informação compreensível por parte 

dos diversos utilizadores da informação disponibilizada pelas entidades públicas [stakeholders]. 

Por conseguinte, o relatório de gestão deve fornecer uma exposição fiel e clara das questões, 

transações e eventos mais significativos, apresentados nas demonstrações financeiras das entidades, 

bem como, os fatores que exerceram maior influência sobre os mesmos. 

No Relatório de Gestão pretende-se dar a conhecer de forma clara e detalhada, a situação financeira, 

económica e patrimonial do Município de Penedono no ano de 2020, e qual a sua evolução 

relativamente ao período anterior, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à 

persecução das atividades desenvolvidas pelo município e a eficácia na realização dos objetivos 

inicialmente aprovados. 

 

Introdução 

O Relatório de Gestão é um dos documentos de prestação de contas mais relevantes, cujo conteúdo 

deve contemplar um conjunto de informações claras e objetivas que reflitam a situação orçamental, 

financeira, económica e patrimonial do município. 

Assim sendo, este documento apresenta diversas perspetivas, começando por uma análise detalhada 

ao desempenho orçamental do Município durante o ano de 2020, nomeadamente, dos níveis de 

arrecadação da receita e de realização da despesa, por forma a permitir uma leitura clara das 

variáveis da execução orçamental do período.  

Evidencia também a situação financeira e patrimonial do Município no final do período, permitindo 

deste modo, aferir sobre a eficiência dos meios afetos à execução das atividades desenvolvidas e 

sobre o nível de eficácia atingido na prossecução dos objetivos enunciados e aprovados pelos órgãos 

autárquicos competentes. Além disso, permite aferir sobre o valor global e a composição do 

património municipal, assim como a sua evolução. 
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Análise da execução orçamental 

Neste ponto do relatório de gestão pretende-se fazer uma análise detalhada sobre o desempenho 

orçamental do município durante o ano de 2020, mais concretamente no que diz respeito aos níveis 

de arrecadação de receitas e de realização de despesas. 

 

Receita corrente 

Em 2020, a execução orçamental das receitas correntes cifrou-se nos 5.137.008,32 €, o que 

representa um aumento de 424.283,45 € [+ 9,00%] face ao ano anterior. Em termos percentuais, o 

grau de execução orçamental foi de 103,63%, representando uma estabilização face aos anos 

anteriores, que tinha sido de 103,55% [em 2018 tinha sido 103,25%]. Estes resultados demonstram 

uma execução bastante aceitável, em linha com o desempenho orçamental apresentado nos últimos 

anos, cujo contributo se deve, à manutenção dos níveis de arrecadação de receita corrente, mas 

também pelo cumprimento das regras previsionais e à rigorosa gestão orçamental. 

2020

Rub. CE Descrição

R11 01 Impostos Diretos 262.000,00 0,00 303.299,19 0,00 303.299,19 0,00 115,76%

R12 02 Impostos Indiretos 300,00 0,00 825,00 0,00 825,00 0,00 275,00%

R3 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 12.500,00 0,00 5.349,17 0,00 5.349,17 0,00 42,79%

R4 05 Rendimentos de Propriedade 223.600,00 0,00 228.008,19 0,00 228.008,19 0,00 101,97%

R5 06 Transferências Correntes 3.941.767,00 0,00 4.225.363,64 0,00 4.225.363,64 0,00 107,19%

R6 07 Venda de Bens e Serviços Correntes 395.000,00 86.106,06 376.679,73 2.155,70 334.762,02 125.868,07 84,75%

R7 08 Outras Receitas Correntes 122.000,00 0,00 43.610,16 4.209,05 39.401,11 0,00 32,30%

RECEITAS CORRENTES 4.957.167,00 86.106,06 5.183.135,08 6.364,75 5.137.008,32 125.868,07 103,63%

Receita 

Cobrada 

Por cobrar 

fim
GEO

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Previsão 

corrigida

Por cobrar 

início

Receitas 

liquidadas

Liquidações 

anuladas

 

As Transferências correntes e os Impostos diretos representam cerca de 88,16% da receita corrente 

total [em linha com o que tem acontecido nos últimos anos] e apresentaram uma taxa de execução 

de 107,19% e 115,76%, respetivamente, contribuindo para o bom desempenho orçamental corrente.  

Os Rendimentos de propriedade, que incluem as rendas, os juros, as receitas dos parques eólicos e a 

concessão municipal da energia elétrica, constituem também uma fonte de receita corrente 

importante, apresentando uma taxa de execução de 101,97%. 

De realçar que, o desempenho orçamental da rubrica Venda de bens e serviços corrente, com 

334.762,02 € arrecadados, representando uma taxa de execução orçamental na ordem dos 84,75%, 

abaixo do que tem acontecido nos últimos anos.  
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Fazendo uma análise comparativa com o ano anterior, verificam-se as seguintes diferenças: 

Rub. Cap. Descrição Valor %

R11 01 Impostos Diretos 303.299,19 280.225,67 23.073,52 8,23% 264.171,33 232.273,77 333.584,36

R12 02 Impostos Indiretos 825,00 0,00 825,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

R3 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 5.349,17 10.335,73 -4.986,56 -48,25% 13.058,90 15.476,85 14.298,12

R4 05 Rendimentos de Propriedade 228.008,19 230.382,89 -2.374,70 -1,03% 228.685,54 215.569,12 269.353,63

R5 06 Transferências Correntes 4.225.363,64 3.832.213,80 393.149,84 10,26% 3.897.564,78 3.824.411,01 3.775.617,29

R6 07 Venda de Bens e Serviços Correntes 334.762,02 320.925,00 13.837,02 4,31% 371.477,31 233.894,99 165.547,42

R7 08 Outras Receitas Correntes 39.401,11 38.641,78 759,33 1,97% 19.567,03 27.674,03 60.990,26

RECEITAS CORRENTES 5.137.008,32 4.712.724,87 424.283,45 9,00% 4.794.524,89 4.549.299,77 4.619.391,08

Receitas 

cobradas 2019

DiferençaClassificação Receitas 

cobradas 2020

Receitas 

cobradas 2017

Receitas 

cobradas 2016

Receitas 

cobradas 2018

 

Numa análise mais detalhada: 

Capítulo 01 – Impostos diretos: verificou-se um crescimento, na ordem dos 23.000 € face ao ano 

anterior, motivado por um aumento em todos os tipos de impostos: no IMI [+ 3.600 €], IMT [+ 7.700 

€] e IUC [+ 11.700 €]. Pela análise comparativa a 4 anos, e depois da quebra ocorrida em 2017, 

verifica-se um crescimento contínuo ao longo dos últimos 4 anos. 

Capítulo 03 – Impostos indiretos: receita de caráter residual para o município, que no ano em curso 

foi na ordem dos 825 €. 

Capítulo 04 – Taxas, multas e outras penalidades: receita de caráter residual para o município e que 

voltou a apresentar uma quebra, que no ano em curso foi na ordem dos 48,25% [- 5.000 €]. 

Capítulo 05 – Rendimentos de propriedade: verificou-se uma ligeira quebra [- 1,03%], motivada, 

sobretudo, pela diminuição do valor dos juros arrecadados. É de salientar que, face à constante 

diminuição nas taxas de juro, o município tem negociado, com as entidades bancárias, a atribuição 

de apoios financeiros / patrocínios para a organização dos principais eventos e atividades municipais. 

Relativamente às receitas com parques eólicos [97.200 €] e Concessão Energia Elétrica [128.100 €], 

não ocorreram alterações significativas face ao ano anterior.  

Capítulo 06 – Transferências correntes: ocorreu um aumento significativo na ordem dos 393.149,84 

€, justificado, sobretudo, por um aumento da receita com FEF [Fundo Equilíbrio Financeiro], na 

ordem dos 215.900 €, pela arrecadação de receita nova para 2020: Participação no IVA [+ 62.900 €] e 

por um aumento nos recebimentos associados ao PIICIE [Planos integrados e inovadores de combate 

ao insucesso escolar], na ordem dos 81.000 €.    

Capítulo 07 – Venda de bens e serviços correntes: depois da quebra acentuada ocorrida no ano 

anterior, verificou-se uma ligeira recuperação, na ordem dos 13.800 €. Para esta situação, 

contribuíram, sobretudo, dois efeitos contrários: por um lado, ocorreu um aumento da receita 

associada aos serviços de águas e saneamento, na ordem dos 32.000 €; por outro, ocorreu uma 

diminuição dos recebimentos de rendas, no montante de 17.700 €. 

Capítulo 08 – Outras receitas correntes: receita de expressão residual para o município, que 

apresentou um valor estável, face ao ano anterior. 

Para concluir o capítulo das receitas correntes, saliente-se dois aspetos: por um lado, verifica-se que 

no período económico de 2020, o município continua a apresentar um nível de arrecadação de 

receita corrente elevado e com tendência crescente; por outro, que o elevado grau de execução 

orçamental, além de decorrer de uma arrecadação de receita elevada, também foi potenciado pelo 

facto das previsões de receita apresentadas se ajustarem à dimensão das receitas que o município 

consegue arrecadar. 
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Receita de capital 

Em 2020, a execução orçamental das receitas de capital foi de 1.097.578,97 €, que face a uma 

previsão de 968.589,00 €, representa uma taxa de execução orçamental elevada [113,32%]. Refira-se 

que, todas as receitas de capital, previstas no orçamento, apresentaram um grau de execução 

orçamental superior a 100%. 

A obtenção desta taxa foi possível pela adequação/ajustamento realizado ao orçamento, face à não 

arrecadação de receita prevista, sobretudo com a venda de património inicialmente prevista e pelo 

acréscimo de receita associada ao FEF capital e transferências no âmbito do artigo 35º da Lei n.º 

73/2013. Relativamente aos cofinanciamentos obtidos para obras/projetos desenvolvidos pelo 

Município de Penedono, verificou-se uma quebra. 

2020

Rub. CE Descrição

R8 09 Vendas de Bens de Investimento 300,00 0,00 3.702,42 1.000,00 2.702,42 0,00 900,81%

R9 10 Transferências de Capital 965.581,00 0,00 1.092.077,35 0,00 1.092.077,35 0,00 113,10%

R12 11 Ativos financeiros 2.708,00 0,00 2.799,20 0,00 2.799,20 0,00 103,37%

RECEITAS DE CAPITAL 968.589,00 0,00 1.098.578,97 1.000,00 1.097.578,97 0,00 113,32%

Receita 

Cobrada 

Por cobrar 

fim
GEO

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Previsão 

corrigida

Por cobrar 

início

Receitas 

liquidadas

Liquidações 

anuladas

 

Durante o ano de 2020 e tal como previsto, as transferências de capital apresentaram o valor mais 

significativo das receitas de financiamento [99,5%], com 1.092.077,35 € de receita arrecadada. 

Refira-se que, à data de 2020/12/31, estavam ainda por faturar e receber cerca de 266.800 € de 

fundos comunitários para financiamento de obras / projetos. 

Relativamente à rubrica “Vendas de Bens de Investimento”, que compreende a venda de lotes e de 

habitações, apresentou um nível de receita residual. 

Fazendo uma análise comparativa com o ano anterior, verificam-se as seguintes diferenças: 

Rub. Cap. Descrição Valor %

R8 09 Vendas de Bens de Investimento 2.702,42 14.512,17 -11.809,75 -81,38% 295.096,18 310.410,00 9.030,80

R9 10 Transferências de Capital 1.092.077,35 1.227.281,98 -135.204,63 -11,02% 585.961,31 786.338,46 964.412,00

R12 11 Ativos financeiros 2.799,20 3.041,66 -242,46 -7,97% 4.249,16 5.299,99 6.922,14

RECEITAS DE CAPITAL 1.097.578,97 1.244.835,81 -147.256,84 -11,83% 885.306,65 1.102.048,45 980.364,94

Receitas 

cobradas 2019

DiferençaClassificação Receitas 

cobradas 2020

Receitas 

cobradas 2017

Receitas 

cobradas 2016

Receitas 

cobradas 2018

 

Numa análise mais detalhada: 

Capítulo 09 – Vendas de bens de investimento: receita associada à venda de lotes, ocorrida em 

2020. 

Capítulo 10 – Transferências de capital: apresentou uma diminuição na ordem dos 135.200 €, 

influenciada pela quebra nas receitas associadas aos fundos comunitários [- 262.600 €], que foi 

compensada pelo aumento do nível de transferências de capital do Orçamento do Estado, via artigo 

35º do RFALEI [+ 129.100 €] e FEF capital [+ 25.000 €]. 

Capítulos 11 – Ativos financeiros: representam os valores a receber no âmbito do programa 

“Finicia”, ou seja, trata-se do valor recebido pelo município durante o ano de 2020, relativo ao 

reembolso de empréstimos concedidos ao abrigo do programa. 
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Depois da análise detalhada aos dois grandes grupos de receita: corrente e capital, apresenta-se o 

resumo da execução orçamental da receita municipal no ano de 2020 e do ano de 2019 para uma 

melhor comparação. 

2020

Rub. CE Descrição

R11 01 Impostos Diretos 262.000,00 0,00 303.299,19 0,00 303.299,19 0,00 115,76%

R12 02 Impostos Indiretos 300,00 0,00 825,00 0,00 825,00 0,00 275,00%

R3 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 12.500,00 0,00 5.349,17 0,00 5.349,17 0,00 42,79%

R4 05 Rendimentos de Propriedade 223.600,00 0,00 228.008,19 0,00 228.008,19 0,00 101,97%

R5 06 Transferências Correntes 3.941.767,00 0,00 4.225.363,64 0,00 4.225.363,64 0,00 107,19%

R6 07 Venda de Bens e Serviços Correntes 395.000,00 86.106,06 376.679,73 2.155,70 334.762,02 125.868,07 84,75%

R7 08 Outras Receitas Correntes 122.000,00 0,00 43.610,16 4.209,05 39.401,11 0,00 32,30%

RECEITAS CORRENTES 4.957.167,00 86.106,06 5.183.135,08 6.364,75 5.137.008,32 125.868,07 103,63%

R8 09 Vendas de Bens de Investimento 300,00 0,00 3.702,42 1.000,00 2.702,42 0,00 900,81%

R9 10 Transferências de Capital 965.581,00 0,00 1.092.077,35 0,00 1.092.077,35 0,00 113,10%

R12 11 Ativos financeiros 2.708,00 0,00 2.799,20 0,00 2.799,20 0,00 103,37%

RECEITAS DE CAPITAL 968.589,00 0,00 1.098.578,97 1.000,00 1.097.578,97 0,00 113,32%

R11 15 Reposições não abatidas aos paga/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAIS DA RECEITA [1] 5.925.756,00 86.106,06 6.281.714,05 7.364,75 6.234.587,29 125.868,07 105,21%

R14 16 Saldo da gerência anterior 2.491.752,59 0,00 2.491.752,59 0,00 2.491.752,59 0,00 100,00%

TOTAIS DA RECEITA [2] 8.417.508,59 86.106,06 8.773.466,64 7.364,75 8.726.339,88 125.868,07 103,67%

2019

Rub. CE Descrição

R11 01 Impostos Diretos 263.085,00 0,00 280.225,67 0,00 280.225,67 0,00 106,52%

R12 02 Impostos Indiretos 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

R3 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 9.550,00 0,00 10.335,73 0,00 10.335,73 0,00 108,23%

R4 05 Rendimentos de Propriedade 199.670,00 0,00 230.382,89 0,00 230.382,89 0,00 115,38%

R5 06 Transferências Correntes 3.776.837,00 0,00 3.832.213,80 0,00 3.832.213,80 0,00 101,47%

R6 07 Venda de Bens e Serviços Correntes 277.784,00 75.455,64 332.837,10 1.261,68 320.925,00 86.106,06 115,53%

R7 08 Outras Receitas Correntes 25.005,00 196,83 38.641,78 196,83 38.641,78 0,00 154,54%

RECEITAS CORRENTES 4.551.946,00 75.652,47 4.724.636,97 1.458,51 4.712.724,87 86.106,06 103,53%

R8 09 Vendas de Bens de Investimento 110,00 0,00 14.512,17 0,00 14.512,17 0,00 13192,88%

R9 10 Transferências de Capital 1.112.611,00 0,00 1.227.281,98 0,00 1.227.281,98 0,00 110,31%

R12 11 Ativos financeiros 2.850,00 0,00 3.041,66 0,00 3.041,66 0,00 106,72%

RECEITAS DE CAPITAL 1.115.571,00 0,00 1.244.835,81 0,00 1.244.835,81 0,00 111,59%

R11 15 Reposições não abatidas aos paga/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAIS DA RECEITA [1] 5.667.517,00 75.652,47 5.969.472,78 1.458,51 5.957.560,68 86.106,06 105,12%

R14 16 Saldo da gerência anterior 2.509.447,49 0,00 2.509.447,49 0,00 2.509.447,49 0,00 100,00%

TOTAIS DA RECEITA [2] 8.176.964,49 75.652,47 8.478.920,27 1.458,51 8.467.008,17 86.106,06 103,55%

Receita 

Cobrada 

Por cobrar 

fim

Receita 

Cobrada 

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Previsão 

corrigida

Por cobrar 

início

Receitas 

liquidadas

Liquidações 

anuladas

Por cobrar 

fim
GEO

GEO

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Previsão 

corrigida

Por cobrar 

início

Receitas 

liquidadas

Liquidações 

anuladas

 

 

Com se pode verificar, a execução orçamental [antes da integração do saldo da gerência anterior] foi 

de 105,21%, praticamente igual à de 2019 [105,12%] e ligeiramente superior à execução registada 

em 2018 [102,33%]. Verifica-se que o Município de Penedono conseguiu manter a taxa de execução 

orçamental da receita superior a 100%, tal como tem acontecido desde 2016. Considerando o saldo 

de gerência, a execução orçamental ficou pelos 103,67%, face aos 103,55% de 2019 e 102,33% 

registados em 2018 [105,45% registados em 2017]. 

O bom desempenho orçamental da receita foi alavancado pelo ajustamento realizado às previsões 

iniciais de receita, face à não arrecadação da receita inicialmente prevista, sobretudo com venda de 

património e fundos comunitários. 

Como a execução orçamental é superior a 85%, o município cumpre com o n.º 3 do artigo 56º da Lei 

n.º 73/2013, de 03 de setembro [alerta precoce de desvios, no caso de dois anos consecutivos com 

taxa de execução da receita inferior a 85%]. 
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Despesa 

No período em análise e como se pode verificar pelo quadro seguinte, a execução orçamental global 

da despesa atingiu os 5.258.565,02 €, resultando numa quebra acentuada [- 11,99%] face ao ano de 

2019 [5.975.255,58 €]. Em 2018, havia sido de 5.458.576,85 €. Em termos percentuais, o grau de 

execução orçamental cifou-se nos 66,19%, inferior aos anos anteriores: 2019 de 77,84%, 2018 de 

82,31% e 2017 de 78,74%. Esta forte diminuição está muito associada à quebra de atividade 

municipal derivada da situação pandémica existente. 

As despesas correntes apresentaram uma execução orçamental de 74,04%, inferior a 2019 que se 

tinha cifrado nos 88,21% [em 2018 havia sido de 87,52%]. Refira-se que a despesa corrente paga 

[3.905.524,65 €] foi bastante inferior à receita corrente arrecadada [5.137.008,32 €], contribuindo 

para uma poupança corrente direta [receitas correntes menos despesas correntes] na ordem dos 

1.231.483,67 €, muito superior ao desempenho de 2019 [191.587,65 €], 2018 [539.642,82 €] e de 

2017 [474.445,45 €]. 

Em 2020, o montante das despesas de capital ascendeu a 1.353.040,37 €, inferior ao montante de 

2019 [1.454.118,36 €], mas superior a 2018 [1.199.694,78 €]. Aquele montante representa 24,33% da 

despesa total, tendo apresentado uma execução orçamental na ordem dos 50,68%. A diminuição do 

valor associado às despesas de capital [- 101.077,99 €] foi, sobretudo, motivado pela diminuição das 

transferências de capital efetuadas durante o ano de 2020. 

2020

Rub. CE Descrição

D1 01 Despesas com o Pessoal 1.750.900,00 1.672.382,49 1.672.382,49 1.672.382,49 0,00 0,00 95,52%

D2 02 Aquisição de Bens e Serviços 2.453.684,00 1.472.847,08 1.472.847,08 1.472.847,08 0,00 0,00 60,03%

D3 03 Juros e Outros Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

D41 04 Transferências Correntes 985.150,00 715.777,98 715.777,98 715.777,98 0,00 0,00 72,66%

D42 05 Subsídios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

D5 06 Outras Despesas Correntes 85.400,00 44.517,10 44.517,10 44.517,10 0,00 0,00 52,13%

DESPESAS CORRENTES 5.275.134,00 3.905.524,65 3.905.524,65 3.905.524,65 0,00 0,00 74,04%

D6 07 Aquisição de Bens de Capital 2.279.650,00 1.101.631,10 1.101.631,10 1.101.631,10 0,00 0,00 48,32%

D7 08 Transferências de Capital 380.032,00 248.944,27 248.944,27 248.944,27 0,00 0,00 65,51%

D9 09 Ativos Financeiros 10.000,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 0,00 0,00 24,65%

D10 10 Passivos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

D8 11 Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

DESPESAS DE CAPITAL 2.669.682,00 1.353.040,37 1.353.040,37 1.353.040,37 0,00 0,00 50,68%

TOTAIS DA DESPESA 7.944.816,00 5.258.565,02 5.258.565,02 5.258.565,02 0,00 0,00 66,19%

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação Dotação 

corrigida
Compromissos Obrigações Despesa  Paga

Compromissos 

a transitar

Obrigações 

por pagar
GEO

 

Numa análise mais detalhada, verifica-se que a “Aquisição de bens e serviços” e “Despesas com o 

pessoal” representam cerca de 80,53% da despesa corrente e apresentaram uma taxa de execução 

de 60,03% e 95,52%, respetivamente.  

As transferências correntes [715.777,98 €], que englobam as transferências efetuadas para as juntas 

de freguesia, IPSS, Associações e Famílias, apresentaram uma taxa de execução de 70,66%, menor 

que no ano anterior, que tinha sido de 90,16%. 

No que diz respeito às despesas de capital, verifica-se que os pagamentos associados ao 

investimento atingiram o valor de 1.101.631,10 € e representaram 20,95% das despesas totais, tendo 

o município conseguido uma taxa de execução orçamental na ordem dos 48,32%. Uma vez que o 

Plano Plurianual de Investimentos [PPI] reflete os investimentos realizados pelo município, esta 

percentagem influenciou, também, a taxa de execução desta demonstração orçamental. 
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Fazendo uma análise comparativa com o ano anterior, verificam-se as seguintes diferenças: 

Rub. CE Descrição Valor %

D1 01 Despesas com o Pessoal 1.672.382,49 1.671.602,44 780,05 0,05% 1.585.207,29 1.414.479,33

D2 02 Aquisição de Bens e Serviços 1.472.847,08 2.039.588,98 -566.741,90 -27,79% 2.062.287,08 2.094.922,30

D3 03 Juros e Outros Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

D41 04 Transferências Correntes 715.777,98 719.621,88 -3.843,90 -0,53% 544.156,11 492.082,17

D42 05 Subsídios 0,00 45.616,28 -45.616,28 - 16.496,16 0,00

D5 06 Outras Despesas Correntes 44.517,10 44.707,64 -190,54 -0,43% 50.735,43 73.370,52

DESPESAS CORRENTES 3.905.524,65 4.521.137,22 -615.612,57 -13,62% 4.258.882,07 4.074.854,32

D6 07 Aquisição de Bens de Capital 1.101.631,10 1.063.513,38 38.117,72 3,58% 873.104,69 817.421,77

D7 08 Transferências de Capital 248.944,27 358.693,98 -109.749,71 -30,60% 294.679,09 286.924,69

D9 09 Ativos Financeiros 2.465,00 31.911,00 -29.446,00 -92,28% 31.911,00 42.548,00

DESPESAS DE CAPITAL 1.353.040,37 1.454.118,36 -101.077,99 -6,95% 1.199.694,78 1.146.894,46

TOTAIS DA DESPESA 5.258.565,02 5.975.255,58 -716.690,56 -11,99% 5.458.576,85 5.221.748,78

Despesa paga 

2018

Despesa paga 

2017

Classificação DiferençaDespesa paga 

2020

Despesa paga 

2019

 
 

Numa análise mais detalhada: 

Capítulo 01 – Despesas com o pessoal: verificou-se uma estabilização face a 2019. 

Capítulo 02 – Aquisição de bens e serviços: o município pagou menos 566.741,90 € do que em 2019, 

onde se destacam as rubricas: combustíveis [- 45.100 €], alimentação [- 8.300 €], eletricidade [- 

62.700 €], serviços de limpeza e higiene nos espaços e equipamentos municipais [- 80.900 €], 

conservação de bens [- 40.000 €], locações [- 24.000 €], transportes escolares [- 14.600 €], 

deslocações e estadas [- 23.000 €], publicidade [- 28.000 €] e outros serviços relacionados com a 

atividade e eventos municipais [- 357.500 €]. Em sentido contrário, refira-se que ocorreram 

aumentos nos encargos associados à aquisição de outros bens [+ 62.700 €], onde se incluem os 

gastos associados à mitigação da situação pandémica iniciada em março de 2020. 

Capítulo 04 – Transferências correntes: referem-se aos apoios atribuídos às famílias, entidades e 

coletividades concelhias, empresários e empresas. No cômputo geral, mantiveram-se ao mesmo 

nível de 2019, no entanto, mais direcionadas para fazer face à situação de pandemia. 

Capítulo 05 – Subsídios: despesa de caráter residual para o município, que não apresentou valor em 

2020. Relacionava-se com a compensação de serviço público de transportes, que passou a ser gerida 

pela CIM Douro [autoridade de transportes por competência delegada]. 

Capítulo 06 – Outras despesas correntes: tiveram uma diminuição residual durante o ano de 2020. 

Capítulos 07 – Aquisição de bens de capital: apresentou um ligeiro aumento de 38.117,72 €. 

Destacam-se a continuação dos investimentos realizados no edifício para a instalação de centro de 

inovação e cultura [367.900 €], os investimentos no sistema de saneamento – ETAR Norte [121.100 

€], os investimentos no CRO – Centro Recolha Oficial de Animais de Companhia [330.900 €] e os 

investimentos relacionados com as intervenções na rede viária [65.900 €]. 

Capítulo 08 – Transferências de capital: verificou-se uma diminuição de 109.700 €. Está relacionado 

com os apoios atribuídos para investimento. 

Capítulo 09 – Ativos financeiros: em 2020, este capítulo apenas diz respeito aos pagamentos 

efetuados pelo município no âmbito do programa Finicia. Em 2019, incluiu o pagamento final ao FAM 

– Fundo de Apoio Municipal [tem por objeto a recuperação financeira dos municípios que se 

encontrem em situação de rutura financeira nos termos previstos da Lei n.º 73/2013, de 03/09. 
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Fluxos de caixa 

Numa perspetiva mais financeira, a informação acerca dos fluxos de caixa é útil para que todos os 

interessados possam avaliar a forma como o município obtém e usa os seus recursos financeiros. 

Todas as entidades precisam de dinheiro geralmente pelas mesmas razões, por muito diferentes que 

sejam as atividades que constituem a principal fonte de rendimento, necessitam de recursos 

financeiros para pagar os bens e serviços que consomem, para suportar os investimentos que 

realizam, para suportar os custos financeiros [juros] da sua dívida e, nalguns casos, para reduzir essa 

mesma dívida. 

Relativamente ao município de Penedono, apresenta-se em seguida o mapa dos fluxos de caixa do 

ano em análise, no sentido de se avaliar a evolução ocorrida em termos de disponibilidade de 

dinheiro em caixa e nos bancos. 

MUNICÍPIO DE PENEDONO 2020

RECEBIMENTOS Valor PAGAMENTOS Valor

  Saldo da Gerência Anterior 2.619.198,30   Total das Despesas Orçamentais 5.258.565,02

Execução Orçamental 2.491.752,59 Despesas Correntes 3.905.524,65

Operações de Tesouraria 127.445,71 Despesas de Capital 1.353.040,37

Despesas - Outras 0,00

  Total das Receitas Orçamentais 6.234.587,29

Receitas Correntes 5.137.008,32   Operações de Tesouraria 8.533,37

Receitas de Capital 1.097.578,97

Receitas - Outras 0,00   Saldo para a Gerência Seguinte 3.595.563,82

Execução Orçamental 3.467.774,86

  Operações de Tesouraria 8.876,62 Operações de Tesouraria 127.788,96

TOTAL 8.862.662,21 TOTAL 8.862.662,21

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 

 

Analisando em detalhe, verifica-se que o saldo de gerência no final de 2020 era de 3.595.563,82 €, 

sendo que 3.467.774,86 € “pertencem” ao município e representa o dinheiro que sobrou da 

execução orçamental de 2020, enquanto as operações de tesouraria, no valor de 127.788,96 €, 

representam o dinheiro que o município tem nas suas contas bancárias, mas que não é seu, ou seja, 

representa o valor que arrecadou para entrega a terceiros no curto prazo. Refere-se ao valor das 

cauções em dinheiro efetuadas pelos fornecedores de investimentos. 

Analisando o desempenho financeiro do ano, verifica-se que os recebimentos orçamentais 

[6.234.587,29 €] foram bastante superiores aos pagamentos orçamentais [5.258.565,02 €], o que 

resultou num aumento substancial do saldo de gerência orçamental, transitado de 2019 

[2.619.198,30 €] em cerca de 976.022,27 € [+ 37,26%]. Refira-se o facto de o município ter realizado 

praticamente todos pagamentos referentes ao ano de 2020, confere uma relevância acrescida ao 

desempenho orçamental apresentado. 

Ao nível das operações de tesouraria [arrecadação de valores para entrega a terceiros], verificou-se 

uma estabilização do saldo. 
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Execução das Grandes Opções do Plano [GOP´s] 

As GOP´s são constituídas pelo Plano Plurianual de Investimentos [PPI] e pelo Plano de Atividades 

Municipais [PAM]. O PPI é um documento que especifica, para o horizonte de quatro anos, toda a 

atividade do Município de Penedono em matéria de investimento. Quanto ao PAM, é um documento 

que é elaborado e executado à semelhança do PPI, ou seja, horizonte de quatro anos, contemplando 

um grupo de ações marcantes, que regra geral se realizam e esgotam num período económico. 

Tendo em conta as previsões iniciais em sede de orçamento, acrescido das alterações /revisões 

orçamentais ocorridas durante o ano, o valor final previsto para as GOP´s foi de 4.945.416 €. Como a 

despesa realizada no ano foi de 2.669.881,12 €, daqui resulta um Grau de Execução de 54,0%, sendo 

48,3% no PPI [ver execução orçamental do capítulo 7 da despesa] e 58,8% no PAM. 

MUNICÍPIO DE PENEDONO 2020

Valor % Exec. Valor % Exec. Valor % Exec.

OBJETIVO 1 - FUNÇÕES GERAIS 514.506,19 €  46,7%  46,2%  398.782,32 €  25,4%  68,5%  913.288,51 €  34,2%  53,82%  

1.1. Administração geral 514.506,19 €  46,7%  46,8%  288.177,92 €  18,4%  62,4%  802.684,11 €  30,1%  

1.2. Segurança e Ordem Públicas 0,00 €  0,0%  0,0%  110.604,40 €  7,1%  91,5%  110.604,40 €  4,1%  

OBJETIVO 2 - FUNÇÕES SOCIAIS 521.247,98 €  47,3%  53,3%  673.118,23 €  42,9%  50,4%  1.194.366,21 €  44,7%  51,60%  

2.1. Educação 0,00 €  0,0%  0,0%  96.249,64 €  6,1%  61,9%  96.249,64 €  3,6%  

2.2. Saúde 0,00 €  0,0%  0,0%  0,00 €  0,0%  0,0%  0,00 €  0,0%  

2.3. Segurança e Ação Sociais 0,00 €  0,0%  0,0%  161.080,52 €  10,3%  56,5%  161.080,52 €  6,0%  

2.4. Habitação e Serviços Coletivos 520.569,70 €  47,3%  57,1%  146.637,57 €  9,4%  45,2%  667.207,27 €  25,0%  

2.5. Serv. Culturais, Recreativos e Religiosos 678,28 €  0,1%  5,7%  269.150,50 €  17,2%  47,1%  269.828,78 €  10,1%  

OBJETIVO 3 - FUNÇÕES ECONÓMICAS 65.876,93 €  6,0%  35,2%  257.558,17 €  16,4%  62,2%  323.435,10 €  12,1%  53,74%  

3.1. Agricultura, Pecuária, Silv., Caça e Pesca 0,00 €  0,0%  0,0%  0,00 €  0,0%  0,0%  0,00 €  0,0%  

3.2. Indústria e Energia 0,00 €  0,0%  0,0%  0,00 €  0,0%  0,0%  0,00 €  0,0%  

3.3. Transportes e Comunicações 65.876,93 €  6,0%  69,1%  33.433,04 €  2,1%  57,9%  99.309,97 €  3,7%  

3.4. Comércio e Turismo 0,00 €  0,0%  0,0%  9.880,65 €  0,6%  27,7%  9.880,65 €  0,4%  

3.5. Outras Funções Económicas 0,00 €  0,0%  0,0%  214.244,48 €  13,7%  66,7%  214.244,48 €  8,0%  

OBJETIVO 4 - OUTRAS FUNÇÕES 0,00 €  0,0%  0,0%  238.791,30 €  15,2%  71,9%  238.791,30 €  8,9%  71,90%  

4.2. Transferências entre Administrações 0,00 €  0,0%  0,0%  238.791,30 €  15,2%  82,0%  238.791,30 €  8,9%  

4.3. Diversas não Especificadas 0,00 €  0,0%  0,0%  0,00 €  0,0%  0,0%  0,00 €  0,0%  

TOTAL GERAL 1.101.631,10 €  100,0%  48,3% 1.568.250,02 €  100,0%  58,8% 2.669.881,12 €  100,0%  54,0% 

Descrição
PPI PAM GOP´s

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO - GOP´S

 
 

Numa análise mais detalhada: 

Funções gerais: representaram 34,2% das GOP´s e apresentaram a Grau de Execução Orçamental 

[GEO] de 53,82%. Destacam-se os pagamentos associados aos investimentos no edifício para a 

instalação de centro de inovação social e cultura [+ 367.900 €] e investimentos em equipamentos e 

espaços municipais [69.900 €]. No âmbito do PAM, destaca-se a proteção civil e luta contra incêndios 

[77.340 € para a Associação de Bombeiros e 30.900 € no âmbito da floresta]. 

Funções sociais: representaram 44,7% das GOP´s e tiveram um GEO de 51,6%. Ao nível do PPI, 

destacam-se os investimentos com os serviços saneamento [ETAR Norte], na ordem dos 121.100 € e 

CRO [330.900 €]. No PAM, de referir os gastos com a educação e ação social [254.500 €], onde se 

incluem os transportes escolares, as bolsas de estudo, as refeições escolares; e gastos associados aos 

serviços de águas e resíduos [146.600 €]. 

Funções económicas: com um peso de 12,1% das GOP´s, obtiveram um GEO de 53,74%, onde se 

destacam os investimentos na rede viária [65.900 €], e os apoios à dinamização do tecido económico 

e social local [214.200 €], como os programas Penedono Empreende Emprego, Finicia e apoios do 

regulamento de apoio ao empresário [mitigação dos efeitos pandemia]. 

Outras funções: com um peso de 8,9% das GOP´s, obtiveram uma taxa de execução de 71,90%, uma 

vez que se tratam, essencialmente, das transferências para as Juntas de Freguesia. 
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Análise da situação económica e financeira 

Pretende-se fazer uma análise detalhada sobre o desempenho económico do Município de 

Penedono [Demonstração dos Resultados por Naturezas], e ainda, sobre a sua situação patrimonial e 

financeira [Balanço]. 

 

Demonstração dos Resultados por Naturezas [DR´s] 

A demonstração dos resultados tem como objetivo evidenciar os resultados [lucros ou prejuízos] 

obtidos na atividade desenvolvida pelo município num determinado período. Trata-se de um 

relatório que detalha os rendimentos e os gastos durante um determinado período. 

Além disso, evidencia os tipos de resultados com mais relevo para a apreciação da situação 

económica e financeira municipal, segundo a sua natureza, conforme as classes de gastos e 

rendimentos do SNC-AP. O resultado operacional respeita aos gastos e rendimentos obtidos na 

atividade operacional do município [tendem a repetir-se todos os períodos económicos]. O resultado 

antes de impostos já evidencia os efeitos dos gastos e rendimentos decorrentes das decisões de 

financiamento do município.  

2020 2019

Impostos e Taxas + 328.335,19 306.629,20 21.705,99

Vendas + 94.532,76 89.313,67 5.219,09

Prestações de serviços + 231.760,98 245.862,13 -14.101,15

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos + 4.589.201,07 4.197.230,73 391.970,34

Variação nos inventários da produção + 92.594,82 122.091,50 -29.496,68

Trabalhos para a própria entidade + 10.721,55 37.444,50 -26.722,95

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas - 27.073,18 28.760,87 -1.687,69

Fornecimentos e serviços externos - 1.496.970,40 2.018.577,73 -521.607,33

Gastos com pessoal - 1.684.768,94 1.670.354,70 14.414,24

Transferências e subsídios concedidos - 987.997,81 1.123.932,14 -135.934,33

Imparidade de inventários [perdas / reversões] - 7.378,16 4.658,08 2.720,08

Imparidade de dívidas a receber [perdas / reversões] - 11.944,76 5.943,76 6.001,00

Provisões [aumentos / reduções] + 3.000,00 -                         3.000,00

Outros rendimentos e ganhos + 504.296,58 510.960,16 -6.663,58

Outros gastos e perdas - 130.704,39 122.222,65 8.481,74

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento 1.507.605,31 535.081,96 972.523,35

Gastos / reversões depreciação e amortização - 818.227,19 811.582,27 6.644,92

Resultado operacional [antes de gastos de financiamento] 689.378,12 -276.500,31 965.878,43

Juros e rendimentos similares obtidos + 5.373,32 6.646,28 -1.272,96

Juros e gastos similares suportados - -                         167,86 -167,86

Resultado antes de impostos 694.751,44 -270.021,89 964.773,33

Resultado líquido do período 694.751,44 -270.021,89 964.773,33

RENDIMENTOS E GASTOS
PERÍODOS

Variação

 

Os valores da demonstração dos resultados de 2019 evidencia os efeitos da transição para o 

normativo contabilístico atualmente em vigor [SNC-AP], pelo que, o resultado apresentado [- 

270.021,89 €] difere do resultado efetivamente obtido em 2019 [+ 133.336,05 €], segundo o 

normativo anterior [POCAL]. Esta situação está evidenciada e explicada no anexo às demonstrações 

financeiras. 
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No ano de 2020, o município apresentou um resultado líquido do período de + 694.751,44 €, o que 

representa um aumento de 964.773,33 € face ao resultado do período anterior, utilizando os 

mesmos pressupostos. 

Numa análise mais detalhada aos rendimentos apresentados: 

Impostos e taxas: dizem respeito aos impostos e taxas a favor do município, referentes 

exclusivamente ao ano de 2020. O aumento deve-se, sobretudo, à obtenção de mais de receita nos 

impostos: IMT [+ 17.400 €]. 

Vendas: refere-se aos rendimentos decorrentes das vendas de bens, como sejam a água, publicações 

[na LIT], outros artigos [Piscinas]. Apresentou um ligeiro aumento [+ 5.219,09 €]. 

Prestações de serviços: refere-se aos rendimentos associados às prestações de serviços específicos 

das autarquias, como sejam o serviço de saneamento e resíduos, construção de ramais, cemitérios, 

mercados e feiras, piscinas municipais, rendas habitacionais e comerciais. Apresentou uma quebra de 

14.000 € relativamente aos serviços recreativos e desportivos. 

Transferências e subsídios obtidos: englobam os subsídios atribuídos ao município e que têm como 

finalidade financiar a sua atividade corrente ou operacional, como sejam as transferências do FEF, do 

FSM, da participação no IRS, da participação no IVA, do IEFP [estágios e GIP – Gabinete de Inserção 

Profissional], da DREN [refeições e AAAF]. O aumento ocorreu, sobretudo ao nível das transferências 

de capital do FEF [+ 215.900 €], do Orçamento do Estado - via artigo 35º do RFALEI [+ 129.100 €]  e 

participação no IVA [+ 62.900 €], esta última receita nova em 2020. 

Variação nos inventários da produção: tem a ver com a valorização da água captada. Assumindo que 

toda a água captada é distribuída, há que evidenciar qual o valor de água que é autoconsumido pelo 

próprio município, através dos seus equipamentos e serviços. A estimativa de água autoconsumida 

em regas, piscinas, pavilhão, diversos equipamentos e serviços municipais foi de 24.407,40 €. Teve 

por base a estimativa de autoconsumo apresentada pelos serviços técnicos e a valorização apurada 

pelos serviços de contabilidade. Refira-se que em 2020, foi apurado o montante de 68.187,42 € 

referente à valorização das perdas de água de caráter extraordinário, pela ineficiência do serviço 

prestado [valorização da água não faturada acima do limite aceite pelo ERSAR, ou seja, 20%]. 

Trabalhos para a própria entidade: representam os investimentos que os municípios realizam por 

administração direta, ou seja, com a utilização dos próprios recursos/meios [pessoal e máquinas]. Em 

2020, os serviços externos, para além das obras de manutenção e reparação de espaços municipais, 

efetuaram investimentos na ordem dos 10.721,55 €. 

Provisões [redução]: encargos relacionados com o princípio da prudência, nomeadamente, no que 

diz respeito a possíveis encargos derivados de processos judiciais em curso. No ano de 2020, foi 

efetuada a reversão total dos montantes ainda provisionados, pela inexistência de processos em 

curso passíveis de originar encargos para o Município.  

Outros rendimentos e ganhos: abrange uma grande variedade de gastos, desde os rendimentos das 

eólicas [97.201,00 €], da concessão da energia elétrica [128.102,56 €] e a consideração como 

rendimento do período dos subsídios ao investimento [na mesma proporção do gasto com o 

desgaste do património pelo uso e decorrer do tempo: 240.143,29 € em 2020].  

Juros e rendimentos similares obtidos: referem-se a juros obtidos e rendimentos de participações 

de capital [FAM].  
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Esquematicamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela análise gráfica da estrutura de rendimentos, verifica-se que a atuação do Município de 

Penedono, assim como uma boa parte dos municípios portugueses [sobretudo os de pequena 

dimensão], está muito dependente das transferências do Orçamento do Estado e dos Impostos 

cobrados e transferidos pela Administração Central. No ano de 2020, verifica-se que da totalidade 

dos rendimentos obtidos [4.917.536,26€], cerca de 83,92% são daquela natureza. A análise do 

desempenho económico tende, assim, a perder a importância que habitualmente teria, uma vez que 

a obtenção da maioria dos rendimentos obtidos não depende diretamente do desempenho do 

município. 

 

Numa análise mais detalhada às naturezas de gastos: 

CMVMC [Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas]: as mercadorias referem-se 

às publicações e outros artigos vendidos na Loja Interativa de Turismo [LIT], no Museu e nas Piscinas 

Municipais. O consumo de materiais diversos diz respeito ao custo do material para os serviços de 

águas e saneamento, de reagentes para as Piscinas e tratamento de água [ETA]. 

Fornecimentos e serviços externos: representaram cerca de 28,98% da estrutura de gastos do 

município e apresentaram quebra acentuada de 521.607,33 € [- 25,84%], face a 2019. Referem-se a 

gastos com fornecimentos e serviços obtidos, como sejam: combustíveis, refeições escolares, 

eletricidade, serviços de limpeza e higiene nos espaços e equipamentos municipais, conservação de 

bens, locações, transportes escolares, deslocações e estadas, publicidade, outros serviços 

relacionados com a atividade e eventos municipais e o aumento na aquisição de materiais [proteção 

e desinfeção], foram, em larga medida, devido à situação pandémica existente. 

Gastos com o pessoal: com um peso de cerca de 32,62% do total de gastos, referem-se aos 

ordenados e encargos [subsídios férias, subsídio de natal, subsídio de refeição, CGA, Segurança 

Social, seguros de acidentes de trabalho] do pessoal do quadro, dos eleitos locais e dos estagiários. 

Verificou-se um acréscimo normal em virtude dos efeitos da progressão nas carreiras. 

Transferências e subsídios concedidos: referem-se aos encargos com subsídios atribuídos a terceiros 

[associações, IPSS, empresários] e transferências para entidades [Juntas de Freguesia]. Apresentaram 

uma diminuição na ordem dos 135.934,33 €, motivado sobretudo pela diminuição de apoios à 

atividade corrente e ao investimento de entidades sem fins lucrativos. 
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Imparidades em inventários e dívidas a receber: referem-se ao registo das perdas de valor 

identificadas nos inventários detidos [pouca rotação] e, nas dívidas a receber [mora no pagamento 

dos serviços de águas e resíduos e rendas]. 

Outros gastos e perdas: são consideradas tipologias de gastos com caráter não regular ou corrente, 

como sejam os impostos e taxas pagos pelo município, as quebras em inventários [perdas de água], 

as perdas com a alienação de terrenos/lotes. 

Gastos de depreciações e amortizações: representa a consideração da perda de valor que o 

património imobiliário e mobiliário do município vai sofrendo pelo passar dos anos e pela sua 

utilização [imputação sistemática ao longo da vida útil].  
 

 

Esquematicamente: 

 

No que se refere aos resultados obtidos pelo Município de Penedono no ano de 2020: 

1. Trata-se de um resultado bastante aceitável [694.751,44 €], o que em termos económicos 

significa que a estrutura de rendimentos está bastante ajustada à estrutura de gastos de 

natureza operacional e de financiamento. 

2. Saliente-se que o Município obteve um resultado operacional positivo [+ 689.378,12 €]. 

Refira-se que, neste resultado estão incluídos os gastos de depreciação e de amortização 

[desgaste dos edifícios e equipamentos municipais], mas também a imputação do 

rendimento associado aos subsídios ao investimento [fundos comunitários] de ativos 

depreciáveis. Esta situação representa uma evolução face ao normativo anterior, em que 

aquela natureza de gasto e rendimento eram considerados no apuramento de resultados 

“diferentes”. Ao nível do efeito das decisões de financiamento sobre os resultados / 

desempenho do município para o período económico de 2020, verifica-se que apresenta um 

efeito pouco expressivo nos resultados [+ 5.373,32 €]. Relembre-se que o resultado 

efetivamente apresentado para o ano de 2019 foi de + 133.336,05 €, que difere do resultado 

apresentado [- 270.021,89 €], em virtude da diferente perspetiva de cálculo dos normativos 

contabilísticos de 2019 [POCAL] e atualmente em vigor [SNC-AP]. O exemplo mais flagrante 

tem a ver com a consideração do FEF capital como variação patrimonial positiva 

[diretamente no património líquido], em vez de ser considerado como rendimento no 

período [antiga conta 74 – Subsídios]. 
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Balanço 

O Balanço é considerado um documento de base financeira [documento contabilístico] que expressa 

a situação patrimonial de uma entidade, em determinada data, ou seja, onde é feita a comparação 

entre o ativo [conjunto de bens e direitos] e o passivo [conjunto de obrigações] com o objetivo de se 

obter o valor do património da entidade.  

Em termos formais, a representação do património através do balanço é realizada com base em dois 

membros: 1.º membro [representados os bens e os direitos a receber]; 2.º membro [obrigações – 

dívidas a pagar; e por diferença, o valor do património, designado por Património Líquido].  

Está organizado por ordem crescente de liquidez [representa a maior ou menor capacidade de um 

recurso se transformar em dinheiro]. Sendo assim, em primeiro lugar, estarão os elementos do ativo 

não corrente [sobretudo investimentos] que apresentam maior dificuldade em se transformar em 

dinheiro [renovam-se muito lentamente]. Em seguida, estarão representados os elementos com 

menor dificuldade em converter em dinheiro [ativo corrente], como sejam, os inventários 

[mercadorias, matérias-primas e de consumo]. No seguimento, estarão evidenciadas as dívidas a 

receber [sobretudo de clientes, contribuintes e utentes]. Os depósitos bancários e caixa, sendo 

totalmente líquidos [já representam dinheiro], aparecerão em último lugar. 

2020.12.31 2019.12.31

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 32.322.882,06 32.067.513,03 255.369,03

Participações financeiras 432.395,91 432.395,91 -                         

Outros ativos financeiros 33.879,98 33.275,75 604,23

32.789.157,95 32.533.184,69 255.973,26

Ativo corrente

Inventários 66.582,01 71.043,10 -4.461,09

Devedores por transferências e subsídios 226.805,63 529.926,12 -303.120,49

Devedores por empréstimos bonificados 4.449,56 6.663,74 -2.214,18

Clientes, contribuintes e utentes 74.306,77 46.489,52 27.817,25

Estado e outros entes públicos 103.921,26 95.956,27 7.964,99

Outras contas a receber 303.973,73 314.175,47 -10.201,74

Diferimentos 22.909,34 19.958,76 2.950,58

Caixa e depósitos 3.595.563,82 2.619.198,30 976.365,52

4.398.512,12 3.703.411,28 695.100,84

TOTAL DO ATIVO 37.187.670,07 36.236.595,97 951.074,10

VariaçãoRUBRICAS
DATAS

 

Analisando em detalhe a primeira parte do balanço: 

Ativos fixos tangíveis: representam os investimentos em bens de domínio público, como sejam as 

estradas, os arruamentos e bens do património histórico, artístico e cultural, que têm como 

características o facto de não poderem ser vendidos, expropriados nem dados como garantia. No 

final de 2020, a quantia escriturada destes bens era de 32.322.882,06 €. Representam também, a 

quantia escriturada de todo o património adquirido pelo município para o desenvolvimento da sua 

atividade, como sejam os edifícios, os terrenos, as infraestruturas, os equipamentos, as viaturas, o 

mobiliário, equipamento informático [30.634.577,02 €] e, ainda, os investimentos em curso 

[1.688.305,04 €]. O aumento verificado tem diretamente a ver com os investimentos realizados no 

período menos a imputação sistemática da perda de valor pelo uso e decorrer do tempo. 



                                                                                                                                                     

 

Município de Penedono                    Prestação de Contas Individuais de 2020 

                     24 

Participações financeiras: representam o valor das participações no capital de empresas detidas pelo 

município [240.929,91 €]: na Cooperativa dos Olivicultores do Vale do Torto, CRL. [227.731,91 €] e 

Resinorte – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA [13.202,00 €]. Além disso, incorpora o 

valor de 191.466,00 €, relativo ao FAM – Fundo de Apoio Municipal. 

Outros ativos financeiros: dizem respeito à dívida resultante da alienação da participação financeira 

da ITB, Lda., cujo recebimento foi diferido no tempo. Além disso, engloba o valor dos empréstimos 

concedidos no âmbito do programa Finicia com carácter de m/l prazo. 

Inventários: dizem respeito aos materiais detidos para consumo, sobretudo, no armazém de 

materiais para serviço de abastecimento de água e saneamento, nas oficinas, na ETA [reagentes] e 

nas Piscinas [produtos para tratamento da água]. Englobam também os inventários detidos para 

serem vendidas ao público, na Loja Interativa de Turismo [publicações e outros artigos] e nas Piscinas 

[artigos de natação]. 

Devedores por transferências e subsídios: representam as dívidas a receber relacionadas com os 

fundos comunitários já aprovados e onde o município já cumpriu todas as condições associadas. A 

diminuição ocorrida representa a verba arrecadada durante o ano. 

Devedores por empréstimos bonificados: refere-se aos montantes ainda em dívida, referentes aos 

empréstimos concedidos no âmbito do programa Finicia, que o município espera receber no curto 

prazo. 

Clientes, contribuintes e utentes: representam as dívidas pela venda de água e pelos arrendamentos 

de espaços comerciais e habitacionais. A dívida global é de 125.868,07 € menos as perdas por 

imparidade [perda de valor dos ativos], no valor de 51.561,30 €.    

Estado e outros entes públicos: diz respeito ao valor em dívida por parte da AT relativamente a IVA.  

Outra contas a receber: representa o valor em dívida de outras entidades, cujo direito a receber não 

excede o ciclo operacional normal do município [normalmente, 1 ano]. Inclui também, os acréscimos 

de rendimentos.  

Diferimentos: diz respeito ao montante de gastos incorridos que, de acordo com o regime do 

acréscimo, devem ser reconhecidos em períodos económicos seguintes. 

Caixa e depósitos: representa o valor que o município dispõe nas suas contas bancárias [à ordem e a 

prazo] e no cofre. Refira-se que apesar do valor existente em 2020/12/31 ser de 3.595.563,82 € 

[aumento de 976.365,52 €], “apenas” 3.467.774,86 € eram efetivamente do município. Os restantes 

127.788,96 € são de operações de tesouraria [ver abordagem aos fluxos de caixa].  

O 2.º membro do balanço, onde está representado o passivo [conjunto de obrigações do município], 

está organizado por ordem crescente de exigibilidade [do maior para o menor prazo para 

cumprimento das suas obrigações para pagar as suas dívidas]. As primeiras rubricas serão aquelas 

em que o prazo para pagar é superior ao ciclo operacional normal do município, normalmente um 

ano [passivo não corrente] e as últimas representam as dívidas cuja obrigação se liquidará do 

decurso do ciclo operacional normal da entidade [normalmente 1 ano]. O Património Líquido 

corresponde ao valor líquido do património, ou seja, a diferença entre o ativo total [recursos] e o 

passivo total [conjunto de dívidas contraídas]. 
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2020.12.31 2019.12.31

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Património / Capital 17.056.232,43 17.056.232,43 -                         

Reservas 422.702,05 416.035,25 6.666,80

Resultados transitados 9.775.775,76 9.649.106,51 126.669,25

Outras variações no património líquido 8.769.022,35 8.984.306,64 -215.284,29

Resultado líquido do período 694.751,44 -270.021,95 964.773,39

TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 36.718.484,03 35.835.658,88 882.825,15

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões -                           3.000,00 -3.000,00

-                           3.000,00 -3.000,00

Passivo corrente

Outras contas a pagar 461.428,92 396.770,09 64.658,83

Diferimentos 7.757,12 1.167,00 6.590,12

469.186,04 397.937,09 71.248,95

TOTAL DO PASSIVO 469.186,04 400.937,09 68.248,95

TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E DO PASSIVO 37.187.670,07 36.236.595,97 951.074,10

VariaçãoRUBRICAS
DATAS

 

Analisando em detalhe a segunda parte do balanço, referente ao passivo: 

Provisões: são reconhecidas como passivos [obrigações presentes em que é provável que uma saída 

de dinheiro será necessária para as liquidar] cuja quantia e data de liquidação são incertas. Diferem 

dos restantes passivos [contas a pagar] devido à incerteza quanto ao momento da ocorrência da 

obrigação ou da quantia dos dispêndios futuros necessários à sua liquidação. Em 2020, o Município 

de Penedono deixou de ter processos judiciais em curso em que seja provável uma saída de fundos. 

Outra contas a pagar: representa os valores em dívida a outros devedores e credores, cuja obrigação 

de pagar não excede o ciclo operacional normal do município [normalmente, 1 ano]. Refere-se, 

sobretudo, a cauções em dinheiro prestadas pelos fornecedores de investimentos [124.939,75 €], 

mas também aos credores por acréscimos de gastos [316.746,94 €]. 

Diferimentos: diz respeito ao montante de rendimentos obtidos que, de acordo com o regime do 

acréscimo, devem ser reconhecidos em períodos económicos seguintes. 

Analisando em detalhe a segunda parte do balanço, referente à composição do Património Líquido: 

Património / capital: representa o valor do património inicial do Município à data do balanço inicial e 

ainda, todo o património que, ao longo dos anos, foi sendo reconhecido e integrado.  

Reservas: representa o valor do património adquirido/gerado ao longo dos anos de atividade do 

município. Verificou-se um ligeiro aumento, pela aplicação dos resultados apurados no período 

económico de 2019. 

Resultados transitados: acumula o património gerado ao longo dos anos pelos resultados positivos 

da atividade municipal, além de registar, as regularizações não frequentes e de grande significado. 

Neste período económico, verificou-se um aumento, na ordem dos 126.669,25 €, devido, sobretudo, 

à aplicação dos resultados apurados no ano anterior. 

Outras variações no património líquido: representam os subsídios ao investimento em curso no 

município. Relembrar que este montante vai ser considerado como rendimento no período, na 

mesma proporção em que é considerado um gasto com o desgaste do património que financiou. 
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Análise de gestão 

Nos termos da NCP 27 – Contabilidade de Gestão, os documentos de prestação de contas deverão 

divulgar informação sobre a avaliação de desempenho e avaliação por programas, sobre os custos, 

tendo por base informação proveniente do sistema de contabilidade de gestão.  

Esta informação deveria ser incluída neste relato financeiro anual.  

Sendo a contabilidade de gestão uma ferramenta de apoio à gestão, o relatório de gestão deverá 

divulgar, conforme estipulado no parágrafo 34 da supramencionada norma, para cada bem, serviço 

ou atividade final: 

� Custos diretos e indiretos de cada bem, serviço e atividade; 

� Rendimentos diretamente associados aos bens, serviços e atividades; 

� Custos totais do período económico e custo total acumulado de atividades, produtos ou 

serviços com duração plurianual, ou não coincidentes com o período económico; 

� Objetos de custos finais para os quais se determinou o custo total, os critérios de imputação 

dos custos indiretos utilizados e os custos não incorporados. 

No caso particular do subsetor autarquias locais, deveriam ainda ser divulgados os mapas que 

constam do parágrafo 37 da NCP 27. 

Apesar dos esforços desenvolvidos pelos serviços do município, as dificuldades de circulação e de 

reunião, entre os funcionários e os operadores informáticos, criadas com a evolução do estado 

pandémico provocado pela Covid 19, bem como a falta de pessoal qualificado, na área da 

contabilidade e gestão, não permitiram completar o processo já iniciado, pelo que não é possível 

proporcionar a informação referente à aplicação da NCP 27. 
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Indicadores de gestão 

Os indicadores de gestão são uma forma de análise sintética, que transmitem uma visão global da 

situação financeira, económica e orçamental do município. Pretende-se neste ponto da prestação de 

contas, evidenciar alguns rácios que permitam avaliar o desempenho municipal no ano em análise e 

comparativamente com o ano anterior. 

 

Indicadores orçamentais 

Fórmula Cálculo 2020 2019 2018 2017

Receita total 6.234.587,29

Despesa total 5.258.565,02

Receita corrente 5.137.008,32

Despesa corrente 3.905.524,65

Receitas próprias 917.146,30

Despesa total 5.258.565,02

Despesas c/ pessoal 1.672.382,49

Despesa total 5.258.565,02

118,56%

131,53%

17,44%

31,80%

16,45% 19,93% 19,90%

Mede o grau de cobertura das despesas totais por via das receitas

próprias do município. É de salientar que as receitas próprias

cresceram 19.081,40 € e que ocorreu uma diminuição do total da

despesa [- 716.690,56 €].

29,04% 27,09% 30,26%

Mede o peso das despesas com o pessoal na despesa total. O

agravamento verificado em 2020 deve-se, a um ligeiro aumento

das despesas c/ pessoal [+ 780,05 €], mas, sobretudo, a uma forte

diminuição da despesa total [- 716,690,56 €].

Análise

99,70% 109,14% 108,23%

Mede o grau de cobertura da despesa total pela receita [sem

considerar a integração do saldo de gerência]. O valor do ano,

evidencia uma economia orçamental, traduzindo-se no aumento

do saldo de gerência que transitou do ano anterior.

110,66% 111,64% 120,53%

Mede o grau de cobertura da despesas correntes pelas receitas

correntes. Verifica-se o cumprimento do princípio do equil íbrio

financeiro, ou seja, que o município conseguiu libertar mais receita 

corrente para financiar despesas de capital.

 

 

Indicadores financeiros 

Fórmula Cálculo 2020 2019 2018 2017

Liquidez geral: [*] [*]

Ativo corrente 4.398.512,12

Passivo corrente 469.186,04

Autonomia financeira: [*] [*]

Património líq. - BDP 23.905.588,39

Ativo - BDP 24.374.774,43

Endividamento: [*] [*]

Passivo 469.186,04

Ativo - BDP 24.374.774,43

Cobertura do imobilizado: [*] [*]

PL + Passivo ñ c. - BDP 23.905.588,39

Ativo ñ corr. - BDP 19.976.262,31

[*] Calculados com base na informação organizada no anterior normativo [POCAL]

1,92%

119,67%

9,37

98,08%

1,36% 27,97% 16,90%

Mede o grau de dependência do município em relação aos seus

credores. Conjugado com a análise do indicador anterior, verifica-

se um baixo nível de endividamento. Foi igualmente retirado o

efeito dos bens de domínio público [BDP].

112,79% 82,38% 92,31%

Exprime o grau de cobertura do ativo não corrente pelos capitais

permanentes. O ativo não corrente está coberto pelos capitais de

m/l prazo. Foi igualmente retirado o efeito dos bens de domínio

público [BDP].

Análise

9,31 8,92 6,74

Mede a relação entre os ativos mais facilmente convertíveis em

dinheiro e as dívidas a pagar de curto prazo. É desejável um rácio

superior a 1. Esta premissa é cumprida e significa que o município

tem capacidade imediata para solver as dívidas de curto prazo. 

98,64% 72,03% 83,10%

Mede o grau de independência do município em relação aos seus

credores. Apresenta um nível de autonomia bastante elevado.

Refira-se que foi retirado o efeito dos bens de domínio público

[BDP], uma vez que se tratam de bens não alienáveis.
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Endividamento [Ponto 8.3.6 do POCAL] 

A Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das 

entidades intermunicipais obriga a que o limite da dívida total dos municípios englobe a totalidade 

dos empréstimos, incluindo as aberturas de crédito, os contratos de locação financeira e qualquer 

outra forma de endividamento. 

Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 52.º daquela lei, na sua atual redação, a dívida total de 

operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º, não pode 

ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano: 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada 

nos três exercícios anteriores. Para os municípios que, em 31 de dezembro, não excedam aquele 

limite, a sua margem de endividamento pode ser utilizada de acordo com o previsto na alínea b], do 

n.º 3, do mesmo diploma: "[...] só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20% 

da margem disponível no início de cada um dos exercícios". 

Nos termos do legalmente estabelecido, não releva para o limite da dívida total previsto no n.º 1, da 

mesma lei: 

� A contribuição de cada município para o Fundo de Apoio Municipal [LOE de 2015 a 2019]. 

� O valor dos empréstimos destinados exclusivamente ao financiamento da contrapartida 

nacional de projetos com comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

[FEEI] ou de outros fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União 

Europeia e o valor das subvenções reembolsáveis ou dos instrumentos financeiros referidos no 

n.º 1, do artigo 7º, do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro [n.º 5, do artigo 52º, da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro].  

� A dívida resultante de posições contratuais a transferir para as autarquias locais ou para as 

entidades intermunicipais no âmbito do processo de transferência de competências previsto na 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto [artigo 80ºD, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro]. 

� Assunção pelas autarquias locais de despesa referente à contrapartida nacional de projetos 

cofinanciados por fundos europeus [artigo 90ºA, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro]. 

Para o ano de 2020, o limite da dívida total estabelecido para o Município de Penedono [informação 

disponibilizada no site da DGAL], foi de 7.028.275 €, calculado da seguinte forma: 

2017 2018 2019 Total Média

[1] [2] [3] [4] = [1] + [2] + [3] [5] = [4] / 3 [6] = [5] x 1,5

4.549.300 4.794.525 4.712.725 14.056.550 4.685.517 7.028.275

Início Final

[1] [2] [3] [4] =  [(1) - (2)] x 20% [5] = [(3) - (2)] / [2] [6]

7.028.275 268.784 333.640 1.351.898 24,13% 64.855,58
[1] Inclui  contribuição SM/AM/SEL/Entid. Parti cipa d as  [0,00 €]. Exclui  operações  não orçamentai s.

Receita corrente líquida
Limite

Limite
Dívida total [1]

Margem utilizável
Variação da dívida 

[%]

Margem utilizada 

em 2020

 
No início de 2020, o limite à dívida total ascendia a 7.028.275 €. Considerando que a dívida total no 

início do ano [268.784 €] se encontrava dentro daquele limite, o Município podia aumentar a sua 

dívida em 20% da margem disponível [[7.028.275 € – 268.784 €] x 20%], ou seja, até mais 

1.351.298,20 €. No final do ano, a dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a 

das entidades que relevam para este efeito, aumentou 24,13%, sendo de apenas 333.640 €. 
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LCPA – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

A Lei n.º 8/2012, de 21/02 alterada e republicada pela Lei n.º 22/2016, de 17/03, estabeleceu novas 

regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas. 

O disposto no seu artigo 7º, estabeleceu como princípio que a execução orçamental não pode 

conduzir a um aumento dos pagamentos em atraso, pelo que, a LCPA e o DL n.º 127/2012, de 21/06 

[que veio regulamentar a sua aplicação], veio essencialmente determinar que os compromissos não 

podem exceder os Fundos Disponíveis, calculados nos termos da alínea f] do artigo 3º. 

No início do ano, para fazer face ao volume de despesa a comprometer, foi submetido à Câmara 

Municipal, um pedido de aumento temporário dos fundos disponíveis no valor de 2.509.447,49 €, 

pela utilização de parte do saldo de gerência, nos termos da alínea c] do artigo 4º da LCPA, e que o 

Órgão Executivo deliberou autorizar. O saldo de gerência de operações orçamentais do ano anterior, 

pode ser utilizado para cálculos dos fundos disponíveis, ao abrigo do previsto na alínea a] do n.º 3 do 

artigo 5º do DL n.º 127/2012, de 21/06, tendo em conta a especificidade no que se refere à sua 

utilização na administração local, encontrando-se esta receita disponível para utilização a muito 

curto prazo.  

 

Pagamentos em atraso 

A alínea e] do artigo 3º da LCPA, refere que os pagamentos em atraso, são “as contas a pagar que 

permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou 

especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes”. 

O Município de Penedono não apresenta pagamentos em atraso, situação que se mantém em 2018. 

Este fator foi determinante para o cálculo dos Fundos Disponíveis, visto que a previsão da receita a 

cobrar nos seis meses seguintes, não está condicionada ao limite de apenas 85% da média da receita 

cobrada nos dois últimos anos, imposto pelo artigo 8º. 

 

Declarações nos termos do artigo 15º da LCPA 

Dando cumprimento às alíneas a] e b] nº 1 do artigo 15º da LCPA, e nos termos definidos no artigo 

17º do DL n.º 127/2012 de 21/06, prestam-se as seguintes declarações à data de 2020/12/31. 
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Declaração de compromissos plurianuais existentes em 2020/12/31 

Alínea a], do n.º 1 do artigo 15º da LCPA 

Nos termos da alínea a] do n.º 1, do artigo 15º da LCPA, declaro que todos os compromissos 

plurianuais existentes em 31 de dezembro último se encontram devidamente registados na base de 

dados do município, pelos seguintes valores globais: 

Compromissos para períodos futuros 

04.2.1 Período económico de 2021 2.172.072,26 €  

04.2.2 Período económico de 2022 180.992,99 €  

04.2.3 Período económico de 2023 15.375,00 €  

04.2.4 Período económico de 2024 0,00 €  

04.2.5 Períodos seguintes 0,00 €  

 

Penedono, 18 de junho de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

  
 

 
 
 

António Carlos Saraiva Esteves de Carvalho  

 
 

 
Declaração de pagamentos e Recebimentos em atraso existentes em 2020/12/31 

Alínea b], do n.º 1 do artigo 15º da LCPA 

1. Pagamentos em atraso: nos termos da alínea b] do n.º 1, do artigo 15º da LCPA, declaro que o 

Município de Penedono não tem pagamentos em atraso, com mais de 90 dias. 

2. Recebimentos em atraso: nos termos da alínea b] do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA, conjugado com 

o artigo 17ª do DL n.º 127/2012, de 21/06, declaro que os recebimentos em atraso, existentes à 

data de 2020/12/31, totalizam o montante de 33.672,78 €, elencados de forma agregada: 

Devedor Montante Descrição 

Clientes, contribuintes e utentes 44.459,22 € Serviços de águas e resíduos   

Clientes, contribuintes e utentes 12.745,10 €  Rendas   

Estado e outros entes públicos 0,00 € Impostos – informação não disponibilizada 

 

Penedono, 18 de junho de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 

  
 
 
 
 

António Carlos Saraiva Esteves de Carvalho  
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Disposições legais 

Pretende-se evidenciar/informar sobre o nível de cumprimento do Município de Penedono, face às 

disposições legais previstas na Lei n.º 73/2013, de 03/09 [RFALEI – Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais], na redação em vigor. 

 

Equilíbrio orçamental [artigo 40º do RFALEI] 

O artigo 40º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro [RFALEI – Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais], determina que a receita corrente bruta cobrada deve ser 

pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e 

longo prazo. O n.º 4 do mesmo artigo define que as amortizações médias de empréstimos de médio 

e longo prazo correspondem ao montante correspondente à divisão do capital contraído, pelo 

número de anos do contrato, independentemente do seu pagamento efetivo. 

No ano de 2020, a receita corrente bruta cobrada pelo município foi de 5.137.008,32 €, acrescida da 

parte corrente da integração do saldo de gerência [629.700 €], menos o valor total da média das 

amortizações anuais de 0 [zero] €, pela inexistência de empréstimos, determinou o limite ao 

pagamento das despesas correntes, em 5.766.708,32 €, que cobre claramente, o valor da despesa 

corrente paga [3.905.524,65 €]. Está assim cumprido o princípio do equilíbrio orçamental.  

 

Alerta precoce de desvios [artigo 56º do RFALEI] 

A Lei n.º 73/2013, de 03/09 [RFALEI – Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais] no seu artigo 56º, fixou mecanismos de alerta precoce para prevenir eventuais 

desvios aos limites impostos à dívida dos municípios. 

No aludido artigo, são estes os mecanismos de alerta estabelecidos, caso não se cumpram as 

seguintes regras: 

1. Sempre que a dívida total, prevista no artigo 52º atinja ou ultrapasse a média da receita 

corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, são informados os membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais, bem como os 

presidentes dos órgãos executivo e deliberativo do município em causa, que informam os 

respetivos membros na primeira reunião ou sessão seguinte.  

2. Sempre que a dívida total atinja ou ultrapasse 1,5 vezes a média da receita corrente líquida 

cobrada nos três exercícios anteriores, são informadas as entidades referidas no número 

anterior, bem como o Banco de Portugal. 

3. No caso de o município registar, durante dois anos consecutivos, uma taxa de execução 

orçamental da receita inferior a 85%, são informadas as entidades referidas no n.º 1. 

Segundo o nº 4 do artigo 56º, o alerta referido nos pontos anteriores é emitido pela DGAL, no prazo 

de 15 dias, a contar da data limite do reporte de informação constante do artigo 78º. 

Em relação ao n.º 1 e n.º 2 do artigo 56º, o município apresentou no final de 2020, uma dívida total 

de operações orçamentais claramente inferior ao limite. 

Em relação ao ponto 3, o município obteve uma taxa de execução orçamental da receita de 105,21% 

ficando claramente acima da taxa de execução mínima de 85% imposta no n.º 3 do artigo 56º. Refira-

se que, a taxa de execução de 2019 também tinha ficado acima do limite [105,12%], pelo que, o 

preceito legal em causa foi integralmente cumprido. 
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FAM – Fundo de Apoio Municipal [artigo 62º a 64º do RFALEI] 

Inicialmente, a contribuição imposta ao município de Penedono para o FAM foi de 297.838,78 €, a 

realizar em 7 anos, perfazendo uma despesa anual de cerca de 46.548,00 €. No entanto, o 

Orçamento do Estado para 2018, veio decretar uma diminuição do capital do FAM, tendo como 

consequência imediata, a diminuição dos valores a comparticipar pelo Município. À data de 

2020/12/31, o Município de Penedono tinha tudo liquidado. 

 

 

Proposta de aplicação dos resultados 

A aplicação do resultado líquido do período é aprovada pelo órgão deliberativo mediante proposta 

fundamentada do órgão executivo. 

Como o Resultado Líquido do Período de 2020 foi positivo em 694.751,44 €, a Câmara Municipal 

propõe que o resultado líquido do período tenha a seguinte aplicação: 

�   34.737,57 € [5%] para Reservas legais 

� 660.013,87 € [restante] para Resultados Transitados 
 

 

 

Factos relevantes ocorridos após o termo do período 

O primeiro trimestre de 2021 voltou a ficar marcado por novo período de confinamento e de 

restrições em virtude da situação pandémica existente, que voltou a provocar um impacto muito 

relevante em todas as entidades e setores de atividade.  

O Município de Penedono continuou a adotar diversas medidas para mitigar a propagação da Covid-

19 e minimizar o impacto negativo junto da população e empresas do concelho, incorrendo em 

despesas associadas às medidas de combate à Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


