FREGUESIA DA MADALENA
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

APRESENTAÇÃO
As Grandes Opções do Plano e Orçamento constituem os documentos previsionais para o ano
2020, elaborados em conformidade com a forma e conteúdo previsto no atual referencial
contabilístico do POCAL.
Estes documentos estão coerentes com a linha seguida nos anteriores documentos
previsionais, construídos em sintonia com o planeamento estratégico do programa eleitoral do
atual ciclo autárquico e visam dar continuidade aos compromissos assumidos, às políticas e
linhas orientadoras do executivo, com os adequados reajustamentos decorrentes da dinâmica e
do contexto atual.
A presente proposta assenta em princípios essenciais de rigor, transparência e sustentabilidade
que respeitam o equilíbrio orçamental.
O orçamento apresenta a previsão anual das receitas e despesas, de acordo com o respetivo
classificador económico em vigor, sendo constituído pelo mapa resumo do orçamento,
orçamento de receita e orçamento de despesa e inclui a previsão de todos os encargos
inerentes ao funcionamento dos serviços, da prestação de serviços à população, das
transferências e subsídios obtidos e concedidos, bem como outros encargos, para o ano 2020.
As Grandes Opções do Plano são o instrumento orientador do exercício da atividade executiva
num horizonte móvel de quatro anos e incluem uma descrição quantificada dos investimentos
a concretizar nesse período, constituindo um elemento fundamental da política autárquica pois
reflete todos os projetos e programas definidos nas linhas de desenvolvimento estratégico e
integra as atividades mais relevantes da gestão autárquica e o plano plurianual de
investimentos (PPI) distribuídas pelas diversas áreas de vital importância para a Freguesia da
Madalena tais como: área administrativa e financeira, infraestruturas e obras públicas, ação
social, saúde e ambiente, educação, cultura, desporto, juventude e atividades recreativas,
equipamento urbano, cemitério, entre outros.
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NOTA INTRODUTÓRIA
Para cumprimento do disposto na alínea a) do nº 1 do Artigo 16º da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, propomos à aprovação da Assembleia de Freguesia, as Grandes Opções do Plano e
Orçamento para o ano de 2020, documento de trabalho que nos propomos desenvolver,
conscientes que vamos fazer o melhor, utilizando os recursos disponíveis e atendendo às
prioridades que nos pareçam mais corretas.
Tendo em conta, a prossecução dos objetivos previamente traçados e a definição das
prioridades, entendemos apresentar as atividades mais relevantes da gestão autárquica para o
ano 2020, de forma detalhada, para os elementos da Assembleia de Freguesia terem uma ideia
concreta e clara do que este executivo pretende realizar, tendo em conta as grandes áreas de
atuação:
Área Administrativa e Financeira
 Continuar a política de rigor, com o objetivo de reduzir as despesas correntes e incrementar
as receitas próprias, rentabilizando os espaços da Junta de Freguesia;
 Manter o Espaço Cidadão;
 Melhorar a comunicação;
 Aproveitar os programas de apoio à modernização administrativa, que se enquadrem nas
necessidades da Junta de freguesia.

Infraestruturas e Obras Públicas
 Centro de Saúde – Estaremos disponíveis para colaborar no sentido de agilizar o processo de
abertura do equipamento;
 VL3 – Troços: Cabine – Bocas, Cabine- Rua da Lavoura e Rua da Lavoura – Rua do Loureiro –
Todos estes troços da Via Atlântico estão devidamente negociados e efetuados os acordos
de execução;
 Continuaremos a acompanhar os processos e a colaborar com o Município, para os tornar
realidade, no mais curto espaço de tempo;
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 Garantir a remodelação do Largo de Aguim;
 Concluir o processo de Alargamento do Cemitério e continuar a recuperar o espaço antigo;
 Fazer obras de manutenção nos tanques e aproveitar as candidaturas que venham a ser
lançadas, para a recuperação do património cultural da freguesia – por exemplo: o Moinho
de Bocas, a Casa das Tílias;
 Estudar a solução para o aproveitamento do polidesportivo do cruzeiro.

Ação Social
 Desenvolver o plano de ação do gabinete social;
 Atendimento e Acompanhamento Social;
 Coordenação da Comissão Social de Freguesia (CSF);
 Representação na Comissão Local de Ação Social (CLAS);
 Apoio ao emprego e formação;
 Coordenação e organização da participação em eventos diversos, tais como:
 Dia dos Avós;
 Colónia Balnear (Semana Cultural);
 Mês do Idoso;
 Rastreios/Sessões de informação;
 Passeio dos Nossos Seniores;
 Caminhada Solidária;
 Cabazes de Natal.

Saúde
 Manter o Posto de Enfermagem;
 Acompanhar o processo de conclusão das obras e abertura do novo Centro de Saúde;
 Ser parceiro nos programas do Município, tais como: da vacinação, das farmácias solidárias
ou, quaisquer outros que esta venha a implementar.
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Educação
 Ser parceiro do Município nos programas Aprende+ e Aprende +i;
 Manter e reforçar as parcerias com o Agrupamento de Escolas;
 Apoiar as Associações de Pais e Encarregados de Educação;
 Colaborar no programa Eco Escolas.

Cultura, Desporto, Juventude e Atividades Recreativas
- Manter o programa “Fórum Madalena Cultura”, no qual está incluído o “Madalena Fest”;
- Participar nas Marchas de S. João;
- Efetuar o dia das instituições;
- Apoiar ou/e ser parceiro das Instituições;
- Apoiar a realização das festas da freguesia;
- Incrementar o intercâmbio com Figueira de Castelo Rodrigo.

Cemitério
 Conclusão das obras na nova ala do Cemitério;
 Continuar a recuperar o espaço antigo, consolidando as secções que apresentam sinais de
ruina.
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ANÁLISE FINANCEIRA DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
Nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, apresentam-se os documentos previsionais
para o ano 2020, elaborados de acordo com os princípios orçamentais previstos no Decreto-Lei
nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, Lei de enquadramento orçamental e as regras previsionais
previstas no ponto 3.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, com a redação
dada pelo Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de abril.
A metodologia para a elaboração do orçamento obedece às seguintes regras previsionais:
 As importâncias relativas aos impostos taxas e tarifas foram calculados através da média
dos últimos 24 meses, que precedem o mês da sua elaboração (outubro) conforme
alínea a) do respetivo Decreto;
 As importâncias relativas às transferências correntes e de capital são apenas as
aprovadas pelas entidades competentes de acordo com a alínea b);
 As importâncias previstas para despesas com pessoal incluindo “remunerações com
pessoal” cumprem o estabelecido nas alíneas e) e f) do mesmo Decreto.
O valor global do orçamento para 2020 é de 590.492,00 euros, sendo que, no âmbito de
receita, este orçamento prevê, em termos correntes, o montante de 441.392,00 euros, e de
receitas de capital o valor 149.100,00 euros. Em termos de despesa, este orçamento prevê
401.447,00 euros de despesas correntes, e 189.045,00 euros de despesas de capital.
O plano plurianual de investimentos (PPI), com horizonte móvel de quatro anos, inclui todos os
projetos e ações relevantes a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia,
com referência à previsão de despesa para o respetivo ano, e totalizam 463.463,11 euros,
sendo que, para o ano 2020 está definido a verba de 187.045,00 euros, representando cerca de
32% do total orçamentado.
O orçamento para o exercício de 2020 prevê todos os projetos e ações a realizar, bem como os
encargos inerentes ao funcionamento dos serviços e apoios a associações e outras entidades.
As grandes opções do plano, integram as atividades mais relevantes da gestão autárquica e o
plano plurianual de investimentos (PPI), no qual são definidas todas as ações e projetos que se
prevê realizar.
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ORÇAMENTO DE RECEITA
O montante global do orçamento de receita é de 590.492,00 euros, sendo que, as receitas
correntes previstas totalizam o montante de 441.392,00 euros e as de capital o montante de
149.100,00 euros, distribuída pelos diversos capítulos, como analisamos pelo quadro e gráficos
a seguir apresentados.

Receitas previstas por classificação económica
Classificação económica

Previsões iniciais
2020

%

01. Impos tos di retos

17 000,00

2,88%

04. Ta xa s , mul ta s e outra s pena l i da des

11 500,00

1,95%

50,00

0,01%

06. Tra ns ferênci a s correntes

288 142,00

48,80%

07. Venda s de bens e servi ços correntes

123 200,00

20,86%

1 500,00

0,25%

500,00

0,08%

10. Tra ns ferênci a s de ca pi ta l

147 600,00

25,00%

13. Outra s recei ta s de ca pi ta l

1 000,00

0,17%

590 492,00

100,00%

05. Rendi mentos de propri eda de

08. Outra s recei ta s correntes
09. Venda de bens de i nvesti mento
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Assim, no que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos é possível constatar
que, o capítulo “06 – Transferências correntes” é aquele em que a autarquia prevê arrecadar a
quantia mais elevada, verificando-se que este, por si só, representa cerca de 49% do volume
total da receita prevista, sendo que, os restantes capítulos, na sua totalidade, representam
cerca de 51% do total das receitas previstas.
Do total de receitas previstas atrás referido, corresponde a receitas próprias um montante de
154.750,00 euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita prevista é
de aproximadamente 26%.
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ORÇAMENTO DE DESPESA
O orçamento da despesa totaliza o montante de 590.492,00 euros, sendo que, as despesas
correntes previstas são de 401.447,00 euros e as despesas de capital de 189.045,00 euros,
distribuídas pelos diversos agrupamentos, como verificamos pelo quadro e gráficos a seguir
apresentados.

Despesas previstas por classificação económica
Classificação económica

Dotações iniciais
2020

%

01. Des pes as com o pess oal

232 947,00

39,45%

02. Aqui s i çã o de bens e servi ços

106 150,00

17,98%

150,00

0,03%

04. Tra ns ferênci a s correntes

11 650,00

1,97%

06. Outra s despes a s correntes

50 550,00

8,56%

187 045,00

31,68%

2 000,00

0,34%

590 492,00

100,00%

03. Juros e outros enca rgos

07. Aqui s i çã o de bens de ca pi tal
08. Tra ns ferênci a s de ca pi ta l
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No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, podemos observar
que aquele que tem maior peso no orçamento da despesa previsto é o “01 – Despesas com o
pessoal” com uma previsão de cerca de 39%.
Nos restantes agrupamentos da despesa, o “07 – Aquisição de bens de capital” representa
cerca de 32% do orçamento das despesas, enquanto o “02 – Aquisição de bens e serviços”
apresenta uma percentagem de despesas previstas de aproximadamente 18%.
De notar, que este orçamento está estruturado ao nível da despesa, por classificação orgânica,
de modo, a reestruturar e adaptar a despesa à realidade organizacional desta entidade, sendo
agrupadas em cinco grandes divisões orgânicas:
 Administração autárquica - órgãos da autarquia;
 Ação social, saúde e ambiente;
 Serviços administrativos e tesouraria;
 Educação, juventude, cultura e tempos livres;
 Cemitério.
A nível da distribuição das dotações orçamentais por capítulos orgânicos, o capítulo que
representa a maior percentagem de despesas pagas, é o “05. Cemitério” com cerca de 34%.
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Despesas previstas por classificação orgânica
Dotações iniciais 2020
Classificação orgânica
01.03. Admi ni stra çã o Autá rqui ca - Orgã os da Autarqui a

Despesas
correntes

Despesas de
capital

Total
despesas

%

137 500,00

13 000,00

150 500,00

25,49%

77 917,00

3 000,00

80 917,00

13,70%

105 460,00

5 500,00

110 960,00

18,79%

02.

Açã o Soci a l , Sa úde e Ambi ente

03.

Servi ços Admi ni s tra ti vos Tes oura ri a

04.

Educa çã o, Juventude, Cul tura e Tempos Li vres

43 400,00

1 000,00

44 400,00

7,52%

05.

Cemi téri o

37 170,00

166 545,00

203 715,00

34,50%

401 447,00

189 045,00

590 492,00

100,00%
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01.03. Administração Autárquica - Orgãos da Autarquia
Classificação económica
01. Des pes as com o pess oal

Dotações iniciais
2020

%

107 900,00

71,69%

25 000,00

16,61%

0,00

0,00%

4 000,00

2,66%

0,00

0,00%

600,00

0,40%

12 000,00

7,97%

1 000,00

0,66%

09. Ati vos Fi na ncei ros

0,00

0,00%

10. Pa s s i vos Fi na ncei ros

0,00

0,00%

11. Outra s despes a s de capi ta l

0,00

0,00%

150 500,00

100,00%

02. Aqui s i çã o de bens e servi ços
03. Juros e outros enca rgos
04. Tra ns ferênci a s correntes
05. Subs ídi os
06. Outra s despes a s correntes
07. Aqui s i çã o de bens de ca pi tal
08. Tra ns ferênci a s de ca pi ta l

02. Ação Social, Saúde e Ambiente
Classificação económica

Dotações iniciais
2020

%

01. Des pes as com o pess oal

31 217,00

38,58%

02. Aqui s i çã o de bens e servi ços

29 750,00

36,77%

0,00

0,00%

400,00

0,49%

0,00

0,00%

16 550,00

20,45%

3 000,00

3,71%

08. Tra ns ferênci a s de ca pi ta l

0,00

0,00%

09. Ati vos Fi na ncei ros

0,00

0,00%

10. Pa s s i vos Fi na ncei ros

0,00

0,00%

11. Outra s despes a s de capi ta l

0,00

0,00%

80 917,00

100,00%

03. Juros e outros enca rgos
04. Tra ns ferênci a s correntes
05. Subs ídi os
06. Outra s despes a s correntes
07. Aqui s i çã o de bens de ca pi tal
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03. Serviços Administrativos e Tesouraria
Classificação económica

Dotações iniciais
2020

%

01. Des pes as com o pess oal

61 560,00

55,48%

02. Aqui s i çã o de bens e servi ços

39 600,00

35,69%

150,00

0,14%

2 000,00

1,80%

0,00

0,00%

06. Outra s despes a s correntes

2 150,00

1,94%

07. Aqui s i çã o de bens de ca pi tal

5 500,00

4,96%

08. Tra ns ferênci a s de ca pi ta l

0,00

0,00%

09. Ati vos Fi na ncei ros

0,00

0,00%

10. Pa s s i vos Fi na ncei ros

0,00

0,00%

11. Outra s despes a s de capi ta l

0,00

0,00%

110 960,00

100,00%

03. Juros e outros enca rgos
04. Tra ns ferênci a s correntes
05. Subs ídi os

04. Educação, Juventude, Cultura e Tempos Livres
Classificação económica
01. Des pes as com o pess oal

Dotações iniciais
2020

%

0,00

0,00%

7 150,00

16,10%

0,00

0,00%

5 250,00

11,82%

0,00

0,00%

31 000,00

69,82%

0,00

0,00%

1 000,00

2,25%

09. Ati vos Fi na ncei ros

0,00

0,00%

10. Pa s s i vos Fi na ncei ros

0,00

0,00%

11. Outra s despes a s de capi ta l

0,00

0,00%

44 400,00

100,00%

02. Aqui s i çã o de bens e servi ços
03. Juros e outros enca rgos
04. Tra ns ferênci a s correntes
05. Subs ídi os
06. Outra s despes a s correntes
07. Aqui s i çã o de bens de ca pi tal
08. Tra ns ferênci a s de ca pi ta l
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05. Cemitério
Dotações iniciais
2020

Classificação económica
01. Des pes as com o pess oal

%

32 270,00

15,84%

4 650,00

2,28%

03. Juros e outros enca rgos

0,00

0,00%

04. Tra ns ferênci a s correntes

0,00

0,00%

05. Subs ídi os

0,00

0,00%

250,00

0,12%

166 545,00

81,75%

08. Tra ns ferênci a s de ca pi ta l

0,00

0,00%

09. Ati vos Fi na ncei ros

0,00

0,00%

10. Pa s s i vos Fi na ncei ros

0,00

0,00%

11. Outra s despes a s de capi ta l

0,00

0,00%

203 715,00

100,00%

02. Aqui s i çã o de bens e servi ços

06. Outra s despes a s correntes
07. Aqui s i çã o de bens de ca pi tal

RESUMO DO ORÇAMENTO
O valor global do orçamento para 2020 é de 590.492,00 euros, sendo que, no âmbito da
receita, este orçamento prevê, em termos correntes, o montante de 441.392,00 euros, e de
receitas de capital o montante de 149.100,00 euros. Em termos de despesa, este orçamento
prevê 401.447,00 euros de despesas correntes e 189.045,00 euros de despesas de capital.
Como poderemos observar pelo quadro seguinte, as receitas correntes são superiores às
despesas correntes, conforme o pressuposto no princípio do equilíbrio orçamental.

RESUMO DO ORÇAMENTO
Receitas

Despesas

Correntes

441.392,00

>

401.447,00

Capital

149.100,00

<

189.045,00

Total

590.492,00

590.492,00
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)
O plano plurianual de investimentos com horizonte móvel de 4 anos, integra todos os projetos
e ações relevantes a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pelo executivo.
Estes projetos e ações estão organizados por funções, nomeadamente:
1. Funções gerais;
2. Funções sociais.
Para cada projeto e ação é especificada a sua programação financeira e as respetivas datas de
execução, bem como a referência numérica de identificação (objeto), um código de
classificação orçamental e um número único de projeto/ação, sequencial em cada ano,
acompanhando o projeto/ação até à sua conclusão.
Os projetos e ação são ainda classificados:
Quanto á forma de realização:
A – Administração direta;
E – Empreitadas;
O – Fornecimentos e outras.
Quanto às fontes de financiamento, é especificada a percentagem do financiamento da
seguinte forma:
AC – Administração central;
AA – Administração autárquica;
FC – Fundos comunitários.
Quanto à fase de execução em que se encontram os projetos:
0 – Não iniciado;
1 – Com projeto técnico;
2 – Adjudicada;
3 – Execução física até 50%;
4 – Execução física superior a 50%.
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Assim, os projetos/ações relevantes a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela
autarquia, totalizam 463.463,11 euros, sendo que, para o ano 2020 está definido a verba de
187.045,00 euros, representando cerca de 32% do total orçamentado.
Como poderemos analisar pelo quadro e gráfico seguinte, o investimento por funções está
repartido da seguinte forma:

Objetivos

Previsões iniciais
2020

%

01. FUNÇÕES GERAIS

15 500,00

8,29%

02. FUNÇÕES SOCIAIS

171 545,00

91,71%

187 045,00

100,00%
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Ao nível das funções gerais o projeto/ação com maior previsão é o “2019/11.17 –
Requalificação do edifício sede” que representa cerca de 32% do investimento em funções
gerais.

Projectos/ações

Previsões iniciais
2020

%

2018/11 11

Aqui si ção de ferra mentas e utens íl i os pa ra obra s

1 000,00

6,45%

2018/11 12

Aqui si ção de ferra mentas e utens íl i os pa ra ja rdi ns

2 000,00

12,90%

2018/11 13

Aqui si ção de ferra mentas e utens íl i os pa ra cemi téri o

1 000,00

6,45%

2018/11 14

Aqui si ção de equi pa mento a dmi ni s tra ti vo

2 000,00

12,90%

2018/11 15

Aqui si ção de equi pa mento i nformá ti co

3 000,00

19,35%

2018/11 16

Aqui si ção de s oftware i nformá ti co

500,00

3,23%

2018/11 17

Requal i fi cação do edi fíci o s ede

5 000,00

32,26%

2018/11 18

Ins ta l ação de equi pa mentos di versos

1 000,00

6,45%

15 500,00

100,00%
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Ao nível das funções sociais o projeto/ação com maior previsão é o “2013/24.66 – Alargamento
do cemitério” que representa cerca de 91% do total do investimento em funções sociais.
Projectos/ações

Previsões iniciais
2020

%

2018/24 61

Requal i fi cação das s ecções do cemi téri o

8 000,00

4,66%

2018/24 62

Obra s di vers as no cemi téri o

2 000,00

1,17%

2018/24 63

Requal i fi cação dos ba l neári os e l a va douros públ i cos

2 000,00

1,17%

2018/24 64

Requal i fi cação de ja rdi ns e espa ços verdes

1 000,00

0,58%

2013/24 66

Al a rgamento do cemi téri o

155 545,00

90,67%

2018/25 11

Recuperação do Moi nho de Bocas

1 000,00

0,58%

2019/25 22

Requal i fi cação do es pa ço do pol i des porti vo

2 000,00

1,17%

171 545,00

100,00%
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EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA 2017-2020
Como podemos analisar o orçamento inicial previsto para 2020 aumentou cerca de 34% face ao
orçamento previsto para 2019, sendo mesmo, superior aos orçamentos inicialmente previstos
nos anos 2018 e 2017, como verificamos pelos quadros e gráficos seguintes.

Evolução das receitas previstas por classificação económica
Classificação económica

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

01. Impos tos di retos

16 000,00

15 000,00

15 000,00

17 000,00

04. Taxas , mul tas e outras pena l i da des

11 900,00

11 500,00

12 200,00

11 500,00

50,00

50,00

50,00

50,00

06. Trans ferênci a s correntes

258 728,00

263 067,00

281 277,00

288 142,00

07. Venda s de bens e s ervi ços correntes

116 829,00

87 478,00

123 550,00

123 200,00

2 500,00

1 000,00

1 000,00

1 500,00

200,00

6 250,00

6 250,00

500,00

10. Trans ferênci a s de capi ta l

1 000,00

1 000,00

0,00

147 600,00

13. Outra s recei tas de ca pi tal

0,00

9 000,00

1 500,00

1 000,00

407 207,00

394 345,00

440 827,00

590 492,00

05. Rendi mentos de propri eda de

08. Outa s recei tas correntes
09. Venda de bens de i nves ti mento
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Evolução das despesas previstas por classificação económica
Classificação económica

Ano 2017

01. Des pes as com o pess oal

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

213 046,00

198 995,00

227 027,00

232 947,00

87 506,00

85 800,00

113 750,00

106 150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

04. Tra ns ferênci a s correntes

10 450,00

13 200,00

10 900,00

11 650,00

06. Outra s despes a s correntes

30 055,00

26 700,00

35 500,00

50 550,00

07. Aqui s i çã o de bens de ca pi ta l

57 500,00

66 500,00

51 500,00

187 045,00

8 500,00

3 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

407 207,00

394 345,00

440 827,00

590 492,00

02. Aqui s i çã o de bens e servi ços
03. Juros e outros enca rgos

08. Tra ns ferênci a s de ca pi ta l
11. Outra s despes a s de capi ta l

Resumo das receitas e despesas
Classificação económica
Recei ta s correntes

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

406 007,00

378 095,00

433 077,00

441 392,00

1 200,00

16 250,00

7 750,00

149 100,00

407 207,00

394 345,00

440 827,00

590 492,00

Des pesa s correntes

341 207,00

324 845,00

387 327,00

401 447,00

Des pesa s de capi ta l

66 000,00

69 500,00

53 500,00

189 045,00

407 207,00

394 345,00

440 827,00

590 492,00

Recei ta s de ca pi ta l
Total de receitas

Total de despesas
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DOCUMENTOS SUPORTE
Em anexo, seguem os documentos previsionais para o ano 2020, previstos no POCAL, e integra
o resumo do orçamento, orçamento de receita, orçamento de despesa e o plano plurianual de
investimentos.
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