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Grandes
Opções

do Plano
2022 - 2026



Total Definido Não definido

1. Funções Gerais 30.014.930,00 26.303.727,00 3.711.203,00

1.1. Serviços Gerais de Administração Pública 27.040.148,00 23.328.945,00 3.711.203,00

1.1.1. Administração Geral 27.040.148,00 23.328.945,00 3.711.203,00

1.2. Segurança e Ordem Públicas 2.974.782,00 2.974.782,00 0,00

1.2.1. Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 2.706.099,00 2.706.099,00

1.2.2. Policia Municipal 268.683,00 268.683,00

2. Funções Sociais 83.534.649,00 58.001.421,00 25.533.228,00

2.1. Educação 19.271.038,00 17.300.775,00 1.970.263,00

2.1.1. Ensino não Superior 12.997.668,00 12.172.668,00 825.000,00

2.1.2 Serviços Auxiliares de Ensino 6.273.370,00 5.128.107,00 1.145.263,00

2.2 Saúde 3.264.280,00 2.670.000,00 594.280,00

2.2.2 Campanhas de Educ. e Sensabiliz. para a Saúde 3.264.280,00 2.670.000,00 594.280,00

2.3 Segurança e Acção Social 4.076.680,00 1.506.680,00 2.570.000,00

2.3.2 Acção Social  4.076.680,00 1.506.680,00 2.570.000,00

2.4 Habitação e Serviços Colectivos 46.524.243,00 29.205.538,00 17.318.705,00

2.4.1. Habitação   10.255.000,00 2.345.000,00 7.910.000,00

2.4.2 Ordenamento do Território 11.073.013,00 6.857.478,00 4.215.535,00

2.4.3. Saneamento 9.150.000,00 4.700.000,00 4.450.000,00

2.4.6 Protecção do Meio Amb. e Conserv. da Natureza 16.046.230,00 15.303.060,00 743.170,00

2.5 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 10.398.408,00 7.318.428,00 3.079.980,00

2.5.1 Cultura 4.878.853,00 3.363.873,00 1.514.980,00

2.5.2 Desporto, Recreio e Lazer 2.619.490,00 1.054.490,00 1.565.000,00

2.5.3 Outras Actividades Civicas e Religiosas 2.900.065,00 2.900.065,00 0,00

3. Funções Económicas 23.827.815,00 16.265.036,00 7.562.779,00

3.1 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca 278.724,00 278.724,00 0,00

3.1.1 Florestação 278.724,00 278.724,00 0,00

3.3 Transportes e Comunicações 22.744.179,00 15.181.400,00 7.562.779,00

3.3.1. Transportes Rodoviários 22.744.179,00 15.181.400,00 7.562.779,00

3.4 Comércio e turismo 312.000,00 312.000,00 0,00

3.4.1 Mercados e feiras 25.000,00 25.000,00 0,00

3.4.2. Turismo 287.000,00 287.000,00 0,00

3.5 Outras Funções Económicas 492.912,00 492.912,00 0,00

3.5.1 Desenvolvimento Económico e Abastecimento Público 492.912,00 492.912,00 0,00

4. Outras Funções 39.382.089,00 31.224.201,00 8.157.888,00

4.1. Operações da Dívida Autárquica 12.113.948,00 10.556.060,00 1.557.888,00

4.1.1. Instituições Financeiras 12.113.948,00 10.556.060,00 1.557.888,00

4.2. Transferências entre Administrações 27.268.141,00 20.668.141,00 6.600.000,00

4.2.2. Administração Local 25.668.141,00 20.668.141,00 5.000.000,00

4.2.3 Empresas Municipais e Intermunicipais 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

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

4.3.1. Gestão Participações de Capital 0,00 0,00 0,00

176.759.483,00 131.794.385,00 44.965.098,00

Descrição

MAPA RESUMO DAS OPÇÕES DO PLANO 2022

Objectivo

TOTAL

Dotações ( Euros)

Ano em Curso
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Mapa
de Comparticipações

Externas



Un.: €

Valor

(%) Comparticipações

Adm. Centr Outr.Aut. Fin. Comun. Definidas

1. Funções Gerais

1.1. Serviços Gerais de Administração Pública

1.1.1. Administração Geral

1.1.1.1 Barreiras Acrílicas DGAL 540,00 0609010133

FSUE POAT 1.119.324,00 10.09.01.01.24

1.1.1.4. Gestão de Recursos Humanos

Formação Profissional IEFP 11.580,00 06.03.04.04

1.1.1.6. Acordos de Geminação e Outros Apoios

People & Planet - A Common Destiny 1.300.000,00 06.09.01.01.99

1.1.1.8. Outras acções

Atos Eleitorais MAI 54.000,00 06.03.01.09

1.2. Segurança e ordem públicas

1.2.1. Protecção Civil e luta contra incêndios

1.2.1.1. Apoio a actividade dos bombeiros

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Sacavém MAI_PIDDAC

Bombeiros 

Voluntários de 

Sacavém

297.236,00 10.03.01.04.06.01

HazRunOFF-Integration of sensing modelling technologies for early 

detection and follow-up ofhazmat and flood hazards in transitional 

and coastal waters

DireçãoGeral de 

Ajuda 

Humanitária e da 

Proteção Civil

6.568,00 06.03.06.01.18

2. Funções Sociais

2.1. Educação

2.1.1. Ensino não Superior

2.1.1.1 Dotar a rede escolar concelhia de equip. adequado

Remoção do fibrocimento LISBOA2020 1.000,00 10.09.01.01.06.17

2.1.1.2 Fomentar a Ligação da Escola ao Meio e do Ensino à Vida

Enriquecimento Curricular DGESTE_DSELVT 800.000,00 06.03.01.99.05

PACTO - Intervenção integrada de promoção do sucesso escolar LISBOA2020 152.263,00 06.09.01.01.24.01

2.1.2.1 Ação Social Escolar

Ação Educativa DGESTE_DSELVT 8.308.842,00 06.03.01.99.01

Serviço de Apoio à Família DGESTE_DSELVT 1.300.000,00 06.03.01.99.04

2.2. Saúde

2.2.2. Campanhas de Educação e Sensibilização p/a Saúde

2.2.2.4 Const. Rep. e Beneficiação de Edifícios

Unidade de Saúde Stª Iria de Azoia Minist. Saúde 1.014.000,00 10.03.01.04.07.01

LISBOA 2020 567.664,00 10.09.01.01.19

Unidade de Saúde Catujal Minist. Saúde 1.590.000,00 10.03.01.04.07.01

LISBOA 2020 213.453,00 10.09.01.01.23

2.3. Segurança e Ação Social

2.3.2. Ação Social

2.3.2.2 Intervir nas Condições Sociais

Projeto Mil - Melhor Idade Para Todos LISBOA 2020 378.037,00 06.09.01.01.24.08

2.4. Habitação e serviços colectivos

2.4.2. Ordenamento do território

2.4.2.3. Reabilitação e Revitalização Urbana

Revitalizações Urbanas LISBOA 2020 162.252,00 10.09.01.01.07.14

REMEDIO-Regenerating mixed-use MED urban communities 

congested by traffic through Innovative low carbon mobility 

sOlutions 

INTERREG MED 

2014-2020
1.344,00 10.09.01.01.10

2.4.2.6. Dotar o Concelho de adequada rede de iluminação pública

Eficiência Energética LISBOA 2020 615.024,03 10.09.01.01.06.15

Mapa das Comparticipações 2022

Classificação Descrição

Fonte de Financiamento 
Classificação da 

Receita



Un.: €

Valor

(%) Comparticipações

Adm. Centr Outr.Aut. Fin. Comun. Definidas

Mapa das Comparticipações 2022

Classificação Descrição

Fonte de Financiamento 
Classificação da 

Receita

2.4.6. Proteção Meio Ambiente e conservação da natureza

2.4.6.2. Serviços Urbanos

CRO DGAV 6.760,00 06.09.01.01.27

2.4.6.4. Intervenções no Meio Ambiente

ValorRio-Valorização e Proteção do Patrimonio Natural e 

Paisagístico de Linhas de Água (Componente Património) (Loures)
LISBOA 2020 53.806,00 10.09.01.01.06.11

Regularização fluvial e controlo de cheias da ribeira do Prior Velho
POSEUR \ 

PORTUGAL2020
3.012.830,00 10.09.01.01.15

ATA 385.696,00 10.09.01.01.20

Controlo sustentável de cheias na Ribeira da Póvoa, Rio de Loures
POSEUR \ 

PORTUGAL2020
2.948.736,00 10.09.01.01.17

Projeto LIFE - SPEA - ÁGUIA DE BONELLI - LX Aquilla LIFE 13.043,00 06.09.01.01.02

Projeto LIFE - SPEA - ÁGUIA DE BONELLI - LX Aquilla EEAGRANTS 272.863,00 10.09.01.01.25

2.5. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos

2.5.1. Cultura

2.5.1.1. Const. Rep. E Beneficiação de edificios

PACTO - Reabilitação e Qualificação do Património Cultural - Quinta 

e Palácio de Valflores
LISBOA 2020 439.528,00 10.09.01.01.06.13

MURAL 18 - Cultura e Arte LISBOA 2020 59.863,00 06.09.01.01.31

2.5.1.6. Museologia

Rota do Memorial do Convento LISBOA 2020 74.827,00 06.09.01.01.24.07

ProMuses DGPC 34.414,00 06.09.01.01.28

2.5.3.4. Intervir nas condições sociais

Plano Municipal para a Integração de Migrantes FSE 13.125,00 10.09.01.01.27

Ações de Português não formal FAMI 4.844,00 06.09.01.01.32

3. Funções Económicas

3.1.1 Florestação

Fundo Florestal Permanente ICNF 59.928,00 06.03.07.03

Sapadores Florestais ICNF 22.500,00 06.03.01.07

3.3.1. Transportes Rodoviários

3.3.1.1 Melhorar a Rede Viária

Percurso Ciclável Loures - Infantado LISBOA 2020 59.156,00 10.09.01.01.07.04

Loures Ciclável - Frente Ribeirinha LISBOA 2020 2.349.546,00 10.09.01.01.07.06

Vias Cicláveis LISBOA 2020 545.888,00 10.09.01.01.26

3.5. Outras Funções Económicas

3.5.1. Desenvolvimeneto Económico e Abast. Público

3.5.1.1 Potenciar o deesnvolvimetno económico

FOOD-LAB Loures Inova LISBOA 2020 46.960,00 06.09.01.01.26

28.297.440,03



G R A N D E S  O P Ç Õ E S
DO PLANO 2022 - 2026

Mapa
de Empréstimos



( UNIDADE: Euros  )

CARACTERIZAÇÃO PRAZO ANOS FINALIDADE DÍVIDA PREVISTA DÍVIDA

DO DO DECORRIDOS Nº REG. DATA DO I/N CONTRATADO UTILIZADO INICIAL ACTUAL AMORTIZAÇÃO JUROS TOTAL

EMPRÉSTIMO CONTRATO    EMPRÉSTIMO  

CGD:

50.737,69 261,32 50.999,00 50.737,69 0,00

1764 08/jun/00 699.786,73 18.211,56 717.998,29 2.828.006,12 2.128.219,39

1374 21/jun/01

62.354,63 0,00 62.354,63 249.418,52 187.063,89

955.625,00 127.960,44 1.083.585,44 3.980.155,57 3.024.530,57

197.097,44 20.202,49 217.299,93 4.730.338,57

2595/000405/391 14 1 758 12/jul/21 Inv. Municipais N 6.500.000,00 6.500.000,00 0,410% 0,410% 260.000,00 26.650,00 286.650,00
BPI 

N

Novo Banco N a) 10.473.637,16 872.803,12 2.182.009,54 1.309.206,42
770035103 I 922.741,03 76.895,08 192.235,76 115.340,68

77.017.109,62 70.302.460,79 0,0917 4.194.056,20 381.336,56 4.575.392,76 37.288.059,44 33.094.003,25

a) 50% respeitam ao BPI. Este empréstimo está excepcionado em 1.012.099,00€.

38.640,88 6.440.144,95 6.440.144,95

28/fev/071028 108.250,86 124,87 108.375,73 1.285.426,75 1.177.175,89

890 04/jun/15 Inv. Municipais 12.000.000,00 9.217.816,14 1,488% 1,400% 651.872,76 132.330,18 784.202,94 4.889.046,02 4.237.173,26

30.072,81 261,32 30.334,13 181.795,56 151.722,75

228.560,08 332,98 228.893,06 2.742.720,96 2.514.160,88

1  DE JANEIRO 2022
31 DE DEZEMBRO                     

2022

Encargos Empréstimos Previstos 2022

VISTO DO T.C. CAPITAL       TAXA DE JURO ENCARGOS PREVISTOS 2022

0402/0000894/991 25 21

57440 15/set/97 Habitação I0402/0000877/991 25 24

Habitação I

6.667.500,00 3.980.155,57

4.927.436,01

1,639% 2,478%1.117.985,65 1.117.985,65

1,313% 2,490%

6.240.000,00

15.970.769,20 15.970.769,20

6.500.000,00

49821 22/dez/00 Habitação I

2595/000404/391

0402/0000904/991 25 21 1,965% -0,254%1.458.804,28 1.458.804,28

1705 11/out/18 Habitação N 0,980% 0,980%

6668887830005 25 19 1,086% 0,512%

0,410%14 1 0,410%

2595/000031/791 14 3

657.054,53 583.264,801382 28/nov/02 Habitação I

6668887830007 25 15 5.448.719,00 5.448.719,00 1,272% -0,269%1028 28/fev/07 Habitação I

745 12/jul/21 Inv. Municipais N 4.927.436,01 4.927.436,01

2.489.770,00 2.422.061,00 5,088% -0,269%

6668887830015 8 1 2745 17/dez/20 Innv.Munic.SIMAR

I6668887830006 25 15 Habitação

6668887830013 14 6

N 6.440.144,95 6.440.144,95 0,600% 0,600%

N 838.926,00 838.926,00 0,475% 0,475% 0,00 3.984,90 3.984,90 838.926,00 838.926,00

0,00

15 13 69 05/fev/09 Inv. Municipais 962.073,84

TOTAL

Orgão Deliberativo

Em__________de____________________de 2022

12.500.000,00 1,132% 0,211% 12.375,64

Em__________de____________________ de 2022

Orgão Executivo

6668887830016 14 1 2746 17/dez/20 Innv.Munic.SIMAR 38.640,88
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Un: €

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

DE COLABORAÇÃO PARA 

A RECOLHA DE RESÍDUOS 

VALOR TOTAL 

TRANSFERÊNCIAS

JF GOP 2022

Corrente Capital
Valor 

Anual
Corrente Capital

Valor 

Anual
Valor

Valor 

Anual

Bucelas 214.451  53.613  268.064  200.847  50.212  251.059  36.306  555.429  

Camarate, Unhos e Apelação 410.329  102.582  512.911  1.123.559  280.890  1.404.449  76.056  1.993.416  

Fanhões 117.266  29.317  146.583  125.209  31.302  156.511  36.306  339.400  

Loures 466.787  116.697  583.484  956.774  239.194  1.195.968  62.189  1.841.640  

Lousa 170.956  42.739  213.695  109.184  27.296  136.480  36.306  386.481  

Moscavide e Portela 183.221  45.805  229.026  734.431  183.608  918.039  62.189  1.209.254  

Sacavém e Prior Velho 296.885  74.221  371.106  827.212  206.803  1.034.015  62.189  1.467.310  

Santa Iria, São João e Bobadela 573.139  143.285  716.424  1.569.774  392.444  1.962.218  76.056  2.754.698  

Santo Antão e São Julião 338.398  84.600  422.998  404.382  101.096  505.478  62.189  990.664  

Santo António e Frielas 327.692  81.923  409.615  1.114.037  278.509  1.392.546  62.189  1.864.350  

SUB-TOTAL 3.099.124  774.781  3.873.905  7.165.410  1.791.352  8.956.762  571.974  13.402.641  

Valor Alocar Acordos de 

Execução
10.000.000  10.000.000  

Valor Alocar Contratos 

Interadministrativos 

Investimento

1.000.000  

TOTAL 24.402.641  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES NAS JUNTAS DE FREGUESIA

 TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA - 2022

FREGUESIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ACORDO DE EXECUÇÃO
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Princípio do Equilíbrio Orçamental 
 

 

De acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se o 

cálculo do equilíbrio orçamental à data. 

 

 

RECEITA CORRENTE BRUTA (1)

DESPESA CORRENTE (2)

MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES* (3)

DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES (4)

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (1) - (4) ]

MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS CORRENTES A CONSIDERAR

RÁCIO [ (1) / (4) ]

129.880.955,48

155.505.889,00

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

RECEITA CORRENTE BRUTA  > = [ DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE M/L PRAZOS ]

Orçamento - Ano 2022

25.624.933,52

150.598.319,52

1,20

124.973.386,00

4.907.569,48

 

 

* O cálculo da média das amortizações dos empréstimos de MLP, de acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de 

setembro, é de 4.907.569,48€. 
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                                                     Normas de Execução Orçamental 2022 

 
 

NORMAS DE EXECUCÃO ORÇAMENTAL 

 

A presente norma de execução orçamental encontra-se, em conformidade 

com as disposições constantes dos seguintes diplomas legais, na sua redação 

atual: 

a) Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho e Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 

de setembro; 

b) O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

(SNC – AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, 

“integra a estrutura concetual da informação financeira pública, as normas 

de contabilidade pública, e o plano de contas multidimensional, constantes, 

respetivamente, dos anexos I a III ao presente decreto-lei, e que dele fazem 

parte integrante”; 

c) A Norma 26 (NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental) tem como 

objetivo regular a contabilidade orçamental, estabelecendo os conceitos, 

regras e modelos de demonstrações orçamentais, de forma a assegurar a 

comparabilidade, quer com as respetivas demonstrações de períodos 

anteriores, quer com as de outras entidades.   

d) A Norma de controlo Interno vigente na autarquia de Loures. 

 

CONCEITOS GERAIS 

Artigo 1º 

Grandes Opções do Plano 

As Grandes Opções do Plano (GOP’s) definem as linhas de desenvolvimento 

estratégico da autarquia, incluindo, sem prejuízo de outras, o Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI) com uma previsão plurianual e o Plano de 

Atividades Municipais (PAM) onde se encontram previstas as atividades mais 

relevantes da gestão autárquica.  
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Artigo 2º 

Orçamento 

O Orçamento projeta as previsões anuais e plurianuais das despesas e das 

receitas por forma a evidenciar todos os recursos que a autarquia irá 

arrecadar para financiamento das despesas que pretende realizar.  

 

Artigo 3º 

Utilização das Dotações Orçamentais 

Durante o ano de 2022 a utilização das dotações orçamentais é sujeita à 

análise de existência de fundos disponíveis a curto prazo, previstos ao abrigo 

do disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).  

 

Artigo 4º 

Execução Orçamental 

1. A assunção de encargos geradores de despesa deve ser justificada 

quanto à necessidade, utilidade e oportunidade.   

 
2. As unidades orgânicas são responsáveis pela gestão do conjunto dos 

meios financeiros, afetos às respetivas áreas de atividade, bem como de 

todos os procedimentos inerentes à contração de despesa.  

 
3. O equilíbrio da Demonstração do Desempenho Orçamental, obriga ao 

estabelecimento das seguintes regras:  

a) Registo de todos os compromissos assumidos no ano de 2021 e não pagos;  

b) Registo de todos os compromissos contratualizados para 2022. 

 

Artigo 5º 

Princípios e Regras de Execução Orçamental 

1. Só podem ser assumidos compromissos até ao montante dos fundos 

disponíveis e verificadas as condições que se seguem, sob pena da respetiva 

nulidade, e sem prejuízo das responsabilidades aplicáveis: 

a) Conformidade legal e regularidade financeira da despesa; 

b) Emissão de um número sequencial e válido de compromisso, refletido na 

ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente; 
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c) Registo do compromisso no sistema informático de apoio à execução 

orçamental (do qual devem também constar, para além dos compromissos, 

os fundos disponíveis, as contas a pagar e os pagamentos em atraso, 

especificados pela respetiva data de vencimento). 

 
2. A autarquia não pode assumir compromissos que coloquem em causa a 

estabilidade orçamental, de acordo com a lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, 

a aprovação e execução do orçamento deve obedecer ao princípio de 

estabilidade orçamental, baseado na sustentabilidade financeira da 

autarquia, bem como na gestão orçamental. 

 
 3. Os pagamentos só podem ser realizados quando os compromissos tiverem 

sido assumidos, em cumprimento dos demais requisitos legais de execução 

de despesas e após o fornecimento de bens e serviços ou da satisfação de 

outras condições. 

 

Artigo 6º 

Pagamentos em atraso 

Os pagamentos em atraso traduzem-se nas contas a pagar que permaneçam 

nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento 

acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documento equivalente 

(alínea e) do artigo 3.º da LCPA. 

A execução orçamental não pode no final de cada mês, levar a um valor de 

pagamentos em atraso superior ao do mês anterior. 

 

Artigo 7º 

Arrecadação de Receitas 

1. Nenhuma receita poderá ser liquidada e arrecadada se não tiver sido 

objeto de inscrição na rúbrica orçamental adequada, podendo, no entanto, 

ser cobrada para além dos valores inscritos no Orçamento.  
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2. É da competência dos serviços responsáveis a verificação de todos os 

normativos legais e regulamentares de suporte ao registo da receita e 

respetiva classificação de acordo com o previsto no Orçamento da Receita 

para o ano em curso. 

 
3. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro transitam para 

o ano seguinte nas correspondentes rúbricas do Orçamento do ano em que a 

cobrança se efetuar e mantidas em conta corrente. 

 

Artigo 8º 

Receita Empréstimos 

1. Os serviços municipais responsáveis pela gestão financeira do empréstimo 

de médio e longo prazo devem garantir os meios necessários à gestão dos 

seus fluxos e sua articulação com os respetivos processos de despesa. 

 

Artigo 9º 

Despesa Empréstimos 

1. A resolução dos processos de despesa associados ao conjunto de 

investimentos afetos ao empréstimo de médio e longo prazo devem, depois 

de obedecer às devidas conferências e validações, ser articulados com os 

respetivos fluxos de receita, no sentido de garantir o equilíbrio na gestão de 

tesouraria. 

 

Artigo 10º 

Receita Consignada 

1. Os serviços municipais devem enviar, informação detalhada relativa a 

candidaturas/financiamentos externos à DPCA para a verificação, validação e 

gestão do processo de aprovação. 

 
2. A inscrição orçamental de candidaturas/financiamentos aprovados após a 

aprovação dos documentos previsionais, obriga, para além dos 

procedimentos definidos para as Alterações Orçamentais, que os serviços 

municipais, remetam ao DPFA toda a informação financeira necessária à sua 

execução. 
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3. Os serviços municipais responsáveis pela execução física dos projetos 

objeto de cofinanciamento devem trimestralmente remeter à DPCA 

informação acerca das despesas já realizadas e previsão de despesas a realizar 

nos três meses subsequentes. 

 

Artigo 11º 

Processo de Despesa 

1. As unidades orgânicas só poderão desenvolver processos de despesa, até 

ao limite máximo das dotações orçamentais. 

 
2. Todo o processo de despesa deve impreterivelmente indicar a respetiva 

rúbrica das GOP’s e da Contabilidade de Gestão. 

 
3. As unidades orgânicas são responsáveis pelo acompanhamento de todo o 

processo de despesa até ao seu pagamento. 

 
4. As unidades orgânicas são responsáveis pela gestão do orçamento definido 

para a sua atividade. 

 

Artigo 12º 

Princípios Gerais para a Realização da Despesa 

1. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios 

e regras definidos no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, e na Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), nomeadamente:  

a) As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e 

pagas, se para além de serem legais, estiverem devidamente justificadas e 

tiverem cobertura orçamental, ou seja, se estiverem inscritas no Orçamento 

e nas GOP, com dotação igual ou superior ao valor do cabimento e 

compromisso, respetivamente;  

b) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a 

utilizar na sua realização;  

c) Os compromissos assumidos não podem ultrapassar os fundos disponíveis; 
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e) As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de dezembro, devendo 

o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até 31 de 

dezembro ser processados por conta das verbas adequadas do orçamento do 

ano seguinte.  

 

Artigo 13º 

Fundo Maneio 

1. O montante máximo de fundo de maneio a atribuir será desagregado por 

rúbrica orçamental, salvo situações devidamente fundamentadas pelos 

serviços e autorizadas pelo Presidente da Câmara, conforme o estipulado no 

Regulamento de Fundos de Maneio, aprovado em Reunião de Câmara.  

 
2. O fundo de maneio deverá ser utilizado nas rúbricas que foram solicitadas 

e aprovadas e consequentemente cabimentadas. 

 

 
Artigo 14º 

Assunção de Compromissos \ Obrigações Plurianuais 

1. Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1, do art.º 6.º, e n.º 4 do artigo 

16.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do art.º 12.º, do Decreto-

Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, é concedida autorização prévia genérica, 

favorável, à assunção de compromissos\obrigações plurianuais, nos casos e 

condições seguintes: 

a) Resultem projetos ou ações constantes das Opções do Plano; 

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € (noventa e nove mil, 

setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 

execução de três anos;  

c) Resultem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de 

pagamentos, quando legalmente admissíveis, e alterações ao cronograma 

físico de investimentos;  

d) Quando o Plano de Liquidação de Pagamentos em Atraso, ou subsequentes 

modificações, gerem encargos plurianuais, conforme dispõe o n.º 4, do art.º 

16.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 
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2. A assunção de compromissos\obrigações plurianuais a coberto da 

autorização prévia prevista no número anterior, só poderá fazer-se quando, 

para além das condições previstas, sejam respeitadas as regras e 

procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e cumpridos 

os demais requisitos legais de execução de despesas, sem prejuízo do previsto 

no art.º 9.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. 

 
3. De acordo com o previsto no nº 6, do artigo 22º, do Decreto-Lei nº 197/99, 

de 8 de junho na sua redação atual, é concedida a devida autorização para a 

Câmara Municipal deliberar pela abertura de procedimentos relativos a 

despesas que deem lugar a encargos em mais de um ano económico ou em 

ano que não seja o da sua realização, e não se encontrem abrangidos pelas 

disposições constantes das alíneas a) e b) do nº 1, da mesma disposição legal. 

 
4. Se no decorrer da execução orçamental, uma reprogramação implicar uma 

alteração do montante global da despesa, então está sujeita a autorização 

prévia da Assembleia Municipal, podendo a mesma ser conferida através de 

uma Alteração Orçamental Modificativa. 

 

 

Artigo 15º 

Modificações ao Orçamento e às GOP’s 

1. A Camara Municipal, baseada em critérios de economia, eficácia e 

eficiência, tomará as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas 

públicas locais, reorientando através do mecanismo das modificações 

orçamentais, as dotações disponíveis de forma a permitir uma melhor 

satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro, no 

cumprimento estrito do disposto no número 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL. 

 
2. Estão impedidas as alterações orçamentais nas seguintes situações: 

a) Que impliquem aumento ou redução da despesa obrigatória por conta de 

despesa com outra natureza; 

b) Que reduzam rúbricas em que ocorram necessidades certas ou que 

estejam associadas a “compromissos assumidos”; 
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c) Que impliquem anulação em dotações de projetos com financiamento 

alheio sendo proibida a reafectação de dotações de projetos/ações com 

financiamento alheio a outros projetos/ações. 

 
3. Fica sujeita a prévia avaliação do equilíbrio corrente orçamental municipal 

a anulação em dotações orçamentais de capital para reforço de despesa 

corrente.  

 
4. A anulação ou reforço de despesa obrigatória por conta de despesa com 

outra natureza fica sujeita a prévia autorização do Presidente da Câmara 

Municipal. 

 
5. As dotações orçamentais são afetas, em primeira instância, aos 

compromissos e à dívida transitados do ano anterior. 

 
6. As dotações orçamentais, por relação com o número anterior, são 

alocadas, na primeira alteração orçamental, com os ajustamentos, em termos 

de económicas e de orgânicas que se mostrar necessário, de acordo com os 

compromissos e a dívida transitada, de facto, após o fecho da execução 

orçamental de 2021. 

 
7. A aprovação das Alterações Modificativas é da competência da Assembleia 

Municipal e realizam-se sempre que impliquem um aumento do valor global 

do orçamento aprovado, salvo quando se trate da aplicação de receitas 

legalmente consignadas, de empréstimos contratados e da nova tabela de 

vencimentos publicada após a aprovação do orçamento inicial. 

 
8. No caso do PPI – Plano Plurianal de Investimentos, as modificações a 

efetuar a estes documentos consubstanciam-se em Alterações Modificativas 

sempre que se torne necessário anular ou incluir novos projetos, salvo se 

prenda com a realização antecipada de ações previstas para anos posteriores 

ou a modificação do montante das despesas de qualquer projeto constante 

no PPI aprovado. 
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9. O excesso de cobrança em relação à totalidade das receitas previstas no 

orçamento poderá conduzir à elaboração de uma revisão ao orçamento bem 

como à diminuição ou anulação de receitas sempre que o desenrolar da 

atividade municipal seja reveladora de que as fontes de financiamento serão 

comprovadamente inferiores ao previsto inicialmente. Caso a diminuição da 

receita tiver subjacente uma diminuição de receitas legalmente consignadas 

ou de empréstimos contratados, deve essa redução implicar a formulação de 

uma alteração orçamental. 

 

Artigo 16º 

Gestão de Contratos 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete a cada uma das 

unidades requisitantes a gestão dos contratos em vigor. 

 
2. As questões relacionadas com a execução dos contratos, como as eventuais 

modificações, incumprimentos contratuais, apuramento de 

responsabilidades ou aplicação de penalidades, entre outras, devem ser 

remetidas à unidade responsável pelo aprovisionamento para que esta 

assegure a competente análise e tramitação adequada em articulação com o 

gestor do contrato. 

 

Artigo 17º 

Dúvidas sobre a Execução do Orçamento 

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação deste 

normativo serão esclarecidas por despacho do Presidente da Câmara ou do 

Vereador com competência. 

 

Artigo 22º 

Vigência do Orçamento 

O Orçamento, as Grandes Opções do Plano e as Normas Regulamentadoras 

da Execução Orçamental vigorarão, após a aprovação em Assembleia 

Municipal. 

 



G R A N D E S  O P Ç Õ E S
DO PLANO 2022 - 2026

Relatório
Orçamento
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Enquadramento Macroeconómico 

 
De acordo com o Boletim Económico do Banco de Portugal (Bdp) de outubro de 2021, A economia mundial, 

mantém-se favorável, apesar dos problemas nas cadeias de fornecimento de bens. Em 2021, a atividade 

e o comércio mundial crescem 6,1% e 11,2% respetivamente, encontrando-se no final do ano mais de 4% 

acima do nível pré-pandemia. 

 

A procura externa dirigida à economia portuguesa aumenta 9,1% (-11,4% em 2020), ligeiramente acima 

das hipóteses consideradas no Boletim Económico de junho. A rapidez e a sincronia da recuperação da 

procura global de bens criaram perturbações nos fornecimentos, evidenciadas na escassez de matérias-

primas e bens intermédios, nos prazos de entrega mais longos e nos custos de transporte elevados. Estes 

problemas têm condicionado a produção de diversos bens. 

 

Os preços das matérias-primas aumentam de forma notória em 2021, após os níveis baixos atingidos no 

ano anterior. 

 

A inflação aumenta nas principais economias avançadas em 2021. Para a área do euro, o BCE projeta uma 

inflação de 2,2% em 2021 (0,3% em 2020), refletindo, para além da subida dos preços das matérias-primas, 

outros fatores como o fim da redução temporária do IVA na Alemanha e o aumento do preço dos serviços, 

com o levantamento das restrições sanitárias. 

 

As condições de financiamento permanecem favoráveis em 2021, beneficiando da política monetária 

acomodatícia do BCE. O balanço do BCE em percentagem do PIB aumentou 5,7 pp no  primeiro semestre, 

fixando-se em 67,5% do PIB da área do euro. A partir de março de 2021, o BCE aumentou 

significativamente o ritmo das compras mensais do programa temporário de aquisição de ativos devido à 

emergência pandémica (PEPP, Pandemic Emergency Purchase Programme), de modo a preservar 

condições de financiamento favoráveis na área do euro, embora tenha mantido inalterado o envelope total 

do programa. Paralelamente, as operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas 

contribuíram para incentivar a concessão de crédito bancário na área do euro. Estas condições de 

financiamento favoráveis transmitiram-se à economia portuguesa. Os bancos portugueses aumentaram o 

financiamento junto do banco central na primeira metade do ano e continuaram a financiar o setor privado 

a taxas de juro historicamente reduzidas. 
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Em Portugal, o crédito às empresas continuou a expandir-se, destacando-se o crescimento do crédito às 

empresas de menor dimensão e dos setores de alojamento e restauração e indústria.  

 

A taxa de variação anual dos empréstimos bancários às empresas situou-se em 10% em março, 

desacelerando para 6,3% em junho. Esta desaceleração tem subjacente a redução dos novos empréstimos 

com garantia pública (de 40% para 20% do total de novos empréstimos com maturidades superiores a um 

ano). Ainda assim, os empréstimos mantiveram um crescimento robusto, para o qual contribuiu a 

diminuição dos reembolsos, em parte associada às moratórias. Refletindo as medidas de apoio, o 

empréstimo típico das empresas aumentou na crise pandémica quando tinha registado uma redução na 

crise das dívidas soberanas. Concomitantemente à evolução do crédito, os depósitos aumentaram no 

primeiro semestre (taxa de variação anual de 14,6%), constituindo uma almofada financeira das empresas. 

 

Os novos empréstimos a particulares também continuaram a crescer, especialmente o crédito para 

habitação que atingiu os níveis de 2008, num contexto de dinamismo dos preços no mercado imobiliário. 

O aumento dos novos empréstimos para aquisição de habitação foi superior à variação do valor das 

transações de alojamento familiares, traduzindo-se numa maior fração financiada por empréstimos (46% 

no primeiro semestre, face à média de 41% nos cinco anos anteriores à crise pandémica). Acompanhando 

a evolução do consumo privado, os novos empréstimos para consumo e outros fins caíram no primeiro 

trimestre, mas recuperaram no segundo. 

 

O crescimento projetado para o PIB tem subjacente uma recomposição da despesa entre bens e serviços, 

refletindo o impacto diferenciado da crise pandémica em termos setoriais. No primeiro semestre, a atividade 

voltou a exibir um perfil marcado em resultado do agravamento da situação sanitária e posterior alívio das 

restrições (variações em cadeia de -3,3% e 4,5% no primeiro e segundo trimestres). Em termos setoriais, 

a queda da atividade e a subsequente recuperação foram mais marcadas nos serviços que envolvem maior 

contato social. 

 

A trajetória de recuperação projetada até ao final do ano assume um maior dinamismo da despesa em 

serviços. Ainda assim, esta despesa permanece abaixo do nível pré-pandemia, dada a persistência de 

comportamentos de precaução, a recuperação lenta do turismo e um maior recurso ao teletrabalho. Em 

contraste, a despesa em bens encontra-se acima do nível pré-pandemia no final de 2021, embora 

condicionada pelas perturbações na oferta. 
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A economia portuguesa recupera a capacidade de financiamento face ao exterior em 2021, que se situa 

em 1% do PIB. A entrada de fundos europeus contribui para o aumento do excedente das balanças de 

rendimentos e de capital, de 1,8% do PIB em 2020 para 3,4% em 2021. Este saldo é também favorecido 

pela trajetória de redução do pagamento de juros da dívida pública ao exterior e pela devolução de 1115 

milhões de euros por parte do Fundo Europeu de Estabilização Financeira pagos por Portugal no âmbito 

do Programa de Assistência Económica e Financeira. Em contraste, assiste-se a um agravamento do défice 

da balança de bens e serviços em 2021 (de 1,8% do PIB para 2,3%). Este comportamento reflete um efeito 

de termos de troca negativo associado ao aumento do preço do petróleo e, em menor grau, um efeito de 

volume negativo. O perfil projetado para as exportações de turismo contribui para o aumento gradual do 

excedente da balança de serviços – mais concentrado na segunda metade do ano – mas cujo efeito não 

deverá ser notório em 2021. 

 

As taxas de juro indexadas à Euribor a 3m/6m e 12 m continuaram em 2020 a registar valores negativos, 

circunstância que representou, para o Município, uma diminuição do serviço da dívida. 

Atualmente, e para um período de 12 m, a média da Euribor em 2021 é de -0,518%. 

 

 

 

 

 

Orçamento de Estado 2022 

 

Há data de conclusão da construção da proposta do Orçamento Municipal para o ano de 2022, não é 

conhecido o Projeto de Plano Orçamental para 2022 (PPO/2022), neste sentido esta análise resume-se a 

uma breve exposição técnica dos riscos orçamentais e sustentabilidade das finanças públicas, publicado 

pelo Conselho de Finanças Públicas (CFP) em 02 de dezembro de 2021.  
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O crescimento da produtividade em Portugal é identificado como o principal risco macroeconómico no 

longo-prazo. O CFP perspetiva que, entre 2021 e 2035, o PIB real cresça a uma média de 1,9% por ano. 

Neste horizonte, na ausência de choques, o ritmo de crescimento da economia deverá convergir para 0,7% 

no longo-prazo, em linha com o crescimento potencial estimado para a economia portuguesa. No cenário 

do CFP, a recuperação do choque da pandemia e a convergência do crescimento da produtividade do 

trabalho para 1,1% no longo-prazo estão dependentes da robustez da intensidade do capital. O contributo 

da acumulação de capital, no longo-prazo, pressupõe a manutenção de condições de financiamento 

favoráveis e a estabilização do rácio de investimento no produto em torno dos valores projetados para o 

final do período de execução do PRR (2021-2026) – o qual pressupõe uma eficiente execução do plano e 

absorção dos fundos na economia. 

 

Os impactos diretos e indiretos das alterações climáticas constituem um forte desafio para a atividade 

económica e para as finanças públicas de todos os países do mundo. Portugal não constitui uma exceção. 

Contudo, os estudos comparativos já realizados apresentam alguns resultados contraditórios para Portugal. 

Neste contexto, os riscos descendentes de curto e de longo-prazo para a economia e finanças públicas 

portuguesas deverão aumentar substancialmente em resultado dos riscos físicos e de transição incidentes 

sobre a economia que implicam a adoção de políticas de adaptação e de mitigação com custos orçamentais 

significativos, mas ainda não suficientemente conhecidos. 

 

Com efeito, apesar de Portugal já ter aprovado vários planos de ação que visam a transição para a 

neutralidade carbónica da economia, tal como o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, estes 

apresentam um insuficiente levantamento das necessidades de investimento a realizar, tanto pelo sector 

público como pelo sector privado, e respetivas fontes de financiamento. Urge assim desenvolver a sua 

dimensão financeira para garantir a concretização das metas acordadas. 

 

O cenário de longo-prazo perspetiva que entre 2021 e 2035 o PIB real cresça a uma média de 1,9% por 

ano. Este valor encontra-se em linha com a média observada no período de expansão anterior à pandemia, 

compreendido entre 2013 e 2019 (1,8%). Em termos de composição, o crescimento da economia 

portuguesa até 2035 deverá, de um modo geral, ser semelhante ao observado em termos históricos no 

período de 2002 a 2019, assentando predominantemente num contributo positivo da produtividade total 

dos fatores (1,5 p.p. em média) e em contributos inferiores da acumulação de capital e do trabalho. 

 

Nos anos seguintes, a economia portuguesa deverá entrar num perfil de convergência para o seu 

crescimento potencial ou de longo-prazo. Assim, o atual cenário antecipa que, no período 2026-2030, a 

economia portuguesa cresça, em média, 1,4% ao ano.  
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Para esta dinâmica, o contributo de 1,1 p.p. da produtividade total de fatores, continuará a ser decisivo. A 

acumulação de capital deverá contribuir com 0,4 p.p., recuperando face ao período anterior, enquanto o 

fator trabalho deverá contribuir negativamente, ainda de que forma marginal (-0,1 p.p.) para o crescimento 

da economia. 

 

O aumento no contributo da acumulação de capital deverá refletir uma manutenção dos fluxos de 

investimento, mesmo após a conclusão do PRR, o que se deverá traduzir na manutenção do rácio do 

investimento sobre o produto em torno de 20,4%, um valor superior aos 16,0% observados entre 2013 e 

2019, mas ainda assim inferior ao registado no início do século (Gráfico 4). Desta forma, o stock de capital 

da economia deverá crescer, em média, 1,2% ao ano, sendo este ritmo de crescimento ligeiramente inferior 

aquele observado no período da grande moderação, entre 2002 e 2008 (1,6%). 

 

No longo-prazo, o ritmo de crescimento da economia deverá convergir para 0,7%, em linha com o 

crescimento potencial estimado para a economia portuguesa, e o qual deverá estar próximo do crescimento 

médio observado entre 2002-2019 – período compreendido entre a introdução do euro e o início da 

pandemia. 

 

 

Enquadramento\Alterações Legislativas 

 

A situação epidemiológica verificada em Portugal exigiu a adoção de várias medidas excecionais e 

extraordinárias, destacando-se o Decreto-Lei n.º6-D/2021, de 15 de janeiro, que prorrogou o prazo dos 

regimes excecionais de medidas aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-

19, até 30 de junho e 31 de dezembro de 2021. Com base na avaliação dos critérios de controlo da 

pandemia, nomeadamente a avaliação do risco de transmissibilidade e do nível de incidência, temos vindo 

a assistir a um levantamento progressivo e gradual das medidas restritivas adotadas no âmbito do combate 

à pandemia da doença COVID-19. Contudo, a intervenção de proximidade prestada pelos municípios no 

combate às necessidades nascidas no âmbito da pandemia, designadamente no apoio aos munícipes e às 

entidades que locais que contribuem para a estrutura social e a economia local continuará a ser 

fundamental e essencial. 

 

Plano de Recuperação e Resiliência, visa a obtenção de financiamento de medidas de investimento 

económico e social.  
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Da participação dos municípios na construção do Plano de Recuperação e Resiliência, foi reconhecida toda 

a importância deste instrumento para responder aos desafios de uma recuperação económica inclusiva e 

sustentável, mas também para acelerar a transição digital e para a economia do conhecimento, a 

descarbonização e a resiliência territorial aos riscos sistémicos globais. 

 

A qualidade desta participação e a criação de condições para responder ao desafio de execução física e 

financeira até 2026, exigem preparação, planeamento e uma tomada de escolhas informada e participada. 

 

A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, veio estabelecer o quadro da transferência de competências para as 

autarquias locais. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, prorrogou o prazo de 

transferência das competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais nos domínios da 

educação e da saúde, estipulando que estas competências se consideram transferidas para as autarquias 

locais e entidades intermunicipais até 31 de março de 2022. O ano de 2022 será um ano de efetivação da 

transferência universal de todas as competências para os municípios.  

 

Todo o processo de transição é revestido de grande complexidade e enorme exigência.  

 

O ano de 2022 será um ano de concretização da descentralização administrativa. 

 

Todo e qualquer processo de descentralização da administração central para a local confere à esfera do 

poder democrático local uma dimensão de ação assente numa lógica de proximidade e de confronto direto 

com as reais necessidades das populações, bem como do alcance das estratégias e soluções ideais para 

tornar cada vez melhores as condições de vida dos cidadãos e cidadãs.  

 

No âmbito da descentralização em curso das competências nas áreas da educação, saúde, cultura e ação 

social, acredita-se que a mesma confira, e na lógica atrás referida, uma acrescida capacidade de prestação 

de serviço público e crê-se que a relação de competência e gasto do exercício das mesmas se concretize 

de forma positiva.  

 

No âmbito da despesa, o Município tem vindo a adotar medidas objetivando a diminuição e mitigação dos 

impactos económicos negativos provenientes do surto epidémico, quer pelo apoio às famílias, à economia 

local e às instituições do setor social e solidário do concelho, destacando as medidas relativas à isenção 

do pagamento de taxa no domínio da utilização e ocupação da via pública, da afixação de publicidade de 

natureza comercial e dos recintos itinerantes e improvisados, o apoio à economia local e ao setor solidário 

e ao arrendamento.  
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Apesar do levantamento das medidas excecionais e temporárias tomadas para conter a propagação da 

COVID-19 e da retoma das atividades económicas, o apoio económico e social municipal continuará a ser 

basilar no combate à pandemia e suas consequências. 

 

O aumento expressivo da despesa no exercício transato, em consequência do efeito das medidas 

excecionais no âmbito da COVID-19 introduzidas pela autarquia assim como a globalidade do contexto 

económico, condicionou a construção e previsão dos orçamentos municipal.  

 

Importa, assinalar igualmente, a evolução da receita não fiscal e não fiscal deverá assentar a sua 

compensação fundamentalmente, no aumento das transferências provenientes da União Europeia. 

 

 

Breve apresentação do orçamento municipal 

 

A elaboração do Orçamento Municipal e dos documentos previsionais de 2022 do Município de Loures 

obedece às regras de decorrem do Regime Financeiro das Autarquias Locais (Lei nº. 73/2013, de 03 de 

setembro) e do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC – AP), 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro. 

 

A vigência do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas - SNC-AP, 

configura uma mudança de paradigma na produção, desenvolvimento, tratamento e análise na preparação 

dos documentos previsionais de 2022 e assim como nas demonstrações de relato. 

 

A materialização do SNC-AP, impos uma nova realidade revogando os POCAL, com exceção dos pontos 

2.9, 3.3 e 8.3.1. e introduzido o subsistema de contabilidade orçamental que visa permitir um registo 

pormenorizado do processo orçamental, corporalizado na Norma de Contabilidade Publica (NCP) 26. 

 

A NCP 26, define as regras aplicadas à contabilidade orçamental, estabelecendo os conceitos e os modelos 

de demonstrações orçamentais, que permitem assegurar a comparabilidade do relato orçamental com o 

período anterior da própria entidade e do mesmo período com outras entidades. 

 

De acordo com o previsto no n.º 46 do ponto 11 da NCP 26 do SNC-AP, as demonstrações orçamentais 

previsionais a elaborar são: Orçamento e plano orçamental plurianual (ano seguinte, mais 4 anos) e o Plano 

plurianual de investimentos. 
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Por último, mantém-se em vigor artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI) nomeadamente 

quanto aos elementos que devem constar no orçamento municipal a apresentar aos órgãos. 

 

 

Pressupostos do orçamento 

 

A comparabilidade dos dados aqui expressa, incide sobre os modelos concebidos através do sistema 

contabilístico do POCAL. 

 

O orçamento municipal para 2022 conserva o rigor e equilíbrio entre os recursos financeiros, a execução 

do investimento e a atividade municipal, o que em grande parte resulta da posição financeira consolidada 

que a autarquia apresenta. 

 

O valor do Orçamento Municipal para 2022 é de 190,3 M€, o que comparativamente a 2021 representa 

uma variação de + 13,6 M€. 

 

 

A estabilidade orçamental exigida, no que respeita à arrecadação de receita e evolução económica 

nacional, é fundamental para um saudável funcionamento da autarquia quer por ser, condição necessária 

para um controlo das despesas, quer por ser numa perspetiva de médio prazo para a garantia de uma 

distribuição equilibrada de despesas pelos vários orçamentos anuais e de uma não exposição a riscos 

excessivos. 

 

A previsão das receitas foi realizada com o maior rigor possível, visto que determina a capacidade de 

financiamento da autarquia permitindo fixar o limite das despesas. 

 

 

€

Receitas Despesas

Correntes 155 505 889,00 124 973 386,00

Capital 34 883 805,00 65 420 108,00

Outras receitas 3 800,00

TOTAL 190 393 494,00 190 393 494,00

2022



                                                         Relatório Orçamento 2022 
 

 

 

Para a elaboração do orçamento da receita, foram aplicadas as regras e princípios orçamentais previstos 

no Decreto-Lei n.º 54- A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), sendo os valores previsionais correspondentes à 

média, cuja data de referência é a 31 de agosto. 

 

A opção desagravamento dos impostos municipais, com maior relevância no Imposto Municipal de Imóveis 

e na Participação Fixa no IRS, corresponde a um orçamento que absorve na sua totalidade o impacto da 

não adoção de medidas compensatórias pela quebra de outras receitas. 

 

Os valores previstos nas rubricas de recursos humanos preveem o pessoal que ocupa lugares de quadro, 

requisitado e em comissão de serviço ou contratos e a termo certo, bem como aqueles cujos contratos ou 

abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam devidamente aprovados no momento da elaboração 

do orçamento, bem como o efeito da alteração de posição remuneratória e do impacto do salário mínimo.  

 

No que se refere às comparticipações, resultado do Portugal2020, prevê-se um acréscimo justificado 

fundamentalmente pela conclusão dos investimentos inseridos no PACTO, PEDU e POSEUR. 

 

Na elaboração do orçamento de 2022 teve-se especial consideração aos princípios da prudência, da 

transparência e da estabilidade orçamental, isto é, o equilíbrio efetivo entre receitas cobradas e despesas 

realizadas. 

 

 

Objetivos Gerais 

 

Neste contexto são prosseguidos os seguintes objetivos: 

 

 Gestão criteriosa, transparente e rigorosa dos recursos municipais; 

 Contenção de despesa no contributo do reforço e consolidação das finanças do município; 

 Manutenção de níveis mínimos de endividamento líquido, capazes de garantir uma tesouraria 

saudável, prazos médios de pagamentos reduzidos, fundos disponíveis positivos e a inexistência 

de pagamentos em atraso; 

 Aumento da capacidade das políticas de desenvolvimento sustentável e harmonioso de longo 

prazo do município, com o propósito da melhoria da qualidade de vida dos munícipes, em 

articulação com as circunstâncias económico-financeiras do país; 
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 Garantia da continuidade de projetos municipais em curso, sem estrangulamentos de ordem 

financeira; 

 Priorização na captação de financiamentos, no âmbito do novo quadro de apoio comunitário, que 

visem promover níveis sustentados de desenvolvimento económico e sociocultural e de 

qualificação territorial, mantendo o equilíbrio do orçamento; 

 Reforço das políticas sociais, através da dinamização e incremento de iniciativas do foro da ação 

social que complementam a intervenção do Estado, das instituições e o esforço acrescido das 

populações face ao contexto social presente. 

 

 

O quadro abaixo faz a comparação das receitas e despesas correntes e de capital (2022-2021): 

 
 

A execução do presente orçamento, implica que as receitas correntes financiem parte das despesas de 

capital. 

 

As Grandes Opções do Plano num horizonte de cinco anos, totalizam cerca de 910 M€. 

 

 

Para o exercício de 2022, o valor das GOP's é cerca de 177 M€ em que 132 M€ estão “Definidos” e 45M€ 

“A definir”. 

 

 

€

Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas

Correntes 155 505 889,00 124 973 386,00 132 149 228,00 119 473 454,00 23 356 661,00 5 499 932,00

Capital 34 883 805,00 65 420 108,00 44 630 607,00 57 333 203,00 -9 746 802,00 8 086 905,00

Outras receitas 3 800,00 26 822,00 -23 022,00

TOTAL 190 393 494,00 190 393 494,00 176 806 657,00 176 806 657,00 13 586 837,00 13 586 837,00

2022 2021 Variação

€

GOP's 2022 2023 2024 2025 2026

Definido 131.794.385,00 183.820.377,00 198.971.464,00 188.257.907,00 162.174.856,00

A definir 44.965.098,00

TOTAL 176.759.483,00 183.820.377,00 198.971.464,00 188.257.907,00 162.174.856,00

€

GOP's 2022

Definido 131.794.385,00

A definir 44.965.098,00

TOTAL 176.759.483,00
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Para os valores inscritos quer, “A definir”, quer para investimentos para os anos seguintes, prevê-se o seu 

financiamento através de receitas próprias e recursos a empréstimos bancários.  

 

A previsão das Receitas e das Despesas refletem um aumento na ordem dos 7,7%. A Receita Corrente 

atinge uma percentagem de 81% do Orçamento, representando mais de 100% da Despesa Corrente. 

 

 

 

A rubrica de receita com maior expressão é a dos impostos diretos, seguida das transferências correntes, 

representando ambas cerca de 52% do orçamento. 

 

As receitas fiscais, apresentam um acréscimo relativamente ao projetado para 2021. As transferências do 

Orçamento de Estado, inscritas na proposta de orçamento cumprem o estipulado nas regras previsionais 

do POCAL, que impõe a inclusão das verbas inscritas no orçamento em vigor. 

 

Do lado da despesa, destaca-se os recursos humanos e aquisição de bens e serviços, a absorverem cerca 

de 51% do orçamento da despesa. 

 

Relativamente às despesas com a aquisição de bens de capital, estas apresentam um valor significativo, 

cerca de 51 M€. 

 

 

 

 

 

Designação 2022 2021 Designação 2022 2021

Impostos Diretos 60.373.901,00 59.449.731,00 Despesas com Pessoal 56.528.000,00 51.868.000,00

Impostos Indiretos 1.000,00 1.000,00 Aquisição de Serviços 40.218.001,00 43.068.645,00

Taxas, Multas e Outras Penalidades 5.497.768,00 5.237.576,00 Juros e Outros Encargos 232.416,00 390.598,00

Rendimentos de Propriedade 1.809.397,00 1.892.630,00 Transferências Correntes 26.092.369,00 21.612.911,00

Transferências Correntes 38.701.493,00 35.792.130,00 Subsidios 1.265.500,00 1.550.000,00

Venda de Bens e  Serviços Correntes 30.574.552,00 12.338.783,00 Outras Despesas Correntes 637.100,00 983.300,00

Outras Receitas Correntes 18.547.778,00 17.437.378,00

RECEITAS CORRENTES 155.505.889,00 132.149.228,00 DESPESAS CORRENTES 124.973.386,00 119.473.454,00

Vendas de bens de investimento 63.110,00 50.910,00 Aquisição de Bens de Capital 51.213.504,00 44.965.860,00

Transferências de Capital 17.620.698,00 17.748.421,00 Transferências de Capital 4.127.533,00 10.329.384,00

Ativos Financeiros 4.000.000,00 16.000.000,00 Ativos Financeiros 7.279.071,00 156.318,00

Passivos Financeiros 13.165.408,00 10.705.336,00 Passivos Financeiros 2.800.000,00 1.881.641,00

Outras Receitas de Capital 34.589,00 125.940,00 Outras Despesas de Capital

Reposições não Abatidas nos Pagamentos 3.800,00 26.822,00

RECEITAS DE CAPITAL 34.887.605,00 44.630.607,00 DESPESAS DE CAPITAL 65.420.108,00 57.333.203,00

TOTAL DAS RECEITAS 190.393.494,00 176.806.657,00 TOTAL DAS DESPESAS 190.393.494,00 176.806.657,00
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Condicionantes do Orçamento 

 

O Orçamento municipal para 2022 pauta-se resumidamente pelas seguintes condicionantes: 

 

 A possibilidade do aumento das dívidas à autarquia, em particular em determinadas áreas de 

competência; 

 Em matéria de pessoal os valores propostos resultam do aumento do salário mínimo, do aumento 

de 0,9% dos vencimentos da acomodação de trabalhadores que ingressaram no quadro ao longo 

de 2021, e da bolsa de recrutamento; 

 Possíveis constrangimentos na execução das Despesas de Investimento, causados pelo impacto 

da pandemia por COVID-19 na atividade económica à escala global e pelas dificuldades criadas 

pelas oscilações dos preços de mercado das matérias primas e subsidiárias, bem como outros 

fatores externos não controlados pelo Município, nomeadamente ao nível de ajustamento de 

novos valores de mercado que potenciam constrangimentos nos concursos de investimento e 

subsequentes atrasos nas adjudicações;  

 Do lado da receita, os valores previstos a arrecadar nos impostos indiretos e taxas resultam 

essencialmente da aplicação do regulamento de taxas em vigor, aprovado em 2021; 

 A possibilidade de dilação de prazos na concretização de alguns apoios de fundos comunitários, 

gerados pelas circunstâncias pandémicas podem condicionar toda a programação financeira da 

autarquia num plano plurianual; 

 A eventualidade da conclusão dos processos judiciais conhecidos pela autarquia que no seu 

conjunto representam valores consideráveis e que potenciam uma alteração da posição financeira. 

Na prestação de contas intercalares de 2021, para fazer face a eventuais contingências com  

processos judiciais encontra-se provisionado cerca de 37 M€.  

 

A sua execução, nomeadamente, a necessidade do pagamento das dívidas e a assunção de novos 

compromissos, não poderá inviabilizar a construção dos futuros orçamentos municipais enquadrados no 

contexto financeiro da autarquia. 

 

São responsabilidades contingentes, todos os acontecimentos futuros incertos não reconhecidos, porque 

a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não desses mesmos eventos futuros. Uma 

vez que são acontecimentos improváveis, não constam nas demonstrações de resultados nem no balanço, 

mas caso haja remota possibilidade de acontecerem, deverão ser divulgados nas notas anexas às 

demonstrações financeiras. 
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Os constrangimentos de gestão, avaliados em face dos resultados líquidos negativos das empresas 

municipais apresentam-se não só como um fator de risco altamente condicionante do orçamento municipal 

( vide  indicadores intercalares do exercício de 2021 ), como também remete para uma obrigatória 

monitorização económica e financeira das mesmas. 

 

Os SIMAR, no domínio da sua missão na prestação de serviços públicos de distribuição de água, drenagem 

de águas residuais e recolha e transporte de resíduos urbanos, representam, do ponto de vista financeiro 

e na proporção de responsabilidade ao município de Loures ( 57% ), um fator de preocupação face aos 

também sucessivos resultados líquidos negativos, que resultaram ainda no final do presente exercício e  

cumprindo o disposto do nº 16 da Lei 50/2012 de 31 de Agosto, na cobertura  das perdas pelo orçamento 

municipal no montante 1,3M€.  

 

No que se refere às responsabilidades contingentes, dando cumprimento a alínea a), n.º 1, Art.º 46 da Lei 

73/2013 e conforme previsto na NCRF 21 e IAS 37, a Autarquia apresenta em passivos contingentes várias 

ações de natureza judicial. 

 

De acordo com o Gabinete de Consultadoria Jurídica (GCJ), existem 151 processos em contencioso, dos 

quais 75 se encontram provisionados, e que representam um valor de 37 M€. 

 

Existem 51 processos, cuja contingência para a autarquia não se prevê superior a 50%, no valor de 38 M€, 

ou seja, representam uma remota possibilidade de exfluxo. 

 

Existem ainda 14 processos que estão identificados pela GCJ como indeterminados, 1 processo que não 

se encontra provisionado, 1 processo em Execução Fiscal e 9 processos pagos\extintos. 

 

 

Política Orçamental 

 

A autarquia de Loures assume a sua política orçamental respeitando a sustentabilidade das finanças a 

médio prazo. 

O reforço do sistema de controlo permite uma avaliação permanente, da capacidade efetiva da autarquia 

solver os seus compromissos e avançar com novas obrigações, assim como, antecipar medidas corretivas 

(orçamental/tesouraria) necessárias ao desempenho autárquico.  
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Em 2022, mantem-se os princípios de reforço do controlo orçamental e financeiro. 

 

A sustentabilidade/manutenção da atividade Municipal, é consequência da aceitação de critérios de decisão 

sobre a despesa coincidentes com a pertinência, a prioridade e os objetivos, e da adoção de novas 

estratégias de aquisições da autarquia, tal como o modelo de aquisições em agrupamento de entidades. 

 

Independentemente dos princípios e regras orçamentais definidas pela legislação, o saldo corrente regista 

um superavit de 34,9 M€, o qual financiará no mesmo valor as despesas de capital, a poupança gerada 

visa financiar as opções de investimento. 

 

 

 

A execução orçamental está apoiada pelas normas de execução apensas aos documentos que compõem 

a proposta de orçamento. O rigor na contabilização das despesas pela sua natureza contribuem para os 

objetivos da política orçamental. 

 

O recurso a empréstimos, para um conjunto de investimentos e para melhoria da posição financeira 

autárquica atual, afasta a penalização das gerações atuais no seu contributo no endividamento. 

 

A afetação dos recursos municipais, também obedece ao princípio da equidade geracional, contribuindo 

que o custo da despesa é repartido ao longo do tempo, de forma que o benefício gerado por essa despesa 

seja distribuído de forma, igualmente intemporal.  
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O orçamento municipal de acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, 

apresenta seguinte equilíbrio orçamental: 

 

 

 

Para o início de 2022, prevê-se que o endividamento bancário se situe na ordem dos 37 M€, sendo que, 

no final do exercício o mesmo deverá ser de 33 M€.  

 

O valor de endividamento bancário não impõe medidas adicionais de sustentabilidade financeira no sentido 

de contribuir para as premissas apresentadas na construção do orçamento.  

 

Prevê-se que o exercício de 2022 apresente uma divida de médio e longo prazo (empréstimos bancários 

em consonância com a capacidade de financiamento do Município. 

 

No que se refere à divida de curto prazo é importante assegurar a manutenção dos atuais níveis, pois 

permitem contribuir de forma efetiva para a sustentabilidade das finanças municipais e preparar os 

orçamentos futuros de acordo com as regras já conhecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

RECEITA CORRENTE BRUTA (1)

DESPESA CORRENTE (2)

MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES* (3)

DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES (4)

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (1) - (4) ]

MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS CORRENTES A CONSIDERAR

RÁCIO [ (1) / (4) ]

25.624.933,52

150.598.319,52

1,20

124.973.386,00

4.907.569,48

129.880.955,48

155.505.889,00

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

RECEITA CORRENTE BRUTA  > = [ DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE M/L PRAZOS ]

Orçamento - Ano 2022
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Refira-se que a divida global da autarquia a 30 de junho de 2021 (valores provisórios), apresenta a seguinte 

distribuição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2
Credores por Transferências e subsídios 
não reembolsáveis não concedidos

1.585.443,24

22 Fornecedores 3.941.788,23

22.1 Fornecedores c/c 1.887.232,82

22.5 Fornecedores Faturas em Recepção e Conferência 2.054.555,41

24.5.1.2
Contribuições para Sistemas de Proteção Social e 
Subsistemas de Saúde - Parte Patronal

1.187.802,91

27.1 Fornecedores de Investimento 3.701.058,09

27.1.1 Fornecedores de Investimento c/c 1.110.078,74

27.1.2 Fornecedores de Investimento em Recepção e Conferência 2.378.030,99

27.1.6 Sociedades de Factoring 173.869,03

27.5.1.1 FAM - Fundo de Apoio Municipal 39.079,33

27.8.9.2 Outros Credores 616.928,64

11.072.100,44

25.1.3 Locações Financeiras 202.150,42

202.150,42

11.274.250,86

25.1.1 Empréstimos Bancários 20.055.648,19

25.1.1.2          Médio e Longo Prazo 20.055.648,19

20.055.648,19

TOTAL DÍVIDA M/LONGO PRAZO

Descrição

TOTAL DÍVIDA CURTO PRAZO

TOTAL DÍVIDA A TERCEIROS

TOTAL DÍVIDA EMPRÉSTIMOS
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É expetável que até ao final do exercício o valor de dívida de curto prazo seja inferior ao aqui representado. 

O endividamento global da autarquia, à data do 2º trimestre de 2021 (valores provisórios), é apresentado 

pelo seguinte quadro: 

 

 

   

 

Está previsto na Lei das Finanças Locais indicadores de alerta precoce que se apresentam: 

 

   

 

A política orçamental de 2022 mantém os pressupostos seguidos nos últimos exercícios económicos, 

apesar de existir reajustes à política fiscal, bem como à reintrodução do reforço do controlo da evolução 

das dívidas à autarquia. 

 

Na projeção das receitas, teve-se em atenção, as taxas de execução global e individual das diversas 

rubricas nos últimos exercícios. O objetivo para 2022 é apresentar no final do exercício uma taxa de 

execução da receita no mínimo de 85% em relação à dotação final, adotando-se as medidas orçamentais 

necessárias ao longo do exercício.  

Total da divida a 
terceiros

Contribuição 
SM/AM/SEL/Ent. 

Part
Divida Total

Dívida Total 
Excluindo Não 

Orçamentais, capital 
excecionado e FAM

Montante em excesso
Margem 
Absoluta

Margem 
Utilizável

(2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(1), se (5)>(1)
(7)=(1)-(5), se 

(5)<(1)
(8)=(7)*20%

23 469 274,48 1 154 017,04 24 623 291,52 22 536 943,83 190 644 080,90 38 128 816,18

31 489 183,32 2 953 666,17 34 442 849,49 31 770 286,00 181 410 738,73 36 282 147,75

40,97%

28 895 474,01

Variação da Dívida %

Variação do Excesso da Dívida %

Margem

(1) - Limite da divida total 2021 (1,5*média da receita corrente cobrada líquida dos ultimos três anos) (art.º 52º Lei n.º 73/2013)

Limite

(1)

Divida Total

213 181 024,73

01/01/2021

30/06/2021

Limite da divida 
total (RFAL)

Total da dívida a 
terceiros incluindo 

dívidas não 
orçamentais e 

FAM

Margem
Ultrapassa o limite 

da divida total

Total receitas 
correntes cobradas 
líquidas (n-3+n-2+n-

1)

(1) (2)
(3)=(1)-(2), se 

(1)>(2)
(4)=(2)-(1), se 

(1)<(2)
(5)

213 181 024,73 31 770 286,00 181 410 738,73 não 426 362 049,46

Montante total de 
emprestimos

Divida total 
excluindo 

empréstimos

Divida total=ou> 
média das receitas 

correntes

Divida total, 
excluindo 

empréstimos, >0,75 
da média das 

receitas correntes 

Divida total >2,25* média das 
receitas correntes dos últimos 
três anos e <=3* média das 
recitas correntes dos últimos 

três anos

(7) (8)=(2)-(7) (9)=(2)=>(6) (10)=(6)*0,75<(8) (11)=(2)>(6)*2,25 e (2)<=(6)*3

142 120 683,15 20 055 648,19 11 714 637,81 não não não
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VALOR %

Águas do Tejo Atlântico, S.A.
Av. de Ceuta, Fábrica da Água de Alcântara, 

1300-254 Lisboa
514387130 8.284.708,00 € 7,30% 113.527.680,00 €

GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda.

Rua António Caetano Bernardo - Piscina 

Municipal de Loures, 2674-404 Loures
502814063 3.562.000,00 € 100% 3.562.000,00 €

Loures Parque, Empresa Municipal de Estacionamento, 

E.M., Unipessoal, Lda. 

Av. Dr. António Carvalho Figueiredo, n.º28A, 

2670-405 Loures
505072947 798.076,64 € 100% 798.076,64 €

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.A.
Lugar do Quintanilho, 2660-421 S. Julião do 

Tojal
503157562 222.568,97 € 0,74% 29.999.999,76 €

Valorsul-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos das Regiões de Lisboa e Oeste, S.A.

Plataforma Ribeirinha da CP - Estação de 

Mercadorias da Bobadela, 2696-801 S. Julião 

do Tojal

509479600 2.901.315,00 € 11,51% 25.200.000,00 €

Mapa das Entidades Societárias Participadas 

Alínea c) do n.º 2 do artigo 45º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro

NIF CAPITAL SOCIALDenominação Sede Social

PARTICIPAÇÃO
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