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Mensagem do Presidente 

 

Instituímos 2018 como o Ano Municipal da 

Educação e, durante este ano, a Câmara 

Municipal de Paços de Ferreira dará total 

enfoque a esse tema, porque acreditamos que 

uma sociedade instruída, culta, educada e 

educadora, oferece um contributo decisivo na 

prossecução da melhoria da qualidade de vida 

das pessoas, acrescenta valor ao território e às 

suas gentes, urbaniza comportamentos, reforça 

as dinâmicas sociais, culturais, económicas, 

políticas, promove uma cidadania ativa que 

busca a justiça e a equidade, garante da 

verdadeira igualdade de oportunidades.  

 

Queremos Ser essa sociedade! 

O Projeto Educativo Municipal, um valioso 

instrumento de orientação ao serviço da 

comunidade de Paços de Ferreira, confirma que 

a estratégia política do Executivo Municipal 

prosseguirá o seu caminho; e a Educação no 

concelho continuará a ser o espaço privilegiado 

das políticas públicas que visam os desideratos 

da integração, inclusão, inovação, cooperação, 

criatividade e excelência. 

Este documento é um manual de trabalho e 

reflexão, aberto a novos contributos, indutor da 

participação crítica dos agentes educativos no 

seu aperfeiçoamento, que teve em conta os 

projetos e experiências educativas pedagógicas 

das escolas do concelho, partilha que nos 

enriquece.  

 

Nesta sequência, temos como muito evidente 

que a valorização da Escola resulta 

necessariamente do grau de envolvimento e 

iniciativa dos seus membros, autores e 

testemunhas de um ensino que se espera de 

elevada qualidade, imperativo categórico que, 

em todos os momentos, importa cumprir.  

 

É a solidez desse ensino que queremos Ter! 

Diversas iniciativas vão apelar à participação e 

ao envolvimento das Juntas de Freguesia, de 

associações e instituições do nosso Concelho, de 

modo a que cada temática debatida, cada 

atividade desenvolvida, envolvendo estudantes, 

pais, professores, educadores, famílias e 

cidadãos resulte na valorização pessoal dos 

intervenientes e na valorização e sensibilização 

social. 

A instituição do Ano Municipal da Educação 

coincide com o centenário da morte de Leão de 

Meireles, cuja efeméride já vimos, desde o 

mandato anterior, (e há cerca de um ano) a 

celebrar. 
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Ora, uma comunidade progressista e humanista 

esteia-se sempre na sua memória. É por isso que 

recorre ao seu passado coletivo para devolver 

ao tempo Presente, sempre, os seus melhores 

exemplos. 

 

O Executivo Municipal vai assinalar com 

dignidade e gratidão o centenário da morte do 

Dr. Leão de Meireles, figura ímpar da República 

Portuguesa e da nossa História. 

 

Queremos que sejam momentos marcantes 

para as gerações vindouras e, sobretudo, 

estruturantes para o pensamento e praxis 

política no futuro da governação local.  

Manteremos e reforçaremos a coesão social e 

continuaremos a trabalhar para um ensino 

público acessível a todos, minorando as 

dificuldades das famílias, sobretudo das mais 

carenciadas, no que às refeições escolares e aos 

transportes públicos diz respeito.  

Continuaremos a promover manuais escolares 

gratuitos até ao 12.º ano e a instituir bolsas de 

estudo para alunos carenciados que desejam 

frequentar o ensino superior. 

Faremos uma grande aposta no ensino 

profissional, criando em Paços de Ferreira uma 

Academia de Ensino Profissional de Excelência, 

que corresponda às expectativas do nosso 

tecido empresarial e que permita aos 

formandos a entrada qualificada no mercado de 

trabalho.  

A aposta no conhecimento técnico, no saber-

fazer bem, nas novas tecnologias de 

comunicação e informação, no design e no 

combate à iliteracia digital serão pilares 

fundamentais na concretização de uma 

academia profissional de elevada qualidade.  

 No ultimo mandato, foi possível promover e 

consolidar iniciativas públicas inovadoras e 

agregadoras da nossa comunidade que, do 

ponto de vista social, alteraram 

substancialmente e pela positiva o pulsar social.  

A aplicação de medidas e de iniciativas de 

responsabilidade social, vocacionadas ao apoio 

à Terceira idade, (promoção do Cartão Sénior, 

para facilitar a vida a muitos idosos, Passeio 

Municipal Sénior, Academia de dança, 

ocupação de tempos livres na promoção da 

velhice ativa, além de outras atividades), no 

apoio à Infância (atividades na Biblioteca 

Municipal, workshops, proteção à família em 

articulação com as escolas do concelho) e à 

Juventude (Verão Azul, Desporto, Concertos de 

Musica, Atividades na Citânia de Sanfins, 

Concursos envolvendo as escolas, Cartão 

Municipal Jovem, isenção de taxas para a 

construção e/ ou reabilitação da primeira 
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habitação, para fixação de jovens no concelho) 

continuarão a ser medidas a pôr em prática 

durante 2018. 

 No plano desportivo continuaremos a apoiar os 

clubes amadores, contribuindo para a 

promoção do Desporto Para Todos, nas suas 

múltiplas modalidades.  

Continuaremos a promover os melhores atletas, 

os melhores clubes e as melhores associações 

para que os seus exemplos sejam inspiradores, 

de que é exemplo a Gala Municipal do Desporto.  

As associações recreativas e culturais do nosso 

Concelho continuarão a ter na Câmara 

Municipal um parceiro ativo e atento para que 

não se percam as tradições, para que se valorize 

o associativismo em toda a sua extensão. 

Acreditamos no associativismo como motor 

inspirador de uma sociedade melhor que une 

diferenças e acelera a sã conivência e a partilha 

social. 

Finalmente, manteremos inalterado o rumo 

traçado e animados pela vontade de vencer e 

de construir um Concelho ainda mais atrativo.  

No plano económico continuaremos a 

promover a Feira Medieval de Paços de Ferreira 

e Freamunde, a ajudar na animação de rua para 

dinamizarmos o nosso comércio local, fator 

decisivo para a consolidação de negócios à 

escala local.  

Ao longo de 2018 será implantado o plano de 

ação para a Regeneração Urbana com obras 

que vão renovar o espaço urbano, 

designadamente nos centros urbanos de Paços 

de Ferreira e Freamunde. 

Este será, também, o ano da confirmação do 

processo de Modernização Administrativa da 

Câmara Municipal com a implementação de um 

sistema de gestão documental, com informação 

geográfica disponibilizada na plataforma 

Geoportal e pela desmaterialização dos 

processos urbanísticos. 

Queremos ainda mais celeridade no 

licenciamento industrial e na agilização de 

todos os processos técnicos, para que não 

hajam oportunidades perdidas a quem investe 

e quem contribui para a criação de postos de 

trabalho. 

Em matéria de Ambiente realçamos o arranque 

da requalificação da ETAR de Arreigada, 

investimento desejado há décadas, a par de 

ações de sensibilização que vamos desenvolver 

em todo o concelho, para tornarmos o nosso 

território sustentável. Aliás, a instalação de 

luminárias de tecnologia LED em todo o 
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concelho foi o primeiro grande passo para a 

eficiência enérgica. 

 

As Juntas de Freguesia vão continuar a contar 

com o apoio por parte do Executivo Municipal, 

estando previsto um aumento das 

transferências, inserida numa componente fixa, 

aumento esse que será superior em 30% ao ano 

passado. 

 

As empresas continuarão a contar com o 

magistério de influência da Câmara Municipal, 

seja pela diplomacia económica, de que é 

exemplo a exposição “The best furniture in the 

world”, que depois da Torre dos Clérigos, no 

Porto, irá instalar-se em feiras internacionais. 

 

Queremos contribuir para trazer novos agentes 

estrangeiros a Paços de Ferreira e 

continuaremos a apostar na internacionalização 

das nossas empresas e do nosso Concelho. 

Continuaremos a apoiar primeiro as nossas 

empresas, abertos a quem desejar instalar-se no 

nosso Concelho, desde que esse investimento 

seja sinal de valor-acrescentado. 

Por tudo isto, acreditamos que chegaremos 

com alento, talento e trabalho ao grande 

objetivo da nossa governação: fazer de Paços de 

Ferreira um concelho onde vale a pena viver e 

onde cada um e todos nós sejamos felizes. 

 

Humberto Brito,  

Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
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2018 

ANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
 

“ (…) a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 

sentido da sua dignidade e reforçar o respeito pelos direitos do homem e das liberdades 

fundamentais. 

(…) a educação deve habilitar toda a pessoa a desempenhar um papel útil numa 

sociedade livre, promover compreensão, tolerância e amizade entre todas as nações e 

grupos, raciais, étnicos e religiosos, e favorecer as atividades (…) para a conservação da 

paz”  

 

Artigo 13.º da Carta Internacional dos Direitos Humanos 

 

«Uma sociedade instruída, culta, educada e educadora, oferece um contributo decisivo 

na prossecução da melhoria da qualidade de vida das pessoas, acrescenta valor ao 

território e às suas gentes, urbaniza comportamentos, reforça as dinâmicas sociais, 

culturais, económicas, políticas, promove uma cidadania ativa que busca a justiça e a 

equidade, garante da verdadeira igualdade de oportunidades. E queremos Ser essa 

sociedade! 

O ano de 2018 foi eleito como o Ano Municipal da Educação. Instituímo-lo: Pela 

Educação. Pela Escola. Pela Comunidade. Por Valores e Princípios ideológicos que 

defendemos e em que acreditamos! Estamos certos que será um ano marcante para 

TODOS nós! 

As grandes opções políticas públicas e de atividades do Município para o ano de 2018 têm como 

centro nevrálgico as pessoas e é a partir deste centro que se desenharam e fixaram todos os 

eixos que, de forma direta ou indireta, concorrem para a sua plena qualidade de vida e para o 

seu desenvolvimento, social e pessoal. 

De entre os vários eixos de orientação estratégica destacar-se-á em 2018 o eixo da educação. 

Um ano, em que se incluirá, de forma particular, “o tema educação” como tema transversal à 

generalidade das atividades que durante aquele ano económico venham a ser desenvolvidas:  
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Educação e cultura; educação e coesão social; educação e juventude; educação e 

envelhecimento ativo; educação e desporto; educação e desenvolvimento económico, emprego, 

inovação e crescimento; educação e ambiente, mobilidade e desenvolvimento urbano, em suma 

Educação para a construção e desenvolvimento do Conhecimento, para a promoção de uma 

Cidadania Ativa e Participativa, para a promoção do Emprego e Empreendedorismo. 

 

O PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL – PEM DE PAÇOS DE FERREIRA 

 

É também no ano que se celebra, de forma especial, a Educação que se iniciará a implementação 

do Projeto Educativo Municipal. Este projeto, de natureza estratégica e estruturante para a 

definição das políticas públicas municipais educativas, sustenta-se em dois grandes 

pressupostos ou ideias, também elas, visionárias/estratégicas: 

- A Educação foi, durante o ciclo eleitoral que terminou, a principal área de missão e foco de 

investimento ao nível do anterior executivo. Cientes da importância que a Educação tem para o 

desenvolvimento pleno e integral das Pessoas que vivem neste concelho, foi ainda no mandato 

anterior que foi iniciado, e nesse mandato terminado, a conceção e conclusão do PEM de Paços 

de Ferreira. Um projeto que pela sua natureza estratégica, envergadura, complexidade e das 

híbridas dimensões que o compõem, o torna num projeto de execução de médio longo prazo. 

- É através da Educação, e com base no instrumento estratégico em que se constitui o PEM, que 

se «(…) vão alterar substancialmente e pela positiva o modo de estar e de viver a Educação das 

gerações futuras do nosso concelho (…)». 
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OS TRÊS PILARES DO PEM DE PAÇOS DE FERREIRA 

 

O Projeto Educativo Municipal assenta em três pilares fundamentais 

 

 
 

Através do Projeto Educativo Municipal para Paços de Ferreira pretendemos: 

Dispor de uma visão estratégica para a função EDUCAÇÃO; queremos estruturar, enquadrar 

os vários projetos educativos específicos, formais e informais, que diversos agentes educativos 

municipais operacionalizam de forma isolada e individual.  

Articular os vários agentes educativos locais, envolvendo-os na construção de propósitos 

comuns e na atuação conjunta para os alcançar. Temos o reforço de políticas e instrumentos de 

planeamento, coordenação, informação de participação nos principais agentes educativos locais, 

apelando ao aumento e competências de gestão e planeamento educativo local. Queremos 

identificar/selecionar/consensualizar implementar indicadores de performance municipais para 

a FUNÇÃO EDUCAÇÃO.  
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Reforçar competências avaliativas nos agentes educativos locais, fruto de um trabalho 

conjunto de diagnóstico e de definição de indicadores de desempenho ao nível da educação, 

bem como de uma maior sensibilização para a importância de avaliar, resultados e outputs 

educativos; promover uma gestão transversal, ao nível do município, da função EDUCAÇÃO, 

melhorando a comunicação interna e externa e a coordenação política e estratégica. 

O Plano Estratégico Municipal para a Educação tem diversos pressupostos, sendo um dos mais 

relevantes e norteadores o de que a Educação não é só realizada na Escola, antes deve ser 

entendida como oportunidade de que não se encontra circunscrita a espaços e tempos 

formalmente definidos.  
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VISÃO, MISSÃO E VALORES 
 

 

VISÃO 

 
Fazer de Paços de Ferreira um concelho de referência em Portugal para viver, investir, trabalhar. 

 

 

 

MISSÃO 

 
Potenciar as capacidades empreendedoras da nossa população, pela via da aposta estratégica 

no apoio, na facilitação ao crescimento e desenvolvimento económico, dentro e além-fronteiras, 

na criação do conhecimento, na promoção da cidadania ativa e participativa, no 

desenvolvimento pessoal e social de cada e todas as pessoas que humanizam o nosso território 

concelhio. 

 

VALORES 

 

Foco nas PESSOAS; comprometimento; confiança; credibilidade; espírito de colaboração e 

reciprocidade; ética; honestidade; respeito; transparência; exigência de qualidade governativa e 

da atuação dos serviços municipais; gestão de proximidade; sustentabilidade; rigor. 
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EIXOS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

 
A visão estratégica para o concelho, sufragada em 2017, assenta numa agenda com eixos 

estratégicos prioritários, que nortearão as nossas políticas públicas ao longo do atual (e 

novo) ciclo político eleitoral e justificarão as nossas ações em prol do que é fundamental 

para, junto, sempre juntos!, continuarmos a construção de UM CONCELHO DE 

REFERÊNCIA, quer ao nível nacional, quer ao nível internacional. 
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Porque elegemos como foco principal de todas as nossas políticas públicas AS PESSOAS, é a 

partir delas que definimos os eixos estratégicos mais relevantes e serão esses eixos que 

nortearão a nossa atividade. 

 

EIXO ESTRATÉGICO DO REFORÇO DA COESÃO SOCIAL, porque queremos continuar o percurso 

de compromisso com as políticas sociais, com a construção contínua de uma sociedade que 

garanta bem-estar e igualdade de oportunidades para todos e todas.   

(Programa de ação 2017-2020, pág. 9 e ss) 

Este eixo representa uma aposta em políticas públicas transversais a todos os cidadãos, quer 

seja na Ação Social e Saúde, na Cultura, no Desporto, na Educação, no Ambiente, no 

Ordenamento do Território, no Desenvolvimento, no Emprego, na Inovação ou, em termos latos, 

na QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS, JOVENS, MULHERES E HOMENS QUE 

HUMANIZAM ESTE TERRITÓRIO. 

 
EIXO ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, porque a educação e a cultura são a 

base fundamental para a igualdade de oportunidades e configuram pilares da nossa ação de 

Governo Local; porque queremos colocar à disposição dos alunos as melhores condições para 

que possam aprender e desenvolver os seus conhecimentos e competências (…) 

(Programa de ação 2017-2020, pág. 25 e ss) 

 

EIXO ESTRATÉGICO DO DESPORTO, desporto como marca de identidade de um concelho 

jovem, ativo, dinâmico  

(Programa de ação 2017-2020, pág. 35 e ss) 

 

EIXO ESTRATÉGICO DO AMBIENTE, para um território mais limpo, mais verde, mais saudável, 

mais sustentável 

(Programa de ação 2017-2020, pág. 41 e ss) 

 

EIXO ESTRATÉGICO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DA REGENERAÇÃO URBANA E 

DA MOBILIDADE, para reposicionar o concelho no centro de novas dinâmicas económicas e 
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sociais, regionais e suprarregionais; criando condições de mobilidade, de qualidade de vida e 

consequente atração de investimento 

(Programa de ação 2017-2020, pág. 43 e ss) 

 

EIXO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E INTERNACIONALIZAÇÃO para um concelho 

de referência aquém e além-fronteiras; para um concelho mais empreendedor, dinâmico e 

inovador; para a geração de mais emprego, inovação e crescimento 

(Programa de ação 2017-2020, pág. 45 e ss) 

 

EIXO ESTRATÉGICO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, como facilitador da 

competitividade, do desenvolvimento social e económico sustentado do nosso concelho 

(Programa de ação 2017-2020, pág. 45 e ss) 

 

EIXO ESTRATÉGICO DA COOPERAÇÃO COM AS FREGUESIAS, para uma gestão de maior 

proximidade 

(Programa de ação 2017-2020, pág. 45 e ss) 

 

EIXO ESTRATÉGICO DA TRANSPARÊNCIA, porque governamos pelas pessoas e para as 

pessoas, é a elas que temos de ouvir e perante elas que apresentar as evidências da nossa gestão 

realista, clara e rigorosa 

(Programa de ação 2017-2020, pág. 47 e ss) 

 

 

São estes os principais eixos estratégicos que norteiam e justificam as Grandes Opções do 

Plano e Orçamento para 2018. 
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COESÃO SOCIAL: AÇÃO SOCIAL, 
JUVENTUDE E LAZER 
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EIXO: COESÃO SOCIAL: AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES 

 

«O nosso comprometimento é manter, sempre e em todos os momentos, 

medidas de apoio social alargadas a todos os cidadãos, prioridade da 

nossa gestão financeira municipal”. 

 

Em 2018 continuaremos a apostar em medidas no domínio da ação social, com particular foco 

naquelas que contribuam para a promoção da coesão social e a igualdade de oportunidades. 

As situações de grave carência económica em que muitas famílias se encontram, exigem que 

este Município, que por lei está incumbido de promover a qualidade de vida dos seus cidadãos, 

continue a prever a atribuição em 2018 de apoios sociais diretos e indiretos como forma, 

complementar e subsidiária, de atender a situações de emergência social das famílias ou a 

melhorar a qualidade de vida de grupos populacionais que necessitam de medidas de políticas 

públicas que melhor se ajustem/ respondam às suas específicas particularidades/ necessidades 

de vida. 

 

De entre as várias atividades que nos propomos realizar em 2018, destacamos as que se seguem 

pelo impacto que terão ao nível da qualidade de vida das pessoas: 

 

MEDIDAS DE APOIO SOCIOECONÓMICO E PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PESSOAL E 

SOCIAL  

 

 
PAÇOS FAMÍLIA: Apoiar as famílias vulneráveis, nomeadamente monoparentais e em risco de 
exclusão social. 
 

 

 
CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR: Divulgar e aumentar os benefícios do “Cartão Municipal 
Sénior” destinado a apoiar as pessoas idosas.  
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UNIDADE MÓVEL – SAÚDE EM MOVIMENTO: Continuar as atividades de promoção de 
prestação de serviços de proximidade junto dos cidadãos do concelho com idade maior ou 
igual a 65 anos ou com deficiência, no sentido de prevenção do isolamento e da desproteção 
social ou familiar. 
 

 

 
TELEASSISTÊNCIA – PAÇOS EM LINHA: Manter a Teleassistência com linha telefónica de 
atendimento permanente a idosos com necessidades de saúde e isolamento social. 
 

 

 
PAÇOS COM SORRISO geral: Promover a saúde oral da população, através da continuidade 
do programa Paços com Sorriso, através do qual são assegurados consultas e tratamentos de 
estomatologia em parceria com a CESPU (medida de cariz social, dirigida à população em 
situação de carência económica), médicos dentistas voluntários.  
 

 

 
PAÇOS COM SORRISO crianças: Promover a saúde oral da população escolar, através da 
continuidade deste programa, dirigido a todos os alunos inscritos no 1.º ciclo do ensino básico, 
que receberão um KIT SORRISO (saco hermético, com escova e pasta de dentes) para 
assegurarem a sua higiene oral em contexto escolar. 
 

 

 
LOJA SOCIAL E ATELIER DE COMPETÊNCIAS: Iniciar o processo de criação de um espaço 
onde coexista a solidariedade, a entreajuda e a capacitação da população. Um espaço 
multifuncional onde as pessoas podem encontrar o bem que precisam, por força da carência 
que atravessam, mas também encontram arte, cultura, lazer, como forma de crescimento 
pessoal e social.  
 

 

 
PROMOVER O ENVELHECIMENTO ATIVO: Através da continuidade da realização de 
atividades lúdico-culturais como o Dia Municipal Sénior, o Carnaval Municipal Sénior, o 
Passeio Municipal Sénior, a Academia Municipal Sénior (programa de promoção de 
atividades de artes dramáticas, música e dança). 
 

 

 

 



 

      25 

 

 
REALIZAR UMA ASSEMBLEIA MUNICIPAL SÉNIOR: Como forma de promover a maior 
participação cívica e política da população idosa do concelho; de criar oportunidades de 
encontros intergeracionais, criando nos mais jovens uma ideia mais valorizada do papel 
fundamental da participação ativa dos idosos no desenvolvimento concelhio e nestes um maior 
sentido de pertença e autoestima. 
 

 

 
DAR É RECEBER: Dar continuidade à iniciativa solidária, dar é receber, iniciada há quatro anos, 
que em cada ano permite recolher cerca de 1,0 tonelada de alimentos, que complementados 
com outros adquiridos pelo Município, apoiam, numa altura festiva do ano (no Natal), cerca de 
1.200 famílias em situação de grave vulnerabilidade económica. 
 

 

 
GABINETE DE APOIO À VÍTIMA: Manter os serviços de proximidade de apoio às vítimas de 
violência e aumentar os serviços de informação e sensibilização junto da população escolar, 
população em geral, educadores, profissionais de saúde, através do Gabinete de Apoio à Vítima 
instalado nos Paços do Concelho do Município desde 2017, no decurso do protocolo celebrado 
com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.  
 

 

 
GABINETE DE PSICO-ONCOLOGIA: Manter os serviços de psicologia dirigidos a doentes 
oncológicos, através do Gabinete de Psico-Oncologia instalado nos Paços do Concelho em 
2017, no decurso de protocolo celebrado com a Liga Portuguesa Contra o Cancro. 
Em 2018 pretende-se aumentar as ações deste apoio na saúde mental, designamente junto 
dos profissionais da comunidade escolar e de saúde.  
 

 

 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DO IDOSO: Dar início ao processo de aprovação do regimento/ 
estatutos da Comissão de Proteção do Idoso e da sua instalação. 
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Juventude: TU.ÉS 
 

A participação ativa é uma forma de inclusão dos jovens na sociedade e de aprendizagem de 

atitudes democráticas. 

Ser protagonista, ser ator social, são exercícios de assunção de responsabilidade, identidade e 

construção de autonomia porque são “papéis” que exigem discussão (fundamentada), tomada 

de decisão, conceção e implementação de estratégias e práticas para dar soluções concretas 

para problemas concretos.  

E este é o desafio: promover o potencial criativo dos jovens para transformá-los em agentes 

ativos e promotores de mudança, da sua mudança pessoal e da sociedade em que se inserem, 

em prol de uma melhor qualidade de vida. 

Através da criação do programa TU.ES (TRANSFORMA, USA, SÊ, ELEVA), a Câmara Municipal 

de Paços de Ferreira, em 2018, pretende continuar a consolidar as políticas públicas para a 

JUVENTUDE. Nesse programa, que terá um desenvolvimento gradual, serão inseridas ações, 

projetivos e iniciativas que visam: 

 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: Estabelecer parcerias com diferentes entidades públicas ou 
da sociedade civil que visem a prossecução de políticas públicas destinadas aos jovens do 
concelho, em especial com entidades governamentais, que tenham por missão implementar 
políticas públicas para a juventude, e entidades Locais (associações culturais, recreativas e 
artísticas) que concorram para aquisição de competências não formais, que promovam a 
criatividade, empreendedorismo e capacidade de inovação.  
 

 

 
INFORMAR, ALERTAR, SENSIBILIZAR: Promover ações que objetivem combater os 
comportamentos de risco e incentivar a adoção de estilos de vida saudáveis. 
 

 

 
INCENTIVAR o associativismo juvenil e estudantil, da cidadania e participação jovem, no 
quadro das prioridades europeias para o setor da juventude  
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PROMOVER bancos de tempo de voluntariado, de ocupação de tempos livres e de campos 
de férias, assim como a inclusão social dos jovens, em especial dos grupos desfavorecidos e 
minorias, apoiando na sua integração e participação ativa na sociedade 
 

 

Para a definição das políticas da JUVENTUDE será essencial o reforço do envolvimento do 

órgão consultivo para a Juventude – o CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE. 

Outras atividades de relevante interesse no âmbito da juventude e tempos livres: 

PLATAFORMA @ PARA A JUVENTUDE 

 

JUVENTUDE EM MOVIMENTO: AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO  

 

ARTES PERFORMATIVAS  

 

CIDADANIA ATIVA: VOLUNTARIADO JOVEM 

 

CARTÃO MUNICIPAL JOVEM 

 

VOLUNTARIADO JOVEM 

 

VERÃO AZUL – FÉRIAS A MEXER 
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EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 
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EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER: O FUTURO DE PAÇOS DE FERREIRA 

 

EDUCAÇÃO 

A educação quer-se inclusiva, capaz de se adaptar às necessidades a um mundo cada vez mais 

exigente. Por tal, é crucial nos dias de hoje impulsionar e manter uma aposta sólida na partilha 

e trabalho em rede para melhor identificarmos os problemas, as respetivas soluções e, dessa 

colaborativa, implementarmos as ações mais adequadas. 

A Educação aprofunda a democraticidade dos sistemas de decisão, porquanto apela a que olhe 

pare além das fronteiras do território, se ausculte e acolha a visão dos nossos concidadãos. E é 

isso que somos, é isso que é o concelho de Paços de Ferreira: um concelho/ cidade educadora, 

onde se aprofunda e amadurece a democracia. 

É, em suma, com este supremo objetivo, de pleno desenvolvimento do cidadão, que somos e 

nos queremos continuar a afirmar como Paços de Ferreira, um concelho que promove o 

conhecimento, onde se respira a vontade de experimentar, de aprender, de viver.  

Neste contexto, as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 não poderiam deixar de 

eleger a EDUCAÇÃO como área de atuação de crucial importância para a COESÃO SOCIAL, para 

o desenvolvimento local, para a formação para a cidadania ativa e democrática dos nossos 

cidadãos, tendo em vista a equidade e inclusão social e maior qualidade de vida para os que 

habitam neste concelho. 

 

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES PREVISTAS PARA O ANO DE 2018 

Tal como já tivemos oportunidade de apresentar no ponto “Ano Municipal de Educação”, o 

Projeto Educativo Municipal, na qualidade de Plano Estratégico para a Educação do concelho 

de Paços de Ferreira, norteará um conjunto diversificado e estruturante de atividades que terão 

um relevante impacto ao definição das políticas públicas locais na área da educação e, 

concomitante, ao nível da sua execução. 
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ARRANQUE DA EXECUÇÃO DO PEM - PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL:  

Projetos, programas e atividades previstas para o ano de 2018, de natureza estruturante, 

que marcam o início da execução do PEM de Paços de Ferreira 

 

Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 

Em 2018 dar-se-á início à implementação do Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar nos estabelecimentos de educação e ensino públicos do concelho de Paços 

de Ferreira. 

Este plano será operacionalizado através de atividades que visem a redução e prevenção do 

abandono escolar precoce e o estabelecimento de condições de igualdade no acesso à 

educação infantil, primária e secundária, incluindo percursos de aprendizagem formal, informal 

e não formal para a reintegração no ensino e formação. 

Para a concretização do seu objetivo serão criadas equipas especializadas de avaliação e 

acompanhamento de alunos e famílias; espaços equipados com meios tecnológicos avançados 

que permitirão novas formas de aprendizagem e de construção do saber; atividades na área das 

ciências experimentais para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico; dar-se-á continuidade à 

avaliação com vista à criação da Academia de Ensino Profissional. Uma academia que visa 

promover a mão-de-obra qualificada - focada nas competências digitais, na programação, 

design, artes criativas e culturais - e fortalecer a capacidade empreendedora e criativa da 

população do concelho em idade ativa. 

Como forma se ilustração, as atividades seguintes serão aquelas que, pela sua complexidade, 

âmbito de abrangência, impacto esperado e inovação, se destacarão no conjunto das que vão 

ser implementadas em 2018, no âmbito do Plano Integrado de combate ao insucesso escolar. 
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Plano Municipal da Educação: uma especial referência 

 

Para haver + EDUCAÇÃO e MELHOR EDUCAÇÃO será essencial a continuidade do importante 

papel/ trabalho de cooperação estreita e recíproca que existe entre a Câmara Municipal e a 

comunidade escolar, em especial com as Direções das Escolas Agrupadas e Escola Não agrupada 

do Concelho de Paços de Ferreira e Escola Profissional Vértice/ PROFISOUSA. 

O Plano Municipal da Educação é o instrumento que, ao longo dos últimos quatro anos, tem 

sustentado com sucesso aquela cooperação. 

Assim e para 2018, o Plano Municipal de Educação converteu-se num instrumento/ plano para 

operacionalizar o Projeto Educativo Municipal e para este ano – Ano Municipal da Educação – 

está organizado por grandes temáticas estratégicas e estruturantes que nortearão as atividades 

a realizar em cada mês do ano letivo. 

 

Criar equipas multidisciplinares de 
avaliação e acompanhamento dos alunos e 

famílias, formadas por psicólogos,  
assistentes sociais e Terapeutas, que 
trabalharão com em contexto Escola

Criar a “Sala do Futuro”: Um laboratório de 
aprendizagem para os alunos  adquirem 

conhecimento, de forma autónoma e criativa, 
através de dispositivos digitais modernos e 

interativos

Implementar o Plano Municipal da 
Educação

Cooperar de forma estreita com os 
Centros Qualifica com objetivo de promover 

a aprendizagem ao longo da vida e a 
dimuição da taxa de analfabetismo

Projeto Educativo Municipal 

Plano Integrado de 
combate ao insucesso 

escolar
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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: medidas de políticas públicas inclusivas 

 

Transportes Escolares 

O Programa de Transporte Escolar, que resulta do Plano anual de Transporte Escolar, assegurará 

para o ano de 2018 transporte gratuito ou subsidiado a alunos do ensino básico (2.º e 3.º ciclo) 

e do ensino secundário, permitindo a todos os alunos condições de mobilidade para frequência 

do ensino.  

PEM vs 

Plano Municipal 
da Educação

Educação para 
a 

parentalidade 
consciente e 
qualificações 

(janeiro) 

Educação 
para a 

cidadania 
(fevereiro)

Educação 
para o 

Ambiente, 
Segurança e 
Prevenção 

(março)

Educação para 
a cultura e 
tradições 

locais 

(abril)

Educação para 
a música e 

artes 
performativas

(maio)

Educação para 
a leitura e 

conhecimento

(junho)
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No âmbito desta medida são ainda apoiados as crianças da Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do 

Ensino Básico cujas escolas da sua área de residência foram encerradas, resultado da 

reorganização da Rede Escolar.  

 

Auxílios económicos e Atividades de Animação e Apoio à família 

No âmbito das atribuições que por lei são reconhecidas aos municípios, o Programa de Acão 

Social Escolar visa a implementação de medidas de apoio a todas as crianças de pré-escolar e 

aos alunos de 1º ciclo, cujo agregado familiar se encontre em situação de carência 

socioeconómica, como forma de garantia de que todas as crianças e jovens têm igualdade de 

oportunidade de acesso à educação.  

Este programa concretiza-se na atribuição de auxílios económicos, designadamente através da 

alimentação nos refeitórios escolares para todas as crianças do pré-escolar e alunos do 1.º ciclo, 

independentemente da sua situação socioeconómica, assim como ações de animação e de 

apoio à família na educação pré-escolar (acolhimento e prolongamento). 

 

Programa Fruta Escolar 

Garantir o fornecimento de Fruta a todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico, das escolas 

públicas do concelho, sensibilizando as crianças e as famílias para os benefícios de uma 

alimentação saudável.  

 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)  

No ano letivo 2018-2019, pretendemos implementar, em parceria com os Agrupamentos de 

Escolas, as Atividades de Enriquecimento Curricular para os alunos do 1º ciclo do ensino básico, 

das escolas da rede pública de ensino, candidatando-se, para o efeito, ao programa estatal 

respetivo. 

Norteado pelos objetivos estratégicos resultantes do Projeto Educativo Municipal, pretendemos 

que as atividades em apreço se desenvolvam nas vertentes artísticas, físico-motoras e línguas 

estrangeiras. 
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Manuais escolares gratuitos 

 

Como medida complementar às medidas governamentais, aprovadas ao abrigo do poder de 

autorregulação reconhecido pela Lei Fundamental às Autarquias Locais, o Município de Paços 

de Ferreira institui a partir de 2013 o programa de manuais escolares gratuitos para todos os 

alunos que frequentem o ensino das escolas públicas do concelho, desde os ciclos do ensino 

básico (salvaguardando a não sobreposição de apoios quando existe apoio estatal) até ao 

ensino secundário (12.º ano inclusive). 

A medida é uma medida de incentivo ao sucesso escolar, à promoção da educação como política 

transversal e essencial ao desenvolvimento da nossa sociedade, mas também é, 

cumulativamente, uma medida de incentivo ao aumento à taxa da natalidade, ao apoio às 

famílias, desonerando-as de uma componente de despesa com especial impacto no seu 

orçamento familiar. 

 

OUTRAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO E GARANTIA DE + E MELHOR EDUCAÇÃO 

 

Bolsas de estudo para estudantes do ensino superior 

Componente de apoio direto: apoio financeiro 

A importância da atribuição de bolsas de estudo para frequência do ensino superior visa 

contribuir, de modo indelével, para apoiar os agregados familiares a suportar os encargos 

inerentes aos custos, cada vez mais acrescidos, da vida estudantil e académica e constitui 

uma medida de investimento no capital humano, jovem, que pretendemos continuar 

implementar em 2018. 

 

Componente de apoio indireto: informação, acolhimento, orientação e apoio na 

apresentação das candidaturas a bolsa de estudo para frequência do ensino superior, 

financiadas pelo Estado português 
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Conscientes da complexidade e burocracia associada à apresentação de uma candidatura 

neste âmbito foi criado em 2017 e manter-se-á em 2018 o gabinete de apoio ao estudante 

do ensino superior. Este gabinete que atua com especial foco nas candidaturas a bolsa de 

estudo extravasa este domínio, apoiando também em todos os outros aspetos essenciais 

à boa integração dos jovens do concelho num processo de transição muito relevante para 

a sua vida académica e pessoal. 

 

Reconhecimento do mérito escolar – III GALA DA EDUCAÇÃO 

A atividade, organizada em formato de gala, visa a reconhecer publicamente o mérito e valor 

escolar aos melhores alunos do concelho, que tenham concluído com sucesso os anos de 

escolaridade do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, do ensino secundário da rede pública e ensino 

profissional.  

Objetivos que lhe estão subjacentes: Encorajar os jovens a fazer um percurso académico de 

sucesso; valorizar a cultura de esforço; incentivar e premiar os resultados de mérito escolar como 

forma de desenvolvimento pessoal e social; premiar a perseverança e resiliência em contexto 

escolar, através do reconhecimento público. 

 

Escola Segura 

Para o ano de 2018 é nosso propósito melhorar os mecanismos da Escola Segura, garantindo 

maior presença nas escolas. 

 

O Programa de Manutenção do Parque Escolar 

 

O Programa de Manutenção do Parque Escolar visa a execução de atividades de inspeção do 

estado dos equipamentos e infraestruturas, a realização de obras de reparação, assim como 

outras ações operativas, de natureza curativa ou preventiva, com vista ao bom estado de 

conservação dos equipamentos. 
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Em 2018 o investimento no âmbito deste programa será em grande medida justificado pela 

conclusão da 1ª fase da obra de requalificação e modernização das instalações da Escola Básica 

2/3, Dr. Manuel Pinto de Vasconcelos, do agrupamento de escolas D. António Taipa - Freamunde. 

 

Academia de Ensino Profissional: atividade em curso 

 

Com uma Escola Profissional com vários anos de experiência e atuação consolidada e 

reconhecida – Escola Profissional Vértice/ Profisousa, em 2017 somamos mais uma valência de 

relevante importância na melhoria das competências formais e informais dos nossos 

concidadãos com a abertura do Centro Qualifica do Tâmega e Sousa nas instalações da 

Profisousa. 

Em 2018 estaremos aptos a atingir um novo patamar de desenvolvimento neste domínio, 

criando, para o efeito, a Academia de Ensino Profissional. 

A Academia de Ensino Profissional tem por objetivo promover a mão-de-obra qualificada, 

focando-a nas competências digitais, na programação, design, artes criativas e culturais e 

fortalecendo a capacidade empreendedora e valorização profissional dos nossos cidadãos em 

idade ativa. 

Esta Academia funcionará em estreita parceria com a MOVELTEX na área que está ligada à oferta 

formativa vocacionada para as empresas. 

 

CULTURA E LAZER 

 

A cultura, na qualidade de dimensão crucial da participação cívica e da cidadania ativa e 

participativa, constitui-se, a par da educação, um dos pilares da coesão social, do pleno 

desenvolvimento dos nossos cidadãos.  

Em 2018, continuaremos a promover a democratização do acesso à cultura, nas suas mais 

diferentes manifestações, através de uma programação cultural apelativa, diversificada e 

inovadora, valorizando o nosso património histórico, material e imaterial. Monumentos, 

saberes, modos de fazer, formas de expressão, celebrações, festas e danças populares, 
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lendas, músicas, costumes e outras tradições que, no seu conjunto, formam o nosso ADN 

coletivo. 

Principais objetivos para o ano de 2018: 

 

 
Continuar a organizar e promover as atividades culturais e artísticas do Concelho, em 
parceria com os artistas e as diversas Associações Culturais 
 

 

 
Melhorar os projetos de recuperação do património local, centrado na requalificação de 
ex-libris e seus espaços circundantes, como a Citânia de Sanfins e o Dólmen de Lamoso. Para 
este fim pretendemos descentralizar competências na Junta de Freguesia onde os 
monumentos históricos se situam 
 

 

 
Promover a arte urbana, como fator de agregação social, de dinamização dos espaços 
públicos e de integração geracional 
 

 

 
Desenvolver o Plano Municipal de Incentivo à Leitura 
 

 

 
Ampliar e divulgar o Projeto de E-books Municipais, com digitalização das obras apoiadas e 
publicadas pelo Município e sua disponibilização no Website da Biblioteca Municipal 
 

 

 
Alargar as políticas de descentralização cultural, com especial incidência nas zonas de 
interesse histórico 
 

 

 
Apoiar as atividades das Bandas, Grupos Musicais locais, Associações Culturais 
 

 

 
Continuar a promover exposições de artistas locais 
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Para que a cultura chegue a todos os cidadãos (essencial para a coesão social e para o 

progresso/ desenvolvimento da sociedade) é estratégico que o Município e as Entidades Locais 

Culturais, Recreativas e Educativas (instituições, comunidade educativa, agentes culturais, 

criadores e movimento associativo) unam esforços, partilhem recursos e informação que permita 

criar uma AGENDA CULTURAL DO CONCELHO. Uma agenda que promova a diversidade, a 

democratização do acesso à cultura e, sempre que possível, a não sobreposição de eventos 

culturais nas mesmas datas. Desta forma os nossos cidadãos poderão usufruir de serviços 

culturais de maior qualidade.  

 

Atividades de sucesso, que constituem imagem de marca das nossas atividades culturais, 

e que continuarão a figurar na nossa agenda no ano de 2018: 

 

+ PAÇOS TEATRO 

Atividades de espetáculo de teatro e de experimentação de teatro 

 

+ PAÇOS LITERATURA  

Promoção da leitura através de feiras, exposições, encenação, Yoga, música, teatro e escrita 

 

+ PAÇOS MÚSICA 

Promover o gosto pela música, pelos diferentes estilos musicais, associando-os à 

promoção e dinamização do nosso património material ou locais mais emblemáticos do 

nosso concelho: música no museu; música na biblioteca; música nos Passos do Concelho; 

música no parque; música na rua e os festivais, com especial referência para o Citânia 

Summer Fest. 

 

OS MUSEUS E BIBLIOTECA COMO ESPAÇOS DE CULTURA, LAZER E OCUPAÇÃO DOS 
TEMPOS LIVRES 

Para além da promoção regional e nacional destes espaços, em especial, dos museus, os 

mesmos continuarão a ser locais dinâmicos, pontos de encontro das gentes do nosso 
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concelho, onde se mostram e recriam tradições, onde se expõe o talento local, onde se 

promove a cultura, nas suas diferentes dimensões 

Para além deste seu fim nuclear, em 2018 manteremos e melhoremos os programas de 

ocupação das crianças e jovens nos períodos de interrupção letiva 

 

ATIVIDADES DE LAZER 

Em 2018 continuaremos a desenvolver atividades que visem a promoção do bem-estar, da 

felicidade, o desenvolvimento social, cultural, recreativo e a promoção da prática de atividades 

saudáveis, ao ar livre. 

Consideramos ser de relevante interesse público dar valor aos nossos talentos, nomeadamente 

através das associações, grupos e outras entidades organizativas, que ao nível local promovem 

a cultura, o desporto, a música, o espetáculo e outras artes performativas e recreativas, que 

enriquecem o nosso património imaterial e beneficiam, desenvolvendo, a nossa população. 

A realização de atividades de lazer constituem-se em importantes oportunidades para que as 

organizações, com missões no âmbito daqueles acabados de referir, se aproximem das 

populações, reforcem junto delas o importante papel que têm na nossa sociedade, no seu 

contributo para o desenvolvimento da nossa terra. 

Com estes fundamentos, em 2018 realizaremos as seguintes atividades: 

 

 
Continuar com a Festa da Família (Parque Urbano de Paços de Ferreira) e Há Festa no Parque 
(Parque de Lazer de Freamunde) 
 

 

 
Continuar com a Feira Medieval em Paços de Ferreira e o Mercado Medieval em 
Freamunde 
 

 

 
Realizar outros eventos que promovam o encontro e convívio e o bem-estar da população 
(Exemplo: Sun Water Slide) 
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DESPORTO: UMA MARCA DE 
IDENTIDADE 
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DESPORTO: UMA MARCA DE IDENTIDADE 

 

Se em sentido estrito, a atividade física desempenha um papel de integração social, de educação 

e de contribuição plena qualidade de vida, em sentido lato o desporto patenteia os valores mais 

nobres da cidadania: trabalho em equipa, solidariedade, integração, esforço, fair play.  

O desporto relaciona-se de forma estreita e integradora com a educação, com a saúde 

(física e mental), com a história e património, com a mobilidade, com as políticas locais 

de coesão e integração social, com o desenvolvimento integrado e sustentável da pessoa 

no território de Paços de Ferreira.  

Estes são os fundamentos que, pela sua importância e abrangência, sustentam de forma sólida 

o investimento que o Município no ano de 2018 deve continuar a fazer na área do desporto, 

mantendo as políticas e ações que garantam que a prática desportiva, nas suas diferentes 

modalidades, chegue ao maior número possível de cidadãos do concelho. 

As mesmas razões fundamentam a cooperação estreita e a manutenção do apoio às associações 

e clubes locais que têm um papel fundamental nesta nobre missão de, através do desporto, criar 

a marca de identidade do nosso território, em especial quando a mesma é dirigida à formação 

de crianças e jovens atletas. 

Durante o ano de 2018 pretendemos manter as atividades que se revelaram como atividades de 

sucesso e adequadas ao cumprimento dos supremos objetivos acima referidos, assim como 

realizar outras que coloquem as políticas públicas locais desportivas noutros patamares de 

desenvolvimento. 

De entre as várias atividades programadas, pretendemos: 

Realizar os JOGOS INTER FREGUESIAS com o objetivo de promover a prática competitiva de 

qualidade em diversas modalidades e escalões etários (das crianças aos séniores).  

Também em 2018 elegeremos o desporto como forma de promoção do nosso território, da 

nossa marca, e através dele premiaremos o mérito e excelência no âmbito da III GALA DE 

DESPORTO. 



 

      42 

 

 

Ao nível intermunicipal, em 2018, o Município de Paços de Ferreira participará nas Olimpíadas 

do Desporto, com a promoção da prática de atividade física e desportiva organizada junto dos 

jovens do espaço territorial da CIM do Tâmega e Sousa, envolvendo e desenvolvendo 

mecanismos de cooperação entre os diferentes municípios, através de um sistema organizativo 

de rotatividade, na criação de um projeto regional de âmbito desportivo; 

Para a promoção do bem-estar e saúde dos nossos cidadãos, de + DESPORTO PARA TODOS, 

manteremos a essencial cooperação e apoio ao movimento associativo concelhio dedicado às 

atividades desportivas: clubes e coletividades que têm tido um papel fundamental na promoção 

da prática desportiva e atividades físicas.  

Em suma, como estratégias de intervenção para a concretização dos objetivos na área da 

promoção do desporto, continuaremos a desenvolver projetos específicos de acesso à prática 

da atividade física e desportiva, para grupos-alvo definidos, com caráter regular e sistemático, 

dos quais se destacam os seguintes projetos:  

 

 

 

 

IV Grande Prémio 12 horas de Karting Capital do Móvel

III Gala do Desporto - Mérito e Excelência

IV Grande Prémio de Karting

IV Torneio de Voleibol de praia

Apoio às provas desenvolvidas no âmbito do Desporto Escolar 

Ciclo Cross
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Continuar a dotar os campos de jogos com piso sintético 
 

 

 
Criar novas instalações desportivas nos Parques de Lazer 
 

 

 
Promover a prática de desporto informal, melhorando as condições dos parques de lazer 
para diversas práticas desportivas 
 

 

 
Manter o apoio ao desporto amador de todos os escalões etários, quer a nível monetário 
quer a nível administrativo, através do Gabinete de Apoio ao Desporto 
 

 

 
Continuar a organizar e apoiar eventos desportivos de grande impacto para a prática do 
desporto e para a comunidade local 
 

 

 
Colocar desfibriladores em todos os espaços desportivos do concelho e dar formação 
técnica aos agentes desportivos para manuseamento dos mesmos 
 

 

 
Manter todos os apoios desportivos: exames médicos, seguros, inscrições e gabinete de 
apoio médico à recuperação de atletas 
 

 

 
Continuar a premiar o mérito e excelência desportiva 
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AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 
PARA UM TERRITÓRIO MAIS LIMPO E 
SUSTENTÁVEL 
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AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:  

PARA UM TERRITÓRIO MAIS LIMPO E SUSTENTÁVEL 

 

Iluminação Pública 

Reconhecendo a importância de uma gestão racional de energia e a eficiência energético-

ambiental em equipamentos de iluminação pública, a Câmara Municipal de Paços de Ferreira 

iniciou, em 2015, o seguinte procedimento:  

 

“Celebração de contrato de gestão de eficiência energética ao abrigo do 

disposto do Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro, para 

implementação de medidas de eficiência energética no sistema de 

iluminação pública do Município de Paços de Ferreira.” 

 

O âmbito deste procedimento centrou-se na substituição de todo o sistema de iluminação 

pública do concelho, baseado em lâmpadas de descarga por luminárias LED, que permitirá à 

Câmara Municipal obter uma poupança de, pelo menos, 42% face ao consumo anual atual. 

 

Este trabalho ficou concluído em novembro de 2017. O nosso concelho é hoje, também neste 

ponto, uma referência em termos nacionais. 

 

Com este investimento, o Município conseguiu melhorar a iluminação pública do concelho, ao 

mesmo tempo que diminui e de forma muito significativa, os custos com a energia.  

 

Não menos importante, temos hoje todos os postes de iluminação públicos ligados, sem que 

tal acarrete maior despesa pública. Pelo contrário. 
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Ecopontos 

Em parceria com a Ambisousa, em Novembro de 2017 começaram a ser colocados novos 

ecopontos em todas as freguesias. 

 

No total o concelho ficará com mais 90 estruturas de recolha seletiva de lixo, num processo em 

que foi solicitada a colaboração de todos os Presidentes de Junta, relativamente à localização 

dos referidos ecopontos.  

 

Ao longo dos próximos meses e até Julho do corrente ano, este importante investimento estará 

integralmente colocado e ao serviço das populações. 

 

Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Este importante documento de planeamento e defesa da floresta está em elaboração e envolve 

um conjunto de entidades. Durante o ano de 2018, o Plano estará concluído. 

 

Vespa Asiática 

Esta praga, que vem afetando de forma alarmante o nosso país e também o nosso concelho, 

tem sido monitorizada em permanência. Ao mesmo tempo, através da verificação dos serviços 

municipais e também da participação muito ativa dos nossos munícipes, que semanalmente 

comunicam à Câmara Municipal novas localizações desta praga, tem sido possível eliminar 

largas dezenas de ninhos. 

 

ETAR de Arreigada 

O concurso está já em fase muito adiantada, pelo que a construção desta nova estrutura deverá 

arrancar ainda em 2018. Sabemos todos que investimentos desta dimensão são sempre 

suscetíveis de atrasos imprevistos em termos concursais, mas é intenção deste executivo que a 

obra avance tão rápido quanto possível. 
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Monotorização do nosso parque arbóreo 

Um dos problemas que podem colocar em risco a segurança de pessoas e bens, são as quedas 

de árvores ou parte delas. Umas vezes por motivos totalmente imprevisíveis, outras por questões 

meteorológicas, outras ainda por problemas nas próprias árvores, a verdade é que é obrigação 

da autarquia mitigar ao máximo os riscos daqui inerentes. 

Desta forma, e também em colaboração muito estreita com as Juntas de Freguesias, a Câmara 

Municipal continuará atenta a este problema, nunca descurando quer a replantação, nos locais 

em que tal se afigurar conveniente, quer a ampliação do nosso parque arbóreo. 

 

Políticas de educação ambiental 

A educação ambiental junto das escolas, mas também das gerações seguintes, é uma 

preocupação da Câmara Municipal. O nosso concelho está hoje muito melhor neste ponto. Mas 

é preciso fazer mais. Para isso e porque só educando e formando é que será possível atingirmos 

padrões ambientais mais ambiciosos, em 2018 continuaremos a apostar num conjunto de 

iniciativas de sensibilização ambiental. 

 

Manutenção dos espaços verdes 

Como noutros pontos de atuação da Câmara Municipal, também nesta área privilegiaremos, 

sempre que possível, a administração direta em detrimento da contratação de serviços externos. 

Mas para aumentarmos a quantidade e qualidade do enorme trabalho que, nesta área, teremos 

pela frente, iremos em 2018 fazer um importante investimento em novas máquinas e 

equipamentos. 

 

Água e Saneamento 

A conclusão da rede de água e saneamento, as questões relacionadas com o contrato de 

concessão, entre outras, terão continuidade no ano de 2018. Este é um dossier mais do que 

escalpelizado e cuja posição política, de defesa intransigente do interesse público, é de todos 

conhecida e reconhecida.  
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Recolha de Lixo 

No final deste ano termina o contrato com a SUMA. Tendo em conta este dado, a Câmara 

Municipal está neste momento a trabalhar na solução que, a seu tempo, será apresentada e que 

tem dois grandes objetivos: melhorar e tornar mais eficaz o serviço de recolha de lixo e reduzir 

os custos associados ao mesmo. 

Sabemos hoje que o contrato tal qual foi elaborado, bem como as alterações que o mesmo 

sofreu no mandato 2009-2013, tornaram o serviço manifestamente insuficiente. A tudo isto 

acresce os elevadíssimos custos associados e a perceção pública da fraca qualidade do mesmo. 

É tudo isto que pretenderemos inverter com o trabalho que está neste momento a ser preparado. 

 

Políticas da defesa e promoção de políticas de apoio animal  

O concelho de Paços de Ferreira continuará em 2018 a desenvolver um conjunto de iniciativas 

no âmbito da defesa e promoção de políticas de apoio animal. 

Este trabalho continuará a ser desenvolvido, com a estreita colaboração das associações do 

concelho protetoras dos animais. 
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PROTEÇÃO CIVIL 
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PROTEÇÃO CIVIL 

 

 

 

A proteção civil é uma atividade de relevante interesse público desenvolvida pelo Estado, 

Regiões Autónomas e Autarquias Locais, pelos cidadãos, assim como por todas as entidades 

públicas e privadas que tenham por missão prevenir riscos coletivos decorrentes de situações 

de acidente grave ou catástrofe, de agir no sentido de atenuar os seus efeitos e de proteger e 

socorrer as pessoas e bens em perigo. 

A atividade de proteção civil é de carácter permanente, multidisciplinar e plurissectorial, 

cabendo a todos os responsáveis promover todas as atividades relevantes para sua execução, 

de forma descentralizada, sempre numa base de reciprocidade e apoio mútuo entre organismos 

e entidades do mesmo nível ou proveniente de níveis superiores com responsabilidades neste 

domínio. 
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A atividade de proteção civil exerce-se nas seguintes áreas: 

 

 

 

 

 

 

Análise 
permanente 

das 
vulnerabilidad

es perante 
situações de 

risco

Proteção
Levantamento, 

previsão, 
avaliação e 

prevenção dos 
riscos coletivos

Informação e 
formação das 
populações

Civil

Planeamento de 
soluções de 

emergência: busca, 
salvamento, 
prestação de 

socorro, assistência, 
evacuação, 

alojamento e 
abastecimento das 

populações

Proteção de 
pessoas e 

bens

áreas de 
intervenção

Inventariação 
dos meios 

disponíveis e 
dos mais 

facilmente 
mobilizáveis

Estudo e divulgação de 
formas adequadas de 

proteção dos edifícios: em 
geral e monumentos, 

instalações de serviços 
essenciais, ambiente e dos 

recursos naturais

Previsão e 
planeamento de 
ações atinentes à 
eventualidade de 

isolamento de áreas 
afetadas por riscos
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AÇÕES DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 
 

 

«Rede de faixas de gestão de combustível» o conjunto de parcelas lineares de território, 

estrategicamente localizadas, onde se garante a remoção total ou parcial de biomassa florestal, 

através da afetação a usos não florestais e do recurso a determinadas atividades ou a técnicas 

silvícolas com o objetivo principal de reduzir o perigo de incêndio. 

«Gestão de combustível» neste âmbito as ações de limpezas estão integradas nas redes 

secundárias de faixas de gestão de combustível que são de interesse municipal, e que no âmbito 

da proteção civil de populações e infraestruturas cumprem as seguintes funções: 

• Redução dos efeitos de passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de 

comunicação, infraestruturas e povoamentos florestais; 

• Isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios. 

«Rede de pontos de água» Relativamente à prevenção, a Rede de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (RDFCI), nomeadamente a rede de pontos de água (RPA) de âmbito municipal 

desempenha um papel importante na DFCI. Dada a importância destas infraestruturas de apoio 

à prevenção estrutural, é importante garantir a manutenção e o bom estado de conservação das 

mesmas, tornando mais eficientes as suas utilizações. 

«Rede viária florestal» Relativamente a estas situações, o SMPC/GTF efetua o planeamento e 

execução das respetivas ações de defesa da floresta contra incêndios com a concretização dos 

trabalhos de regularização do piso e execução das FGC.  

«Artigo pirotécnico» O Gabinete Técnico Florestal receciona e analisa os locais de lançamento 

de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos propostos pelas Comissões de Festas e 

elabora os respetivos pareceres técnicos. A estes locais está sempre associada a execução de 

uma FGC. 
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AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO/ EDUCAÇÃO 
 

 

DIA DA PROTEÇÃO CIVIL – 1 MARÇO: No âmbito das comemorações do Dia Internacional da 

Proteção Civil, o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Paços de Ferreira promove 

diversas iniciativas para os estabelecimentos de ensino do concelho e que têm como principais 

objetivos a sensibilização para a importância da segurança e para a temática da proteção civil, 

nomeadamente, com as medidas de autoproteção, simulacros, exercícios e ações de formação. 

Estas comemorações contam com a parceria dos vários agentes de proteção civil: Corporações 

de Bombeiros Voluntários de Freamunde e Paços de Ferreira e Polícia Municipal, etc. 

 

COMEMORAÇÃO DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE: a promover pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil (SMPC) de Paços de Ferreira e pela Polícia Municipal junto das escolas do concelho, 

tendo por objetivo a promoção da defesa da floresta. 

 

FORMAÇÃO SEGURANÇA RODOVIÁRIA: Em parceria com as escolas pretendemos dinamizar 

ações de sensibilização nesta temática. A ação tem uma componente prática e interativa, 

integrada num circuito interno de prevenção rodoviária, onde os alunos, sobre monitorização 

do Serviço Municipal de Proteção Civil e Polícia Municipal, efetuam um percurso cumprindo as 

regras de trânsito aprendidas numa sessão de sensibilização. 

 

FORMAÇÃO EM "SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS": A Lei geral da 

PM, Lei n.º 19/2004 de 20 de Maio, define no nº2 do artigo 5º que “os agentes de polícia 

municipal não podem atuar fora do território do respetivo município, exceto em situações de 

flagrante delito ou em emergência de socorro. Assim, pretendemos dotar os agentes com 

formação básica em primeiros socorros, técnicas e procedimentos de socorro à vítima em 

situações de emergência e socorro à vítima - situações específicas de emergência. 
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PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL 
 

 

• Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, para aprovação do Plano 

Operacional Municipal. Este Plano tem como objetivo a operacionalização de todo o 

dispositivo de defesa da floresta contra incêndios, assumindo-se, também, como um 

auxílio no planeamento do combate aos incêndios florestais. No Plano estão definidos 

os meios humanos, técnicos e materiais a utilizar nas operações de prevenção, vigilância, 

primeira intervenção, combate, rescaldo e pós-rescaldo no Município de Paços de 

Ferreira.   

• O Plano Operacional Municipal estabelece e também a coordenação entre todos os 

agentes de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 

 
VESPA VELUTINA 
 

 

Objetivos: Eliminação dos ninhos de Vespa velutina detetados em Paços de Ferreira; Atualização 

contínua da informação sobre a espécie e sua distribuição em Paços de Ferreira; Divulgação e 

sensibilização pública, nomeadamente quanto aos cuidados a ter relativamente a esta espécie 

e à importância da comunicação da sua presença; Coordenação e planeamento da resposta de 

proteção e socorro, em estreita ligação aos Corpos de Bombeiros do município e outros agentes. 
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DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO 
 

 

O Município de Paços de Ferreira neste dia homenageará as duas corporações de Bombeiros do 

nosso concelho (Paços de Ferreira e Freamunde) e condecora os Bombeiros Voluntários de 

ambas as corporações. 

Estas comemorações estão previstas no Regulamento nº 151/2006, de Concessão de Direitos e 

Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Paços de Ferreira, aprovado em 

Diário da República, 2ª Série nº 29 de 11 Fevereiro de 2016.  

As principais atividades que se pretendem desenvolver neste dia são as seguintes: 

• Concentração de Meios dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e Freamunde 

• Rastreios de saúde | Demonstração Suporte Básico de Vida | Amostra de Equipamentos 

de 1ª Intervenção 

• Simulacros 

 

 
MEDIDAS DE AUTO PROTEÇÃO – MAP  
 

 

As MAP consistem em procedimentos de organização e gestão da segurança e têm duas 

finalidades principais: a garantia da manutenção das condições de segurança definidas no 

projeto e a garantia de uma estrutura mínima de resposta a emergências. 

Existem três tipos principais de medidas de autoproteção: 

• Medidas de prevenção:  procedimentos de prevenção ou planos de prevenção, 

formação em segurança contra incêndio e simulacros. 

o As ações de formação destinam-se a todos os funcionários e colaboradores das 

entidades exploradoras. Inclui-se também a formação específica destinada aos 
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elementos que lidam com situações de maior risco de incêndio ou que 

pertençam às equipas da organização de segurança. 

o Os simulacros são testes do plano de emergência interno e treino dos ocupantes. 

  

• Medidas de Intervenção em caso de Incêndio:  procedimentos de emergência ou 

planos de emergência internos; 

• Registos de Segurança:  conjunto de relatórios de vistoria ou inspeção e relação de 

todas as ações de manutenção e ocorrências direta ou indiretamente relacionadas com 

a SCIE. 

Assim, o objetivo passa por elaborar as MAP em todos os Estabelecimentos de Ensino da 

responsabilidade do Município. 
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Ordenamento do território: 
mobilidade, urbanismo e 
regeneração Urbana 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO: MOBILIDADE, URBANISMO E REGENERAÇÃO URBANA 

 

O Município de Paços de Ferreira tem vindo a executar um conjunto de obras que visam mudar 

a face do concelho. É nuclear na estratégia de desenvolvimento municipal ter um território 

organizado e agradável.  

A proposta do Orçamento de Estado para 2017 abriu a possibilidade de a Autarquia aceder aos 

fundos comunitários do Portugal 2020. Com muito esforço deste executivo municipal, depois 

de estar três anos sem acesso aos fundos estruturais, perante esta possibilidade, abre-se a porta 

à maior revolução urbana de todos os tempos neste território. 

Apesar das dificuldades encontradas, durante este período, o atual executivo municipal nunca 

baixou os braços e está agora em condições de apresentar à proposta de orçamento para 2018, 

o trabalho entretanto desenvolvido no sentido de vir a ter acesso à sua parte na dotação prevista 

para os Planos de Ação para a Regeneração Urbana (PARU) e Plano de Ação para a Mobilidade 

Urbana Sustentável (PAMUS). 

Os fundos comunitários não sendo por nós considerados um desafio em si mesmo, constituem, 

no entanto, um instrumento imprescindível para permitir a implementação de um conjunto de 

medidas alinhadas com a estratégia municipal que se vão traduzir em benefícios para as 

populações. 

Neste sentido, face aos constrangimentos do município, o acesso aos fundos comunitários 

torna-se um instrumento vital para permitir a execução de projetos que visam aproveitar as 

oportunidades políticas, económicas e territoriais para o desenvolvimento sustentável e 

integrado do território do concelho. Entre elas estão a regeneração urbana das cidades de Paços 

de Ferreira e Freamunde que, com um conjunto integrado de intervenções, visam a valorização 

do património, a melhoria das condições socioeconómicas, urbanísticas e ambientais, produzir 

a revitalização e afirmação do território, pois só um território agradável, arrumado, onde as 

pessoas se sentem bem, poderá atrair visitantes e fazer com que os cá vivem e trabalham gostem 

desta terra - prevê intervenções no espaço público, a fazer pela autarquia e, com benefícios 

vários, captar privados a fazerem as suas próprias intervenções (PARU); a melhoria das condições 

de mobilidade entre as principais cidades do concelho. Com o objetivo de aumentar a eficiência 
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da rede de transportes públicos e baixar as emissões de CO2, serão criadas condições para 

percurso pedonal e de bicicleta ao longo da nacional 207 entre as cidades de Paços de Ferreira 

e Freamunde e criado um interface multimodal, – beneficiando o ambiente, organiza-se o 

território aproximando as duas maiores cidades do concelho e dá-se melhores condições à 

população.  

 

PARU 

O Plano de Ação para Regeneração Urbana de Paços de Ferreira foi elaborado por um grupo de 

trabalho especializado, tendo já aprovado a delimitação da ARU pela Câmara e Assembleia Municipal, 

bem como apresentado uma candidatura com 14 intervenções, no montante global de 7.925.441,00€.  

Ação Tipologia de Operações 

CASA DE ACOLHIMENTO 
DESPORTIVO E EMPRESARIAL 

a) Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a 
habitação, a equipamentos de utilização coletiva, a comércio ou a 

serviços, públicos ou privados, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, 
no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual 
ou inferior a 2, determinado nos termos do estabelecido pelo Decreto -Lei 

n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro. 

EDIFÍCIO LABORATORIAL E 
ADMINISTRATIVO / CASA DAS 

ARTES 

a) Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a 
habitação, a equipamentos de utilização coletiva, a comércio ou a 

serviços, públicos ou privados, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, 
no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual 
ou inferior a 2, determinado nos termos do estabelecido pelo Decreto -Lei 

n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro. 

EDIFÍCIO DA QUEIJARIA / 
INSTALAÇÕES DA POLÍCIA 

MUNICIPAL E POSTO DE TURISMO 

a) Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a 
habitação, a equipamentos de utilização coletiva, a comércio ou a 

serviços, públicos ou privados, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, 
no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual 
ou inferior a 2, determinado nos termos do estabelecido pelo Decreto -Lei 

n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

a) Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a 
habitação, a equipamentos de utilização coletiva, a comércio ou a 

serviços, públicos ou privados, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, 
no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual 
ou inferior a 2, determinado nos termos do estabelecido pelo Decreto -Lei 

n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro. 
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Ação Tipologia de Operações 

EIXO URBANO DA RUA DA 
RIBEIRINHA E DA RUA DO ESTÁDIO 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de 
reabilitação do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 
5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios para criação 
de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes. 

PARQUE URBANO DA QUINTA DOS 
BRANDÕES E ARTICULAÇÃO COM 

O ESPAÇO ENVOLVENTE 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de 
reabilitação do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 
5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios para criação 
de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes. 

ARTICULAÇÃO DO EIXO URBANO 
DE MEIXOMIL COM O RIO EIRIZ 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de 
reabilitação do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 
5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios para criação 
de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes. 

PARQUE URBANO DE FREAMUNDE 
(2ª FASE) 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de 
reabilitação do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 
5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios para criação 
de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes. 

RUA D. JOSÉ DE LENCASTRE ± 
PAÇOS DE FERREIRA 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de 
reabilitação do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 
5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios para criação 
de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes. 

EIXO URBANO DA RUA DR. LEÃO 
DE MEIRELES E AV. JOÃO XXIII ± 

PAÇOS DE FERREIRA 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de 
reabilitação do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 
5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios para criação 
de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes. 

CENTRO URBANO DE FREAMUNDE 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de 
reabilitação do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 
5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios para criação 
de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes. 

RUA DO OUTEIRO - FREAMUNDE 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de 
reabilitação do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 
5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios para criação 
de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes. 

ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO DO 
OUTEIRO - FREAMUNDE 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de 
reabilitação do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 
5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios para criação 
de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes. 

ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO DO 
OUTEIRO - PAÇOS DE FERREIRA 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de 
reabilitação do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 
5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios para criação 
de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes. 
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PAMUS 

 

O Município de Paços de Ferreira em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega 

e Sousa (CIM TS) e os onze municípios que a integram – apresentaram um Plano de Ação de 

Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) do Tâmega e Sousa ao Programa Operacional 

Regional do Norte 2014-2020 e desencadeou o seu processo de aprovação formal, como 

estabelece o Aviso NORTE-06-2015-09, publicado no dia 20/07/2015 pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). 

Nesse documento, este Município inclui um conjunto de 4 ações no montante de 9.304.636,00€. 

Entre essas ações está o melhoramento da mobilidade entre as cidades de Paços de Ferreira e 

Freamunde, com a construção de via pedonal, via para bicicletas e com interface multimodal, 

que absorve o montante do investimento prioritário no valor de 1.340.036,00 €.  

 
Ação Tipologia de Operações 

Rede para bicicletas, pedonal e 
com interface de Paços de 

ferreira/Freamunde 

(i) o incremento dos modos suaves (bicicleta e pedonal), através da 
construção de ciclovias ou vias pedonais (excluindo as que tenham fins de 
lazer como objetivo principal), podendo exigir a eliminação de pontos de 

acumulação de acidentes que 
envolvem peões e ciclistas. 

Rede de percursos para bicicletas 

(i) o incremento dos modos suaves (bicicleta e pedonal), através da 
construção de ciclovias ou vias pedonais (excluindo as que tenham fins de 
lazer como objetivo principal), podendo exigir a eliminação de pontos de 

acumulação de acidentes que 
envolvem peões e ciclistas. 

Rede de percursos pedonais 

(i) o incremento dos modos suaves (bicicleta e pedonal), através da 
construção de ciclovias ou vias pedonais (excluindo as que tenham fins de 
lazer como objetivo principal), podendo exigir a eliminação de pontos de 

acumulação de acidentes que 
envolvem peões e ciclistas. 

Rede de Interfaces 

(iii) a melhoria da rede de interfaces de transportes urbanos públicos 
coletivos, em matérias como a qualidade do serviço prestado, a 

acessibilidade de peões e bicicletas, a organização funcional e a inserção 
urbana no território, tendo em vista 

o reforço da utilização do transporte público e dos referidos modos suaves 
não motorizados. 
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No âmbito da regeneração urbana e da mobilidade, duas faces de uma mesma moeda, 

merecem-nos especial referência os seguintes grandes projetos estruturantes: 

 

 

 

 

A regeneração urbana das cidades de Freamunde e de Paços de Ferreira

•Uma nova política urbana que vai requalificar as cidades existentes - Freamunde e

Paços de Ferreira- através do desenvolvimento de estratégias de intervenção múltiplas,

orquestradas por um conjunto de ações coerentes e programadas, com o objetivo de

promover e potenciar os valores cultururais, socioeconómicos, ambientais e funcionais

das áreas urbanas em questão, com a finalidade de elevar substancialmente a qualidade

de vida das populações residentes.

•Os projetos foram objeto de candidatura em 2017 e em 2018 arrancaremos com as

obras
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Mobilidade: Transportes públicos dentro e fora do concelho

•Transporte público de passageiros: Em breve termina o contrato com as

transportadoras que prestam o serviço de transporte público de passageiros no

concelho e queremos ver esta circunstância como uma oportunidade de avaliarmos as

formas de participação na gestão da rede, com soluções mais adequadas às reais

necessidades das pessoas que vivem e trabalham no nosso território, através de meios

de transporte que combinem a sustentabilidade ambiental, a qualidade e o conforto
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Desenvolvimento Económico e 
Internacionalização 
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E INTERNACIONALIZAÇÃO (parceria, qualificação e 

criação de valor) 

 

A ação do Município de Paços de Ferreira para o desenvolvimento económico, tal como no 

anterior mandato, assenta na visão estratégica de valorização económica das potencialidades 

do seu território e da sua população, através do fortalecimento e vitalidade das empresas 

existentes, sem descurar esforços na captação de investimento. 

Ciente de que é na partilha das decisões que os poderes públicos se comprometem com os seus 

cidadãos, as políticas públicas da área do desenvolvimento económico, serão desenhadas e 

implementadas pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira, nuns casos através da sua ação 

direta, noutros realizando-as em parceria com as empresas e/ou instituições locais, ou com 

acompanhamento das estruturas que representam os empresários locais. A este propósito, é de 

salientar que manteremos as parcerias estratégicas com a Associação Empresarial de Paços de 

Ferreira e com a MOVELTEX.  

Na estruturação das políticas públicas ou na sua implementação, ambas as instituições foram e 

continuarão a ser consideradas, assim como têm tido um papel determinante na coordenação 

e/ou na execução das ações previstas no plano estratégico “Paços de Ferreira 2020 – 

Comunidade ativa e resiliência empresarial”. 

Tendo como fim último o aumento do rendimento das famílias e das empresas, o Município fará 

todos os esforços ao seu alcance para promover um desenvolvimento sustentável do tecido 

económico local. 

Determinados em apoiar as empresas do concelho de Paços de Ferreira, sem prejuízo do apoio 

noutras áreas, a qualificação das pessoas e das empresas, assim como o incentivo ao aumento 

da eficiência dos recursos, terá um em foco particular no ano de 2018.  

Procurar-se-á, pois, corresponder às necessidades manifestas e/ou latentes dos empresários, 

continuando a estimular as exportações das empresas e dos seus produtos, seja através da 

promoção da Capital Europeia do Móvel, no mobiliário, ou da marca COP MODA 1836 no 

vestuário, utilizando mecanismos de “diplomacia económica”, através de encontros bilaterais ou 

missões especificas a determinados grupos/segmentos de mercado das nossas principais 
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atividades económicas; disponibilizando ferramentas e serviços que permitam potenciar 

negócios e promover a internacionalização; captando novos investimentos que valorizem o 

nosso tecido empresarial e o território; ou desenvolvendo ações que criem valor para toda a 

comunidade, das quais se destaca a procura ativa de iniciativas de promoção do turismo 

negócios, entre outras.  

Como pilares relevantes da ação municipal, seja ela feita direta ou indiretamente, apontam-se 

os seguintes: 

• Promover as empresas, os empresários e em especial seus esforços de 

internacionalização, assim como a capacidade competitiva das empresas do concelho; 

• Apoiar novos investimentos empresariais no município, auxiliando os seus promotores 

e agilizando o processo de instalação com as diferentes instituições; 

• Potenciar a inovação, a criatividade e o espírito empreendedor das empresas locais, 

assim como dinamizar uma oferta formativa adequada às necessidades das empresas;  

• Promover uma relação personalizada com os agentes económicos do concelho e 

potenciais empreendedores; 

• Disponibilizar informação relevante para a atividade económica (quanto à criação de 

empresas, localização industrial, licenciamento industrial e comercial, informação 

estatística, instrumentos de apoio nacionais e comunitários, normativas nacionais e 

comunitárias, oportunidades de negócio, entre outras); 

• Desenvolver ações de promoção das empresas locais, em especial as do comércio 

tradicional, articulando intervenções entre atores públicos e privados, de reorganização 

do espaço público e/ou de dinamização do comércio; 

• Empreender ações que permitam disponibilizar uma oferta turística concelhia, 

coordenando e incentivando os atores privados, promovendo os recursos endógenos 

(negócios, gastronomia, produtos tradicionais, entre outros), as empresas locais, entre 

outros, de forma a melhorar as performances económicas na comunidade local. 

• Coordenar e monitorizar as ações necessárias à implementação do plano estratégico 

dos sectores têxtil e vestuário, que se agrupam nos seguintes quatro eixos fundamentais: 
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PAÇOS PARA CONHECER: COMPETÊNCIAS E CONHECIMENTO 

PAÇOS PARA COMPETIR: INTERNACIONALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

PAÇOS PARA DESENVOLVER: TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

PAÇOS PARA ENVOLVER: COMUNIDADE ATIVA 

 

No âmbito do desenvolvimento económico, merecem-nos especial referência as seguintes 

atividades:

 

 

 

 

 

Diplomacia económica 

•Best Furtinure of the World: Uma iniciativa que alia o conhecimento centenário que 

vem passando de geração em geração no setor do mobiliário, com modernidade, 

criatividade, inovação e de reinvenção. Esta é das mais arrojadas iniciativas de passar a 

mensagem da marca "Capital Europeia do Móvel", captando a atenção do público em 

geral e dos investidores em especial para o que melhor fazemos: os melhores móveis 

do mundo.

•Terá sido uma das mais complexas e desafiantes atividades promovidas pelo Município 

de Paços de Ferreira em parceria com a MOVELTEX - Centro de Competências e de 

Incumbação de Empresas e AEPF - Associação Empresarial de Paços de Ferreira.

•CoPModa1836: Nascida de uma parceria entre o Município, a MOVELTEX e AEPF, foi

criada em 2017 uma nova marca de vestuário que celebra e faz justiça à importância e

qualidade que o setor textil ganhou na economia local do nosso território.

•Manter, desenvolver e continuar a divulgar a marca em eventos (feitas e mostras)

nacionais e internacionais será um objetivo a manter/ concretizar em 2018, com o

objetivo de promover o que de melhor se faz no nosso concelho.
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Turismo de negócios

•Se em termos de diplomacia económica pretendemos manter as iniciativas acabadas de 

referir, alavancando-as para outros patamares de mostra e projeção internacional, 

pretendemos igualmente tornarmo-nos mais visíveis no panorama nacional e 

internacional pela via do turismo negócios

•Está comprovada a forte correlação entre a economia (nacional, regional, local) e o 

turismo de negócios pelo efeito multiplicador que origina: afeta positivamente a 

estrutura produtiva de destino; induz o aumento das exportações, sem deixar de referir 

nos efeitos indiretos que produz no setor dos bens e serviços gerados pelos visitantes 

que passam a integrar Paços de Ferreira na sua rota de visitas. É, pois, este efeito 

multiplicador que queremos trazer para Paços de Ferreira integrando o nosso 

território na Rota do Turismo de Negócios.
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COOPERAÇÃO COM AS FREGUESIAS 
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COOPERAÇÃO COM AS FREGUESIAS  

 

As Juntas de Freguesia são, para nós, um parceiro fundamental na prossecução de um vasto 

conjunto de políticas municipais. 

 

Reconhecemos que os orçamentos das freguesias são muito limitados. Por isso mesmo, e sem 

prejuízo das enormes limitações financeiras da Câmara Municipal, vai ser possível este ano 

aumentar em 30% as verbas a distribuir às Juntas de Freguesia. 

 

Para além disso, é nossa intenção, este mandato, reforçar ainda mais a colaboração entre a 

Câmara e as Juntas.  

 

A concretização integral do projeto que a Câmara Municipal tenciona desenvolver no concelho, 

depende também do envolvimento das nossas freguesias. E é nesse trabalho conjunto, Câmara 

/ Juntas, que iremos continuar a apostar em 2018, reforçando não só as transferências, como 

também as relações institucionais e de trabalho. 
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 



 

      72 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Gestão mais eficaz de recursos humanos e modernização administrativa  

Para termos uma mais moderna organização e serviços que melhor satisfaçam os critérios de 

qualidade dos nossos cidadãos, precisamos de recursos humanos empenhados e qualificados. 

A este nível, da qualificação dos recursos humanos ao serviço da nobre missão pública 

autárquica, promoveremos para 2018 um plano de formação com vista à aquisição de novas 

competências e à melhoria das competências existentes.  

 

Modernização Administrativa e Tecnologias de Informação e Comunicação 

No âmbito da área de Modernização Administrativa, pretende o Executivo Municipal dar 

continuidade aos projetos já iniciados em anos anteriores, através da consolidação de algumas 

medidas, como o Interface com o Munícipe, a desmaterialização e simplificação dos processos e 

procedimentos administrativos, bem como avançar para novas áreas de atuação. Neste sentido, 

pretende-se atingir o nível de excelência na prestação de serviços, melhorando para tal os meios de 

que dispõe para o relacionamento com os munícipes e empresas a quem presta serviços.  

 

De entre os vários projetos/ atividades a implementar, destacamos: 

 

A implementação do Sistema de Gestão documental, no âmbito da candidatura de 

Modernização Administrativa promovida pela CIM Tâmega e Sousa. 

A desmaterialização do Sistema integrado de Avaliação de Desempenho, através da 

generalização do uso da aplicação Sistema de Avaliação de Desempenho por todos os 

intervenientes no processo de avaliação. 

A desmaterialização do processo de gestão de recursos humanos, nomeadamente nas 

componentes de marcação de férias e falta por conta de férias através do sistema “Mynet” – 

módulo recursos humanos, da Airc. 

A desmaterialização do processo de marcação de escalas do Serviço de Policia Municipal, 

através da aplicação de Gestão da Assiduidade. 



 

      73 

A disponibilização de informação no âmbito do Sistema de Informação Geográfica ao 

cidadão, através da plataforma GEOPORTAL, estendendo o carregamento da informação às 

várias unidades orgânicas do Município. 

A desmaterialização dos processos urbanísticos, garantindo ao cidadão a disponibilização de 

plataforma on-line para submissão dos respetivos processos urbanísticos. 

A disponibilização de ferramentas de recolha de Sugestões e Reclamações aos Cidadãos, 

promovendo a proximidade dos cidadãos com os serviços municipais. 

A disponibilização da plataforma de Gestão de Arquivo Municipal. 

 

No âmbito da gestão dos recursos humanos: 

Garantiremos a implementação do novo regulamento de proteção de dados na Câmara 
Municipal de Paços de Ferreira. 

Promoveremos a criação de procedimentos escritos e instruções de trabalho no âmbito da 
Gestão de Recursos Humanos. 

Implementaremos a norma de controlo interno em colaboração com as restantes unidades 
orgânicas. 

Promoveremos a criação da Comissão de Trabalhadores. 

 

Garantiremos ainda a submissão de candidaturas a financiamento comunitário, no âmbito do 

Portugal 2020, e à prioridade de “O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, 

aprendizagem em linha, a info inclusão, a cultura em linha e a saúde em linha” 
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RIGOR E TRANSPARÊNCIA GOVERNATIVA 

 

O Executivo Municipal tem e continuará a trabalhar de uma forma séria, dedicada e responsável 

tentando dar respostas credíveis aos problemas económico-financeiros. 

Continuaremos a garantir uma gestão alicerçada num modelo de gestão financeira consolidado 

e rigoroso. 

Continuaremos o processo de consolidação das contas municipais, continuando a reduzir a 

dívida do município, pagando a todos os fornecedores, instituições e associações, no prazo 

máximo de 30 dias, os compromissos assumidos 

Continuamos a garantir o balanceamento entre a conciliação do reequilíbrio económico-

financeiro das contas públicas com a promoção de investimentos municipais e a captação de 

investimento privado para o Município, de forma a não comprometer o desenvolvimento 

integral do concelho. 

É, portanto, propósito firme deste Executivo, no âmbito do processo de reequilíbrio financeiro e 

da consolidação das contas públicas, não perder de vista o investimento em sectores 

estratégicos como aqueles que já explanamos ao longo deste documento. 

Manteremos a política de recurso ao saber fazer e experiência dos trabalhadores da autarquia, 

empenhados e qualificados, para fazer reparações em vários quilómetros da rede viária 

municipal e requalificação de espaços públicos.  

Manteremos uma política de redução de encargos, quer por questões de natureza financeira 

quer por questões de natureza ambiental. Queremos ser uma organização ecologicamente mais 

eficiente e com maior responsabilidade ambiental. 

 

Continuaremos a desenvolver todas as ações para continuarmos a ser uma das câmaras mais 

transparentes em Portugal (atualmente somos a 14ª em 308). 

Continuaremos a melhorar a qualidade, eficiência e capacidade de resposta dos serviços 

públicos municipais. 
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Continuaremos a manter a política de transparência com divulgação eletrónica dos documentos 

e contas municipais. 

 

OS NOSSOS PILARES DA FORMA DE GOVERNAR  

 

• Atuação• Acesso a dados

• Participação• Transparência

Publicaremos 
informação relevante 
para os cidadãos em 

áreas como 
planeamento, 

contratação pública 
e execução 
orçamental

Promoveremos a 
participação dos 

cidadãos na discussão 
das causas públicas, 
ausultando as suas 
necessidades, a sua 

visão para a resolução 
dos problemas, as suas 

expectativas

Atuaremos com 
comprometimento; 

confiança; credibilidade; 
espírito de colaboração e 

reciprocidade; ética; 
honestidade; respeito; 
transparência; realismo 

proximidade; 
sustentabilidade; rigor

Tornaremos a informação 
acessível, nomeadamente 

em formato digital, de 
fácil acesso 

 

      MP 
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CAPÍTULO II  

RELATÓRIO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2018 

 

1. ENQUADRAMENTO 

 

No pretérito dia 1 de outubro, os Pacenses expressaram o que desejavam para o concelho. 

Manter o caminho, baseado num modelo de desenvolvimento económico sustentável.  

Reconhecendo que a função mais relevante de uma autarquia é assegurar o bem-estar e 

prosperidade aos seus munícipes, mostra-se acertado destinar meios do município que venham a 

propiciar condições para que todos os que queiram investir produzam riqueza, para, 

posteriormente, ser redistribuída. 

Temos a perfeita consciência de que o exercício de 2018 estará ainda muito condicionado pelos 

compromissos do passado. Compromissos financeiros pesados e responsabilidades decorrentes 

de contratos que a autarquia deve cumprir, forma escrupulosa, no respeito pela lei. 

 

O Município de Paços de Ferreira continua a revelar na proposta de GOP e ORÇ18 objetivos 

estratégicos que se desenvolvem na implementação de programas de atuação que são temáticos 

e fundamentais à organização dos projetos e atividades a implementar. 

O Município viu aprovado do Plano Ajustamento Municipal (PAM) e seu acesso ao Fundo Apoio 

Municipal (FAM). O cronograma aprovado, assume a transferência do montante do empréstimo 

FAM em seis tranches trimestrais. Apenas a primeira tranche do empréstimo foi transferida em 

2017. Em 2018 aguardamos as restantes tranches. 
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QUADRO LEGAL E SITUAÇÃO DA CMPF – CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA 

 

O FAM foi criado pela lei n.º 75/2013 de 13 setembro, e regulamentado pela Lei 53/2014 de 25 

agosto, que aprova o regime jurídico da recuperação financeira municipal, que vai permitir a 

reestruturação financeira completa de municípios em grave situação de desequilíbrio.  

A grave situação financeira do Município obriga a CMPF a utilizar o FAM, elaborando um Plano 

de Ajustamento Municipal (PAM).   

Em 18/12/2014, a CMPF foi notificada pela direção do FAM, informando o Município que a 

31/12/2013, se encontram verificados os pressupostos da Dívida Total, necessários à aplicação da 

Lei 53/2014, de 25 de agosto. 

O executivo Municipal deliberou em reunião ordinária de 02/02/2015 o acesso ao FAM e iniciou 

todo um processo de negociação com os credores do município e um conjunto de interações 

com a direção do FAM, para a elaboração do PAM. 

Em 26/4/2017 foi assinado contrato e empréstimo e enviado para tribunal contas para obtenção 

visto. 

Em 1/6/2017 o empréstimo do FAM deste Município foi visado pelo Tribunal de Contas. 

Ainda em 2017 recebemos a primeira de seis tranches trimestrais do empréstimo.  

 

O Orçamento das Receitas e das Despesas para o exercício económico-financeiro de 2018, bem 

como, as Grandes Opções do Plano, apesar de seguir as linhas orientadoras dos orçamentos 

anteriores, ficam ainda fortemente caraterizadas e influenciadas pelos constrangimentos que a 

seguir se enunciam:  

• O montante de compromissos ainda a transitar (dívida acumulada). 

• O recebimento do empréstimo FAM em cinco tranches, durante ano 2018, que implica a 

transição da dívida incluída no PAM. 
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Finalmente, este executivo continua a apostar na consolidação orçamental pela via da redução da 

despesa. 

 

O rigor e transparência na gestão e a correta e cuidada aplicação dos dinheiros públicos 

constituem os princípios fundamentais da política orçamental deste Município. Neste novo ciclo 

político do Município de Paços de Ferreira, o controlo da dívida total, bem como a seletividade da 

despesa municipal, continuam a ser os vetores centrais do orçamento municipal, a par com o 

desenvolvimento social, económico e cultural. A elaboração do orçamento para 2018 assenta nas 

regras orçamentais estabelecidas pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais. 

 

QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL (QPPO)- previsto no art.º 44 da 

Lei n.º 73/2013 

 

Os documentos e mapas previsionais anexos estão em conformidade com a forma e conteúdo 

previstos na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, sem 

prejuízo do disposto no parágrafo seguinte. 

O n.º 2 e 3 do art.º 41.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro determina que a elaboração dos 

orçamentos anuais é enquadrada num quadro plurianual de programação orçamental (QPPO) e 

este consta de documento que especifica o quadro de médio prazo para as finanças da autarquia 

local (QMPFAL). 

Não obstante, determina o art.º 47.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro que: “os elementos 

constantes dos documentos referidos no presente capítulo”, onde se inclui o Quadro Plurianual 

de Programação Orçamental e o Quadro de Médio Prazo das Finanças da Autarquia Local” são 

regulados por decreto-lei, a aprovar até 120 dias após a publicação da presente lei”, ou seja até 3 

de janeiro de 2014.  

Assim, considerando que a aludida regulamentação não foi ainda publicada pelo que se 

desconhecem os elementos que devem constar do QPPO e QMPFAL, foi entendimento do 



 

                        82                 

Município, na sequência da recomendação da ANMP de exercícios anteriores, não preparar 

aqueles quadros para o exercício de 2018. 

 

SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 

(SNC-AP). 

Por circular do Gabinete de Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, 

foi prorrogado por um ano (2019) o prazo para entrada em vigor do SNC-AP no Subsetor da 

Administração Local.  
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2. ESTRUTURA DAS OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 

 

A gestão económica e financeira do Município assenta no pressuposto de que a atividade a 

desenvolver tem subjacente o cálculo, à priori, das receitas e das despesas. O orçamento é assim 

um quadro de natureza contabilística, onde são previstas todas as receitas que a Autarquia 

pretende arrecadar e as despesas que pretende realizar num ano civil. 

Assenta em três funções: a Função Económica, a Função Política e a Função Jurídica.  

A primeira, é expressa num quadro que apresenta as previsões de receitas e despesas, a segunda 

traduz-se numa autorização para arrecadar receitas e afetá-las aos encargos decorrentes da 

execução dos projetos e ações, a terceira é uma função reguladora do poder do órgão 

Autárquico, que vai executar o orçamento nos termos da lei vigente. 

 

Este documento apresenta a previsão anual das receitas e das despesas, de acordo com o código 

de contas da classificação económica em vigor para as autarquias locais, constante do 

classificador aprovado pelo Decreto-Lei nº 26/2002, de 14 de fevereiro, na adaptação feita às 

autarquias locais. 

 

A elaboração dos documentos previsionais obedece a um conjunto de regras e princípios 

orçamentais previstos no capítulo II, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro e no ponto 3.1.1 do 

POCAL, designadamente: 

a) Princípio da anualidade; 

b) Princípio da unidade; 

c) Princípio da universalidade; 

d) Princípio da especificação; 

e) Princípio do equilíbrio; 

f) Princípio da não consignação; 
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g) Princípio da não compensação; 

h) Princípio da legalidade; 

i) Princípio da estabilidade orçamental; 

j) Princípio da autonomia financeira; 

k) Princípio da transparência; 

l) Princípio da solidariedade nacional recíproca; 

m) Princípio da equidade intergeracional; 

n) Princípio da coordenação entre finanças locais e finanças do Estado; 

o) Princípio da tutela inspetiva. 

 

Também se encontra subjacente à elaboração do orçamento, o estrito cumprimento das regras 

previsionais previstas e estabelecidas no ponto 3.3 do POCAL, as quais serão enunciadas na 

análise estrutural do orçamento. 

Também o novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais 

aprovado pela Lei n.º 73/2013, e publicado no dia 3 de setembro, com efeitos a partir de 1 de 

janeiro de 2014 preveem-se um conjunto de princípios fundamentais que pretendem assegurar 

uma efetiva coordenação entre administração central e local no plano financeiro e contribuir para 

o controlo orçamental e para a prevenção de situações de instabilidade e desequilíbrio financeiro.  

O setor local está sujeito aos princípios consagrados na Lei de Enquadramento Orçamental, 

aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada pela Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de 

agosto, e pelas Leis n.º 23/2003, de 2 de julho, 48/2004, de 24 de agosto, 48/2010, de 19 de 

outubro, 22/2011, de 20 de maio, e 52/2011, de 13 de outubro, e alterada e republicada pela Lei 

n.º 37/2013, de 14 de junho, que expressamente o refiram.  

O regime financeiro estabelece as regras orçamentais, dispostas no capítulo IV da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, às quais as entidades do sector local estão sujeitas.  
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Ou seja, em traços gerais, a política orçamental do Município, pauta-se pelo cumprimento dos 

princípios e regras contabilísticas e previsionais subjacentes aos normativos legais que 

enquadram a atividade municipal e os documentos previsionais foram preparados em 

conformidade com os princípios e regras orçamentais previstos na Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro e Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro alterado, na matéria em apreço, pelo 

Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril. 

Nos documentos que apresentamos em anexo estão explanadas e quantificadas as atividades 

para o período em referência e ilustram bem as opções tomadas no que respeita à política 

económico-financeira. 

Assim, neste orçamento mantem-se e consolidam-se os objetivos traçados nos anos 

anteriores, sendo de destacar para 2018 o início da execução das candidaturas apresentadas 

aos fundos comunitários, no âmbito do Portugal 2020, conforme está explanado nas GOP 

para as seguintes áreas a destacar: 

 

- Modernização administrativa; 

- Regeneração urbana - PARU; 

- Ambiente – PO SEUR (ETAR); 

- Educação – Ano Municipal da Educação 

- Desporto – Uma marca de identidade 
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A previsão das receitas e das despesas para o ano 2018 é de 43.857.500 €.  

A receita corrente atingirá um montante de 22 760 739€ e a despesa corrente de 25 584 339 €, 

enquanto a receita de capital fica pelos 21 096 761€ para uma despesa de capital de 18 273 161€. 

 
Quadro 1 - Receitas e Despesas por classificação económica 

 
  Receita % Despesa % 

Corrente         22 760 739 €  52% 25 584 339 €  58% 

Capital         21 096 761 €  48%           18 273 161 €  42% 

TOTAL         43 857 500 €  100%                43 857 500 €  100% 

 

 

 

             Gráfico 1 – Receitas Totais                                     Gráfico 2 - Despesas Totais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chama-se desde já à atenção, para o facto de as despesas ainda estarem sobrecarregadas com as 

dívidas acumuladas dos anos anteriores e que se encontram no PAM. Estas dívidas, serão 

liquidadas com as tranches que faltam receber do FAM. 

Assim, devido à situação atrás descrita a receita corrente continua a ser inferior à despesa 

corrente, fruto da dívida acumulada, que transita para 2018.  

A análise da evolução das diferentes componentes da receita e da despesa acima discriminadas 

serão objeto de aprofundamento em pontos subsequentes. 
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Apresenta-se no quadro seguinte as grandes rúbricas do orçamento para 2018 e a sua 

representatividade: 

 

Quadro 2 – Resumo do orçamento por capítulos para 2018 
 

Descrição Valor R/RC R/RT Descrição Valor D/DC D/DT 

Impostos diretos       €  33,83% 17,56% Despesas com pessoal    €  33,48% 19,53% 

Impostos indiretos        €  0,96% 0,50% Aquisição bens e serviços            €  26,58% 15,50% 

Taxas multas e outras penalidades      €  1,97% 1,02% Juros e outros encargos       €  17,13% 9,99% 

Rendimentos da propriedade      €  4,80% 2,49% Transferências correntes            €  16,56% 9,66% 

Transferências correntes    €  50,67% 26,29% Subsídios                          - €  0,00% 0,00% 

Vendas de B/S correntes      €  7,14% 3,70% Outras despesas correntes             €  6,25% 3,65% 

Outras receitas correntes        €  0,63% 0,33%     0,00% 0,00% 

RECEITA CORRENTE    €  100,00% 51,90% DESPESA CORRENTE 25 58   €  100,00% 58,34% 

Vendas de bens de investimento           €  0,10% 0,05% Aquisições bens de capital             €  45,44% 18,93% 

Transferências capital      €  18,82% 9,05% Transferências de capital               €  3,66% 1,53% 

Ativos financeiros             €  0,01% 0,01% Ativos financeiros               €  0,84% 0,35% 

Passivos financeiros    €  81,06% 38,99% Passivos financeiros             €  50,06% 20,86% 

Outras receitas capital    €  0,01% 0,00% Outras despesas capital - €  0,00% 0,00% 

RNAP  €  0,00% 0,00%       

RECEITA CAPITAL     €  100,00% 48,10% DESPESA CAPITAL         €  100,00% 41,66% 

TOTAL RECEITAS     €   100,00% TOTAL DESPESAS            €   100,00% 

 

 

Em termos da receita destaca-se os impostos diretos, as transferências correntes e passivos 

financeiros (Empréstimo do FAM), que representam respetivamente 18%, 26% e 39% da receita 

total.  

No que se refere à despesa destaca-se o peso das despesas com pessoal (20%) aquisição de bens 

e serviços correntes (16%), da aquisição de bens de capital (19%) e do passivo financeiro-

pagamento de dívida financeira (21%), do total da despesa.  
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2.1. Orçamento da Receita 

2.1.1. Visão Global das Receitas 

A elaboração do orçamento da receita para o ano de 2018 teve por base os princípios e regras 

previsionais constantes do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, designadamente 

no que concerne às importâncias relativas aos impostos diretos, taxas (incluindo impostos 

indiretos) e tarifas.  

Assim, os valores inscritos não ultrapassam metade das cobranças efetuadas nos últimos 24 

meses que antecederam o mês da elaboração do orçamento, com exceção das taxas (incluindo 

impostos indiretos) e tarifas, a que acresce, ainda, a atualização com base na variação média dos 

últimos doze meses do Índice de Preços ao Consumidor.  

Relativamente aos Impostos Diretos assinala-se que, em matéria de Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI), a taxa alterou para 0,325%.  

No que concerne às transferências foram considerados os montantes constantes no mapa XIX do 

Orçamento de Estado para 2018. 

Quanto às remanescentes rubricas, não existindo qualquer regra previsional legalmente fixada, 

adotou-se genericamente a aplicação da média aritmética dos últimos 36 meses que antecedem 

a elaboração do orçamento, procurando-se abranger um período mais alargado de recolha de 

informação.  

O passivo financeiro (receita de capital), refere-se ao empréstimo do FAM. 

O cálculo previsional das receitas para o exercício económico-financeiro de 2018, teve 

fundamentalmente subjacente o princípio da prudência contabilística, suportado pelas regras 

previsionais para a elaboração do orçamento previstas no POCAL. 

Para 2018 estima-se que a receita municipal total ascenda a 48.857.500€. 
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Quadro 3 – Receitas Totais 
 

Receitas Correntes % Capital % Totais % 

Receitas próprias           €  49%   €  0%     11 2   €  26% 

Transferências           €  51%             €  19%        €  35% 

Passivos financeiros                                - €             €  81%        €  39% 

TOTAL           €  52%       21 096 76  €  48%        €  100% 

 

 

Neste quadro, destaca-se o valor das receitas próprias do Município (impostos diretos e indiretos, 

taxas, multas, vendas de serviços), que representam 49% total das receitas correntes. Os restantes 

51% respeitam a transferências do orçamento do Estado, significando esta, um valor relevante 

para o orçamento municipal. 

 

2.1.1.1– Receitas Fiscais 
 

Na estrutura das receitas municipais é relevante o peso das receitas fiscais que, incluindo os 

impostos diretos, os impostos indiretos e as taxas, multas e outras penalidades, ascendem a cerca 

de 7.700.000€ e constituem a maior fonte de receita do Orçamento, representando 18% da 

receita total e 34% da receita corrente. 

 

Quadro 4 – Receitas fiscais 
 

Descrição Valor I/RC I/RT 

Impostos diretos    € 33,83% 17,56% 

Impostos indiretos   € 0,96% 0,50% 

Taxas multas e outras penalidades   € 1,97% 1,02% 

TOTAL DA RECEITA FISCAL 8 368  €    

RECEITA CORRENTE    €     

TOTAL RECEITAS    €     

 
 

 

ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS 

Para efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 9.º da Lei n.º 53/2006, de 29 de dezembro, a tabela de 

taxas será atualizada, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, por recurso ao índice de preços do 

consumidor sem habitação do período. 
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2.1.1.2 – Receitas próprias 
 

Quadro 5 – Receitas Próprias 

 
Descrição Valor % 

Impostos diretos               7 700 000 €  69% 

Impostos indiretos                     €  2% 

Taxas, multas e outras penalidades                     €  4% 

Rendimentos da propriedade                  €  10% 

Vendas de bens e serviços correntes                  €  14% 

Outras receitas correntes                     €  1% 

TOTAL                €  100% 
 

 

 

Os impostos diretos representam a maior fatia (69%) das receitas próprias.  

As vendas de bens e serviços correntes, representam 14% das receitas próprias, onde está 

incluído os resíduos sólidos, com um valor estimado de 1.400.000€.  

Na rubrica dos rendimentos de propriedade encontra-se registada a receita proveniente das 

rendas de concessão pagas trimestralmente pela EDP – Distribuição de Energia, S.A, valor 

estimado de 1.080.000€ e decorrentes da utilização dos ativos municipais, legitimada pela 

transmissão de direitos da autarquia destinados à gestão e exploração do serviço público de 

distribuição de energia elétrica em baixa tensão no concelho. 

 

2.1.1.3 – Transferências Correntes 
 

Quadro 6 – Transferências Correntes 
 

 

Descrição Valor % 

Fundo de Equilíbrio Financeiro              €  54% 

Fundo Social Municipal              €  11% 

Participação fixa no IRS                 €  8% 

DGEST e outras entidades              €  27% 

TOTAL           €  100% 

 

Salienta-se o peso do FEF (54%), nas Transferências correntes. Quanto às transferências 

provenientes da DGESTE, as mesmas dizem respeito às comparticipações no custo dos 

vencimentos das assistentes operacionais a desempenhar funções em diversos jardins-de-infância 

do concelho, a comparticipação nas refeições escolares, transportes escolares e ainda, apoio a 

atividades de animação e apoio à família. Ainda neste capítulo são previstas receitas provenientes 
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de Serviços e Fundos Autónomos, designadamente do IEFP e ISSS, relativamente ao Programa 

“Estágios Profissionais”, “Programa Emprego-Inserção”, “Programa Emprego – inserção +”, e no 

âmbito do Protocolo de Cooperação celebrado com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

em risco CPCJ. 

 

2.1.1.4 – Receitas capital 
 

Quadro 7 – Receitas Capital 
 
 

Descrição Valor I/RC I/RT 

Vendas de Bens investimento                 €  0,10% 0,05% 

Transferências de capital           €  18,82% 9,05% 

Ativos financeiros                    €  0,01% 0,01% 

Passivos financeiros        €  81,06% 38,99% 

Outras receitas de capital                     €  0,01% 0,00% 

RNAP                       €  0,00% 0,00% 

RECEITA CAPITAL        €  100,00% 48,10% 
 

 

Os passivos financeiros representam 39% das receitas totais. Este valor diz respeito ao montante 

do empréstimo FAM a receber em 2018, num montante de 17.100.000€. 

 

2.1.1.5 – Transferências de Capital 
 

As transferências de capital encontram-se agrupadas da seguinte forma: 

 

Quadro 8 – Transferências Capital 
 

Descrição Valor % 

Fundo de Equilíbrio Financeiro   € 17% 

DREN   € 1% 

QREN    € 82% 

Outros  € 0% 

TOTAL    € 100% 

 
 

O montante previsto para a rubrica de Transferência de Capital – Portugal 2020 e Administração 

Central corresponde aos montantes a receber de projetos que ainda se encontram em curso.  
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Quadro 9 - Transferências QREN e Ad. central 
 

Empreitadas Classificação 2018 FEDER 2018 Ad. central CMPF 

Reab. e Requalific. Escolas 2ª e 3º Ciclo do Ens. Básico e secundário  0102 07010305    529 999,00 €       425 000,00 €    37 500,00 €      67 499,00 €  

       

Empreitadas Classificação 2018 FEDER 2018  CMPF 

PARU-Eixo Urbano da Rua Dr. Leão Meireles e a Av. João XXIII- PF  0102 07010401     446 500,00 €       379 525,00 €       66 975,00 €  

PARU-Edifício Queijaria/Instalações PM e Posto Turismo  0102 07010301     120 000,00 €       102 000,00 €       18 000,00 €  

PARU-Pq Urbano da Quinta dos Brandões e articul. com espaço 
envolvente 

 0102 07010405     150 000,00 €       127 500,00 €       22 500,00 €  

PARU-Apoio Reabilitação do Edificado - Instrumento Financeiro  0102 08050108       10 000,00 €            8 500,00 €          1 500,00 €  

PARU-Espaço Publico do Bairro do Outeiro - Freamunde  0102 07010405     103 000,00 €          87 550,00 €       15 450,00 €  

PARU-Espaço Publico do Bairro do Outeiro - Paços de Ferreira  0102 07010405     190 000,00 €       161 500,00 €       28 500,00 €  

PARU-Articulação Eixo Urbano de Meixomil com Rio Eiriz  0102 07010401     200 000,00 €       170 000,00 €       30 000,00 €  

PARU-Eixo Urbano da Rua Ribeirinha e da Rua do Estádio  0102 07010401     380 000,00 €       323 000,00 €       57 000,00 €  

PARU-Requalificação da Rua D. José de Lencastre - Paços de Ferreira  0102 07010401     240 000,00 €       204 000,00 €       36 000,00 €  

PARU-Centro Urbano Freamunde  0102 07010401     384 000,00 €       326 400,00 €       57 600,00 €  

PARU- Estudos e Proj.e outros trabalhos especializados (alguns já pagos) O102 020214       40 050,00 €          34 042,50 €          6 007,50 €  

ARU- Estudos e Proj,e outros trabalhos especializados (alguns já pagos) O102 020214       50 000,00 €          42 500,00 €          7 500,00 €  

Construção da ETAR Arreigada  0102 07010403  1 000 000,00 €       850 000,00 €     150 000,00 €  

      

  3 461 567,00 €  3 241 517,50 €   37 500,00 €  564 532,70 €  

 

 

 

2.1.1.6 – Transferências do Orçamento de Estado 
 

Quanto aos valores considerados em transferências do Orçamento de Estado (Fundo de Equilíbrio 

Financeiro + Fundo Social Municipal),registou-se um aumento de 134.887€ relativamente a 2017, 

apesar de ainda se apresentar aos níveis de 2009. 

 

Quadro 10 – FEF Total + FSM +IRS 
 

Descrição Valor 2018 

Fundo de Equilíbrio Financeiro               €  
Fundo Social Municipal               €  
Participação fixa no IRS                  €  
Fundo de Equilíbrio Financeiro   € 

 TOTAL               €  
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Apresentamos a evolução das transferências do Estado desde 2006. 
 

Quadro 11 – Mapa de evolução das transferências do Estado 
 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

    €    €    €    €    €    €    €    €         €         ,  €     ,  €  

 

 
Gráfico 3 - Evolução das transferências do Estado 

 
 

 
 

 

 

 

2.2. Previsão das Despesas 

2.2.1. Visão Global das Despesas 

Em sede de orçamentação da despesa, e prosseguindo a linha de orientação que tem sido 

adotada nos últimos anos, permanece o esforço de contenção e de racionalização, assente numa 

gestão rigorosa e prudente, procurando-se em simultâneo assegurar à população melhores 

serviços e melhor qualidade de vida, sem nunca descurar o controlo da dívida e a 

sustentabilidade das finanças públicas locais. 

Destacam-se, neste âmbito, a importância da previsão com os limites legais de despesa com 

pessoal, bem como a obrigatoriedade da discriminação das despesas da Assembleia Municipal e 

ainda as despesas relativas ao processo de articulação entre as Opções do Plano e Orçamento 
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A despesa municipal para 2018, prevê-se que ascenda a 43 857 500€, repartida por despesa 

corrente e despesa de capital. Estas correspondem respetivamente, a 58% e 42% do orçamento. 

Contribuem ainda para estes valores, a divida acumulada, que está a ser fortemente reduzida por 

este executivo. Esta situação será resolvida, com as tranches que irão ser recebidas do FAM, no 

decorrer de 2018. 

Quadro 12– Despesas Totais 
 

Despesas  Correntes % Capital % Totais % 

Despesas de funcionamento       €  77%   0%    € 45% 

Transferências         €  17% 668 906 € 4%    € 11% 

Outras despesas correntes         €  6%  € 0%    € 4% 

Investimento        € 45%    € 19% 

Ativos e passivos financeiros        € 51%    € 21% 

TOTAL       €  58%    € 42% 43   € 100% 

 

 

2.2.1.1 - Despesas Correntes 
 

Nas despesas correntes, salientam-se as despesas com pessoal e as despesas com a aquisição de 

bens e serviços, que representam, em conjunto, 36% do total das mesmas. 

 

Quadro 13 – Despesas Correntes 

Descrição Valor D/DC D/DT 

Despesas com pessoal                 €  33,48% 19,53% 

Aquisição de bens e serviços                 €  26,58% 15,50% 

Juros e outros encargos                 €  17,13% 9,99% 

Transferências correntes              4 235  €  16,56% 9,66% 

Subsídios                                   - €  0,00% 0,00% 

Outras despesas correntes                 €  6,25% 3,65% 

DESPESA CORRENTE              €  100,00% 58,34% 

DESPESA TOTAL 43   €   

 
 

 

 

 

 



 

                        95                 

Gráfico 4- Despesas Correntes 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

2.2.1.1.1 - Despesas com o pessoal 

Este agrupamento prevê todas as espécies de remunerações principais, de abonos acessórios e de 

compensações que necessariamente, requeiram processamento nominalmente individualizado e 

que, de forma transitória ou permanente, sejam satisfeitos pela Autarquia, tanto aos seus 

funcionários e agentes como aos indivíduos que, embora não tendo essa qualidade, prestem 

serviço ao Município nos estritos termos de contratos a termo, em regime de tarefa ou avença. 

Também se compreendem neste agrupamento as despesas que o município suporta, como 

entidade patronal, com a Segurança Social/CGA dos seus funcionários. 

Para apuramento das despesas com o pessoal foram consideradas as medidas de contenção 

previstas no Orçamento de Estado para 2018 e de acordo com o mapa de pessoal, em anexo aos 

documentos previsionais. Destaca-se um aumento significativo em relação a 2017, uma vez que 

finalizaram os concursos de assistentes operacionais e administrativos das escolas com um 

aumento de 84 efetivos. 

A despesa com a Segurança Social, que no seu conjunto, engloba as contribuições para as 

diversas entidades de segurança social para além dos encargos com a saúde, seguros, subsídios e 

prestações familiares, que sofre também um aumento decorrente da explicação anterior. 

Destacam-se as mais significativas, as contribuições para a Segurança Social dos funcionários 

públicos (CGA) e os encargos com a saúde. 
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2.2.1.1.2 - Aquisição de bens e serviços 

Neste agrupamento estão contempladas, de um modo geral, quer as despesas com bens de 

consumo (duráveis ou não) a que não possa reconhecer-se a natureza de despesas de capital, 

quer com a aquisição de serviços. 

 As despesas que têm maior peso neste agrupamento são nomeadamente, os transportes 

escolares, o serviço de iluminação pública, o serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos, 

conservação e manutenção de bens e equipamentos, etc., que totalizam o montante de 6 799 922 

€ e correspondem a 27 % do total das despesas correntes e 16% das despesas totais. 

 

2.2.1.1.3 - Juros E outros encargos 

Neste agrupamento são previstos os montantes dos juros decorrentes de empréstimos já 

contratualizados pelo Município, considerando a evolução do indexante aplicável e levando em 

conta o mapa de encargos da dívida apresentado pelas respetivas instituições bancárias 

domiciliárias dos referidos mútuos 

Os juros e outros encargos correntes com empréstimos e acordos de pagamento, prevê-se que 

ascendam a 4 382 300€, que correspondem a 17% do total das despesas correntes e 10% das 

despesas totais. 

Dos quais: 

- Juros da AMVS no valor de 2.000.000€; 

- Juros de diversos fornecedores (M. dos Santos);  

- Juros empréstimo PAEL/PREDE - 647.000€; 

- Juros empréstimo FAM- 490.000€; 

- Outros encargos financeiros. 
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2.2.1.1.4- Transferências correntes 

Este agrupamento prevê as importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para 

financiar despesas correntes, sem que tal implique, por parte das unidades recebedoras, qualquer 

contraprestação direta para com o Município. 

As transferências correntes, englobam as transferências para as freguesias, associações de 

municípios e para as diversas instituições concelhias.  

Para este montante de 4 235 811€ contribuem os valores em dívida, das transferências para 

algumas das instituições do concelho incluídas no Plano de ajustamento Municipal (PAM), bem 

com os Reembolsos de Agua e saneamento a restituir aos Munícipes (cerca de 811.000€). 

No âmbito do funcionamento do ensino pré-escolar e 1º CEB, as transferências ocorrem de 

acordo com os critérios de apoio definidos pelo Ministério da Educação. 

Relativamente às transferências para as famílias, este Executivo alargou o apoio às famílias com a 

atribuição de manuais escolares aos alunos do 11º e 12º ano de escolaridade, bem como, alargou 

a atribuição de transporte escolar gratuito também aos alunos do 1º Ciclo.  

 

2.2.1.1.5 - Outras despesas correntes 

Engloba despesas não enquadráveis nos outros capítulos, salientando-se, no entanto, o valor 

estimado para pagar à Junta de Lustosa, do acordo de pagamento estabelecido entre o Município 

e a Junta de Lustosa.  

 

2.2.1.2 - Despesas de Capital 

Envolvem despesas que implicam alterações no património duradouro e que se traduzem no 

enriquecimento deste, contribuindo para a formação bruta de capital fixo, ou seja, bens de capital 

que se mantêm sem alteração no decurso da atividade autárquica, sofrendo apenas determinado 

desgaste na medida da sua utilização. 

Estas despesas culminam na produção de bens e outros investimentos que conferem 

rendimentos ou acréscimos do bem-estar social. 
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As despesas de capital em 2018 representam 42% da despesa total. 

 

Quadro 14 – Despesas Capital 

Descrição Valor D/DC D/DT 

Aquisições de bens de capital              8 302  €  45,44% 18,93% 

Transferências de capital                    €  3,66% 1,53% 

Ativos financeiros                    €  0,84% 0,35% 

Passivos financeiros                 €  50,06% 20,86% 

Outras despesas de capital                             - €  0,00% 0,00% 

DESPESA CAPITAL              €  100,00% 41,66% 

 DESPESA TOTAL 43   €    

 

 

Gráfico 5- Despesas Capital 

 

 
 

 

2.2.1.2.1 - Aquisição de bens de capital 

A aquisição de bens de capital no valor de 8 302 454€ continua a ser a segunda parcela mais 

significativa do orçamento total do Município, 19% das despesas totais. 

Estes investimentos estão refletidos no Plano Plurianual de Investimentos (PPI), o qual 

apresentamos, mais à frente, de forma mais detalhada os investimentos previstos.  
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2.2.1.2.2 - Transferências de capital 

Nas Transferências de Capital encontram-se previstas as comparticipações destinadas ao 

financiamento de despesas de investimento de instituições, Juntas de Freguesia e outras 

entidades. As transferências de capital representam 2 % do montante total do orçamento e 

encontram-se detalhados no mapa das Atividades mais Relevantes (AMR).  

 

2.2.1.2.3 - Ativos Financeiros 

No agrupamento Ativos Financeiros contabilizam-se as operações financeiras quer com a 

aquisição de títulos de crédito incluindo obrigações, ações, quotas e outras formas de 

participação, quer com a concessão de empréstimos e adiantamentos ou subsídios 

reembolsáveis. 

A Lei 53/2014 de 25 de agosto, aprova o regime jurídico da recuperação financeira municipal 

regulamentando o Fundo Apoio Municipal (FAM). 

O n.º 3 do art.º 17 da Lei 53/2014 de 25 de agosto, estipula que a contribuição do Município para 

o capital social do FAM é de 1.077.896,39€. 

De acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 19 a realização deste montante será efetuada em 7 

anos pelo que nos orçamentos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 deverá prever uma 

despesa com ativos financeiros de 153.985,00 Euros e orçamento de 2021 a despesa a prever com 

ativos financeiros é de 156.986,39€. 

O Município está a cumprir com o plano de pagamentos estipulado. Em 2018 contribuirá com 

153.985,00€. 

 

2.2.1.2.4 - Passivos Financeiros 

O agrupamento Passivos Financeiros compreende as operações financeiras, englobando as de 

tesouraria e as de médio e longo prazo, que envolvam pagamentos decorrentes da amortização 

de empréstimos, contratualizados pelo Município e destinados ao financiamento de projetos de 

investimento, contemplando, também, o valor das amortizações, relativos aos contratos de 

empréstimo celebrados no âmbito do FAM. 
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Prevê-se o valor de 9 147 801€, para amortizações dos empréstimos.  

Valor que corresponde a 50% do total das despesas capital e 21% das despesas totais. 
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RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 
RESULTANTES DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
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CAPÍTULO III 

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA RESULTANTES DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

 

 

---- Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Paços de Ferreira, e em representação do Município, contribuinte fiscal n.º 502 173 

297, DECLARA, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 42.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro o total as responsabilidades financeiras resultantes de compromissos plurianuais 

existentes a 31/12/2017, estão detalhados nos termos a seguir identificados----- 

 

Ano  Valor 

2017 23.695.298 € 

2018 4.114.341 € 

2019 5.479.293 € 

seguintes 50.100.535€ 
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RELAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES 
CONTIGENTES 
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CAPÍTULO IV  

RELAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES CONTIGENTES  
 
 

Em conformidade com a parte final do n.º 1 do art.º 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

consta de anexo ao presente relatório a relação das responsabilidades contingentes, entendidas 

como possíveis obrigações que resultem de factos passados e cuja existência é confirmada 

apenas pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente 

sob controlo da entidade, ou obrigações presentes que, resultando de acontecimentos passados, 

não são reconhecidas porque: 

i.Não é provável que um exfluxo de recursos, que incorpora benefícios económicos ou um 

potencial de serviço, seja exigido para liquidar as obrigações; ou 

ii.O montante das obrigações não pode ser mensurado com suficiente fiabilidade. 

A relação abaixo explanada identifica e descreve as responsabilidades contingentes (alínea a) do 

nº 1 do artigo 46º do RFALEI) deste Município.  

Processos Observações/ Seguro Montante em 

aberto 

32/09.3BEPNF Acidente: Camião que caiu na Rua do Ribeiro, Penamaior - muro que ruiu. Aguardamos a marcação do 
julgamento. 

€ 2 428,05  

212/09.1BEPNF Acidente de viação na Travessa da Agra, junto do campo de futebol. Foi interposto recurso da sentença que 
condenou a Seguradora a indemnizar o autor, ficando por conta do MPF o montante correspondente à 
franquia. Aguardamos que seja proferido acórdão pelo TCAN. 

€ 924,97  

163/10.7BEPNF Acidente de viação ocorrido na reta de Gomil em Frazão. Aguardamos que seja proferido o despacho 
saneador./ Inexistência eventual cobertura seguro pelo Município mas pode ser coberto seguro empresa 

€ 1 001 550,00  

332/10.0BEPNF Acão de responsabilidade civil extracontratual pelos danos supostamente causados numa residência devido 
às obras do IKEA. 
Aguardamos que seja proferido o despacho saneador. 

€ 35 660,00  

333/10.8BEPNF Acão de responsabilidade civil extracontratual pelos danos supostamente causados numa residência devido 
a obras. 

Aguardamos que seja proferido o despacho saneador. 

€ 5 203,00  

676/10.0BEPNF Acidente ocorrido na Av. Aldeia Nova (reta), em Figueiró - paralelo na estrada. Aguardamos a marcação do 
julgamento. 

€ 924,76  

183/11.4BEPNF Acidente na R. de Além, em Penamaior - despiste por causa de areia existente no piso. Foi admitida a 
intervenção da Segurança Social./ Existirá cobertura seguro 

€ 142 433,00  

133/12.0BEPNF Requer indemnização acidente Rua Nossa Sra Rosário - Carvalhosa € 18 000,00  

325/12.2BEPNF Reivindicação de créditos salariais (direito a férias). 
Aguardamos que seja marcada a audiência preliminar.  

€ 0,00  

154/13.6BEPNF Acidente na Rua da Aldeia Nova - tampa de saneamento. 
Aguardamos que seja marcada a audiência preliminar.  

€ 1 179,35  

78/13.8BEPNF Faturas 2012 + juros / inexistência de seguro- – Valor refletido na dívida € 0,00  

25/13.6BEPNF Acidente na Avenida da Aldeia Nova - Figueiró.  
Aguardamos a marcação do julgamento. 

€ 2 879,72  
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1600/11.9 TBPFR Requer indemnização para limpeza de terrenos - acordo efetuado em protocolo. € 8 895,64  

780/12.0BEPNF Ação Administrativa Especial Conexa com Atos Administrativos € 0,00  

663/11-11 Processo Administrativo relacionado com proc. Obras particulares TAC/PORTO:376/03 € 0,00  

367/03 e PA 44/202 Contra interessado:  € 0,00  

482/12,8 BENPF Requer cessão créditos -– Valor refletido na dívida € 0,00  

17/14.8 BEPNF Processo 40 horas € 0,00  

111/14.5 BRPN Acidente viação Rua Moleiros- Freamunde, viatura  € 3 180,92  

118/14.2  BEPNF Requer nulidade licenciamento licença n.º 246/2006 € 0,00  

303/14.7 BEPNF Requer indemnização responsab. Civil € 3 515,71  

641/14 OBEPNF Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos € 0,00  

848.13.6 TBPDR Insolvência. Reclamação de créditos – Valor refletido na dívida € 0,00  

9729/15.8 YIPRT Requer pagamento faturas- – Valor refletido na dívida € 0,00  

1200/15.4 T8PNF Requerem q seja celebrada escritura publica de permuta no valor 36.500€. Em consequência do não 
cumprimento pedem agora 59.850€ (9,50€/m2) 

€ 23 350,00  

121699/15.1YI PRT Requer pagamento faturas – Valor refletido na dívida € 0,00  
1975/15,5 BEPNF Requer pagamento faturas- – Valor refletido na dívida € 0,00  

PROC. Nº 17803/15.4 

T8LSB 

O pedido é de € 24.490.458,00 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil quatrocentos e cinquenta 
e oito euros) mais juros vincendos,  

€ 24 490 458,00  
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QUADRO PLURIANUAL MUNICIPAL, 
PREVISTO NO ART. 44º DA LEI 
73/2013 
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CAPÍTULO V 

QUADRO PLURIANUAL MUNICIPAL, PREVISTO NO ART. 44º DA LEI 73/2013 
 

Dispõe o art.º 44 da Lei 73/2013, “que o órgão executivo municipal apresenta ao órgão 

deliberativo municipal uma proposta de quadro plurianual de programação orçamental 

(QPPO), em simultâneo com a proposta de orçamento municipal apresentada após a tomada de 

posse do órgão executivo, em articulação com as Grandes Opções do Plano. O quadro plurianual 

de programação orçamental define os limites para a despesa do município, bem como para as 

projeções da receita discriminadas entre as provenientes do Orçamento do Estado e as cobradas 

pelo município, numa base móvel que abranja os quatro exercícios seguintes. Os limites são 

vinculativos para o ano seguinte ao do exercício económico do orçamento e indicativos para os 

restantes. O quadro plurianual de programação orçamental é atualizado anualmente, para os 

quatro anos seguintes, no orçamento municipal.” 

O “Quadro Plurianual Municipal” carece da regulamentação estabelecida no art.º47º. da mesma 

Lei, o qual dispõe que “Os elementos constantes dos documentos referidos no presente capítulo 

são regulados por decreto-lei, a aprovar até 120 dias após a publicação da presente lei”. O 

decreto-lei a que se refere o art.47º. deveria pois ter sido aprovado até 3 de janeiro de 2014, 

sendo que, mesmo que fosse publicado nos próximos dias, não permitiria a sua aplicação pelos 

Municípios no processo de preparação dos documentos previsionais para 2016, em curso. 

Acresce que, nos termos do nº. 3 do art.º 47º. da LFL, “os limites (a que se refere o nº. 2 do 

mesmo artigo) são vinculativos para o ano seguinte ao do exercício económico do orçamento.”  

Ora não podem os Municípios correr o risco de aprovar documentos vinculativos para 2016 cuja 

regulamentação não existe, posição corroborada pela ANMP, mas contraditada e não justificada 

pela DGAL, face à aludida falta de regulamentação e ao desconhecimento das projeções 

macroeconómicas que servem de base ao OE. 

Por outro lado, a não tipificação de documentos com o conteúdo dos que estão em causa, 

impedirá a realização de quaisquer análises integradas e sujeitam os Municípios à posterior 

verificação discricionária do Tribunal de Contas, com os resultados desastrosos que são 

conhecidos pelos mesmos. 
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Assim, a Camara Municipal de Paços de Ferreira, entende não estarem criadas as condições legais 

para o cumprimento do art.º 44 da lei nº. 73/2013, por omissão legislativa do Governo desde 3 de 

janeiro de 2014.  
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CAPÍTULO VI 
ANÁLISE SETORIAL DAS OPÇÕES DO PLANO 
 

ESTRUTURA das G.O.P (PPI e AMR) -2018 
 

Objetivo/programa Valor  % 

Funções Gerais                      ,  €  36,60% 

Administração Geral                         ,  €    

Governança CM                      ,  €    

Proteção Civil e luta contra Incêndios                           ,  €    

Policia municipal                               ,  €    

Funções Sociais                      ,  €  29,39% 

Educação                             ,  €    

Ensino Não Superior                         ,  €    

Serv. Auxiliares de Ensino                         ,  €    

Serv. Ind. Saúde                             ,  €    

Ação Social                             ,  €    

Habitação e serviços coletivos                             ,  €    

Ordenamento Território                         ,  €    

Abastecimento agua                         ,  €    

Resíduos Sólidos                         ,  €    

Proteção do meio ambiente e cons. Natureza                            ,  €    

Cultura                             ,  €    

Desporto, Recreio Lazer                         ,  €    

Juventude                             ,  €    

Funções económicas                         ,  €  6,07% 

Indústria e energia                           ,  €    

Transportes e comunicações                              ,  €    

Transportes rodoviários                         ,  €    

Comercio                             ,  €    

Turismo                             ,  €    

Outras funções económicas                             ,  €    

Outras Funções                      ,  €  27,94% 

Operações Divida Autárquica                    10 707 051,0  €    

Transferências entre Administrações                           ,  €    

Diversas não especificadas                             ,  €    

TOTAIS                      ,  €  100,00% 

 
 

ESTRUTURA DOS INVESTIMENTOS (PPI) -2018 
 

Designação Valor  % 

Funções Gerais  ,  €  7,79% 

Funções Sociais   ,  €  63,03% 

Funções económicas   ,  €  29,17% 

TOTAIS   ,  €  100,00% 

Este orçamento encontra-se ainda constrangido por alguma dívida acumulada que será paga em 

2018 com as tranches do empréstimo FAM. 
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CAPÍTULO VII 
III – ARTICULADO - NORMAS DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2018 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

As preocupações inerentes à gestão económica, eficiente e eficaz das atividades desenvolvidas 

pelas autarquias locais, no âmbito das suas atribuições, determinam a adoção de mecanismos 

reguladores e de ações de controlo. 

Torna-se assim necessário estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, métodos e 

procedimentos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma 

ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de 

ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação 

oportuna de informação financeira fiável. 

 

Este articulado está em conformidade com o estabelecido na alínea d) do n.º 1 do art.º 46.º do 

novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais aprovado pela Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 

Capítulo I 

Âmbito e princípios genéricos 

 

Artigo 1.º 

Definição e objeto 

O presente articulado estabelece regras e procedimentos complementares e necessários à execução 

do orçamento em conformidade com a alínea d) do n.º 1 do art.º 46.º Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro e em reforço das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei no 

127/2012, de 21 de junho, com as respetivas alterações, constituindo estes diplomas legais, no seu 

conjunto, o quadro normativo aplicável à execução do Orçamento do Município no ano de 2018, 

atentos os objetivos de rigor e contenção orçamental. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de Aplicação 

O presente normativo é obrigatoriamente aplicável a todos os serviços da Autarquia. 
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Artigo 3.º 

Execução orçamental 

1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á aos princípios da utilização racional das 

dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria. 

2. Os serviços municipais são responsáveis pela gestão do conjunto dos meios financeiros, afetos 

às respetivas áreas de atividade, e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa 

utilização, face às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental definidas pelo 

Executivo Municipal, bem como as diligências para o efetivo registo dos compromissos a assumir 

em obediência à Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA).  

3. A adequação dos fluxos de caixa das receitas às despesas realizadas, de modo a que seja 

preservado o equilíbrio financeiro, obriga ao estabelecimento das seguintes regras:  

a) Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos de exercícios 

anteriores que tenham fatura ou documento equivalente associados e não pagos (dívida 

transitada);  

b) Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos em anos 

anteriores sem fatura associada;  

c) Registo dos compromissos decorrentes de reescalonamento dos compromissos de anos 

futuros e dos contratualizados em anos anteriores;   

 

Artigo 4.º 

Modificações ao Orçamento e às GOPs 

1. O Presidente da Câmara Municipal, baseado 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 do POCAL, do número seguinte e das competências dos 

órgãos municipais estabelecidas no Anexo I da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro. 

2. Em 2018, as modificações às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos - PPI e 

Atividades Mais Relevantes - AMR), considerando a ausência de regulamentação específica na NCP 

26 – Contabilidade e Relato Orçamental do SNC-AP, operam-se em respeito das seguintes regras: 

a) As revisões do plano plurianual de investimentos e/ou das atividades mais relevantes, têm lugar 

sempre que se torne necessário incluir e/ou anular projetos nele considerados, implicando as 

adequadas modificações no orçamento, quando for o caso. 

b) A realização antecipada de ações previstas para anos posteriores ou a modificação do 

montante das despesas de qualquer projeto constante no plano plurianual de investimentos 

ou atividades mais relevantes aprovadas devem ser precedidas de uma alteração ao PPI e/ou 

AMR, sem prejuízo das adequadas modificações no orçamento, quando for o caso. 

3. Em 2018, a inclusão no PPI e AMR de projetos previstos naqueles mapas, aprovados em 2017, no 

modelo do POCAL, “com financiamento não definido” tramita nos termos da alínea b) do número 
anterior. 
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Artigo 5.º 

Registo contabilístico 

1. Os serviços municipais são responsáveis pela correta identificação da receita, a liquidar e cobrar 

pela unidade responsável pela gestão financeira.  

2. As faturas ou documentos equivalentes devem ser enviadas pelos fornecedores diretamente 

para o Município.  

3. As faturas ou documentos equivalentes devem ser encaminhados pelo Expediente para a 

Divisão Contabilidade. As faturas indevidamente recebidas nos outros serviços municipais terão de 

ser reencaminhadas para Divisão de Contabilidade financeira, no prazo máximo de 2 dia útil.  

4. Os documentos relativos a despesas urgentes e inadiáveis, devidamente fundamentadas, devem 

ser enviados à Unidade responsável pela gestão financeira em 5 dias, de modo a permitir efetuar o 

compromisso no prazo de 10 dias posteriores à realização da despesa.  

5. Os documentos relativos a despesas em que estejam em causa situações de excecional interesse 

público ou a preservação da vida humana, devem ser enviados à unidade responsável pela gestão 

financeira em 5 dias úteis, de modo a permitir efetuar o compromisso no prazo de 10 dias após a 

realização da despesa.  

6. Os documentos relativos a despesas referentes às situações descritas em 4 e 5 devem ser 

acompanhados de nota justificativa suficientemente detalhada para caracterizar e fundamentar a 

natureza excecional da mesma. 

7. Os documentos, registos, circuitos e respetivos tratamentos, são os constantes da Norma de 

Controlo Interno ou ordens de serviços. 

 

Artigo 6.º 

Gestão de ativos fixos tangíveis, propriedades de investimentos e ativos intangíveis 

1. A Gestão dos investimentos municipais executar-se-á nos termos do Regulamento de Cadastro 

e Inventário em respeito do primado da substância sobre a forma. 

2. As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com as grandes opções do plano, 

nomeadamente o plano plurianual de investimentos e com base nas orientações do Órgão 

Executivo, através de requisições externas ou documento equivalente, designadamente contratos, 

emitidos ou celebrados pelos responsáveis com competência para autorizar despesa, após 

verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.   

4. Considera-se que um bem deve ser capitalizado no imobilizado, quando cumpre os seguintes 

critérios:  

a) Valor inicial igual ou superior a 200€ (duzentos euros); 

b) Duração igual ou superior a um ano;  

c) Que não sejam parte integrante de outro bem inventariado;  

d) Que não se destinem a venda;  

e) Cuja localização seja permanentemente possível 
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Em regra, todos os bens do ativo imobilizado deverão sofrer amortizações sistemáticas ao longo do 

seu período de vida útil. Essa amortização traduz o desgaste ou a desvalorização do bem 

imobilizado, decorrente da sua atividade. 

O valor do ativo imobilizado obedece, nos critérios de valorimetria, ao custo de aquisição, ou seja, à 

soma do preço de compra do bem com os gastos suportados direta ou indiretamente para o 

colocar no seu estado atual, ou ao custo de produção, que por sua vez consiste na soma do custo 

das matérias-primas e outros materiais consumidos, mão-de-obra direta e outros custos que 

participam na produção do ativo imobilizado. 

5. Entende-se por grande reparação, num bem do ativo imobilizado, todas as operações que 

aumentem a vida útil do bem ou o valor económico do mesmo.  

Em caso de dúvida, considera-se grande reparação sempre que o custo exceda 30% do valor 

patrimonial líquido do bem. 

Para os casos em que não se sabe o valor patrimonial líquido do bem, coloca-se à consideração da 

comissão de avaliação a decisão sobre considerar ou não grande reparação. 

6. Compete aos responsáveis dos seguintes serviços municipais: 

a) Notariado – fornecer ao “Serviço de Património” cópia de todas as escrituras celebradas 
(compra e venda, permuta, cessão, doação, etc.; 

b) Obras particulares e loteamentos – fornecer ao “Serviço de Património”; cópia dos 
alvarás de loteamento acompanhados de planta síntese, donde constem as áreas de cedência para 

os domínios privados e público; 

c) Aprovisionamento – fornecer ao “Serviço de Património”; cópia de todas as requisições 
de imobilizado (não consumíveis); 

d) c1) Contabilidade – compete à Contabilidade (juntamente com o Serviço de Património), 

a reconciliação de movimentos contabilísticos das contas de imobilizado. Estas deverão ser 

realizadas no início de cada mês; 

e) c2) Contabilidade – deverão ser entregues, ao Serviço de Património, todas as faturas (de 

bens) passíveis de inventariação. 

f)  Obras municipais – fornecer a conta final das empreitadas ao “Serviço de Património”; 

g) Parque de máquinas e oficinas – fornecer ao sector de património cópias de todas as 

reparações e conservações efetuadas por administração direta. 

h) Todos os serviços municipais – remessa de participações e autos relativos a avarias, 

reparações, transferências, alienações, cessões e outras ocorrências com bens à sua guarda. 

 

Artigo 7.º 

Gestão de stocks 

1. O stock de artigos será um recurso de gestão a usar apenas no estritamente necessário à 

execução das atividades desenvolvidas pelos serviços.  

2. A regra será a de aquisição de bens por fornecimento contínuo, sem armazenagem, ou com um 

período de armazenagem mínimo.  
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3. Todos os bens saídos de armazém, afetos a obras por administração direta ou outras atividades 

municipais, deverão ser objeto de registo no sistema de gestão de stocks, devendo expressamente 

identificar-se o fim a que se destinam.  

4. Os procedimentos, responsabilidades específicas e documentação de suporte, no âmbito da 

Gestão de Stocks, constam do Manual de Procedimentos de Controlo Interno.  

 

Artigo 8.º 

Contabilidade analítica 

Durante o ano de 2018 o sistema de contabilidade de gestão permitirá:  

a) Apurar o custo dos equipamentos e infraestruturas municipais; 

b) Apurar os custos das funções e atividades municipais; 

c) Apurar o custo total dos Investimentos municipais; 

d) Delimitar os custos das unidades orgânicas; 

e) Quantificar o valor das transferências em numerário e em espécie para entidades 

terceiras. 

 

Artigo 9.º 

Empresas Municipais e Outras Participadas 

1. Na execução do orçamento da Autarquia para 2018 fica o Presidente autorizado a celebrar os 

contratos e protocolos com as Empresas Municipais e Outras Participadas, nos termos do disposto 

na Lei 50/2012, de 31 de agosto, com vista à execução dos planos de atividades respetivos. 

2. A dotação orçamental destinada às Empresas Municipais e Outras Participadas para assegurar a 

contrapartida municipal em projetos ou ações comparticipadas por outras entidades, apenas 

poderá ser disponibilizada após aprovação das respetivas comparticipações externas pelas 

entidades competentes. 

 

Artigo 10.º 

Candidaturas a fundos comunitários e outras comparticipações 

O Gabinete de Projetos Comunitários, é o serviço responsável pela apresentação atempada de 

todas as candidaturas a programas de apoio ao desenvolvimento de atividades relevantes, 

nomeadamente as que se reportam aos fundos comunitários. 

 

Capítulo II 

Receita orçamental 

Secção I 

Princípios 
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Artigo 11.º 

Princípios gerais para a arrecadação de receitas 

1. Nenhuma receita poderá ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objeto de inscrição na 

rubrica orçamental adequada, podendo, no entanto, ser cobrada além dos valores inscritos no 

Orçamento. 

2. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas 

correspondentes rubricas do Orçamento do ano em que a cobrança se efetuar. 

3. A liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais serão efetuadas de acordo com o 

disposto nos regulamentos municipais em vigor que estabeleçam as regras a observar para o efeito, 

bem como os respetivos quantitativos e outros diplomas legais em vigor. 

4. A arrecadação de receitas será efetuada com base na Tabela de Taxas em vigor, e noutras que se 

encontrem integradas em regulamentos próprios e ainda nos demais casos em que a lei assim o 

preveja. 

5. Deverão ainda ser cobradas outras receitas próprias da Autarquia relativamente a bens e serviços 

prestados, sempre que se torne pertinente, mediante informação justificada e proposta de valor a 

apresentar à DCPT. 

6. Para efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 9.º da Lei n.º 53/2006, de 29 de dezembro, a tabela de 

taxas será atualizada, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, por recurso ao índice de preços do 

consumidor sem habitação do período. 

 

Artigo 12.º 

Documentos de suporte à liquidação e cobrança 

1. Os documentos de receita tem de indicar o serviço de cobrança, devem ser datados, numerados 

sequencialmente e conter os elementos previstos no art. 36.º do Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado: 

a) Os nomes, firmas ou denominações sociais e a sede ou domicílio da Câmara Municipal de 

Paços de Ferreira e do destinatário ou adquirente, bem como os correspondentes números de 

identificação fiscal dos sujeitos passivos de imposto; 

b) Quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou dos serviços prestados, com 

especificação dos elementos necessários à determinação da taxa aplicável;  

c) O preço, líquido de imposto, e os outros elementos incluídos no valor tributável;  

d) As taxas aplicáveis e montante de imposto devido; 

e) O motivo justificativo da não aplicação do imposto, se for o caso; 

f) A data em que os bens foram colocados à disposição do adquirente, em que os serviços 

foram realizados ou em que foram efetuados pagamentos anteriores à realização das operações, se 

essa data não coincidir com a da emissão da fatura, este último caso de caráter excecional e a título 

de adiantamento. 
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Secção II 

Entrega das receitas cobradas 

Artigo 13.º 

Cobranças pelos serviços municipais 

1. As receitas cobradas pelos diversos serviços municipais darão entrada na Tesouraria, no próprio 

dia da cobrança até à hora estabelecida para o encerramento das operações. 

Quando se trate dos serviços externos, a entrega far-se-á no dia útil imediato ao da cobrança, 

mediante guias de recebimento previamente assinadas pelo responsável do serviço que cobrar as 

receitas. 

2. Quando se trate de cobranças feitas por entidade diversa do tesoureiro (posto de cobrança 

externo), a receita deverá ainda ser depositada diariamente pelos serviços na agência bancária mais 

próxima do local de cobrança, sendo o número de conta indicado pela Tesouraria. 

3. A entrega de receita na Tesouraria deverá ser acompanhada da fatura resumo à qual terão de ser 

anexados, para conferência, os talões ou recibos que lhe deram origem bem como os 

comprovativos do depósito. 

Artigo 14.º 

Valores recebidos pelo correio 

1. O serviço que rececione um valor por correio, cheque ou vale postal, devem entregar, no próprio 

dia, no Serviço de Tesouraria. A cópia ou outros elementos identificativos deverão ser remetidos ao 

serviço emissor para emissão da respetiva guia. 

3. Quando não for possível identificar o serviço emissor, a lista e respetivos valores são remetidos à 

Tesouraria para identificação. 

4. A lista de valores deverá ser arquivada pela Tesouraria, mencionando o número da fatura-recibo 

a que deu origem, procedendo ainda à verificação da validade dos documentos. 

 

Artigo 15.º 

Valores recebidos através dos terminais de pagamento automático 

1. Os TPAs existentes nos serviços municipais são encerrados diariamente, permitindo a transmissão 

da informação e crédito na conta da autarquia. 

2. A Tesouraria relaciona as faturas-recibo com os fechos diários dos respetivos TPAs, validando a 

entrada de valores nas instituições de crédito respetivas. 

 

Artigo 16.º 

Restituição de importâncias recebidas 

1. A restituição de importâncias recebidas compete à DCPT, mediante proposta prévia dos Serviços, 

que deverão obrigatoriamente fundamentar as razões que a justificam. 
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Artigo 17.º 

Cauções 

1. As importâncias a depositar no cofre municipal, a título de caução ou garantia de qualquer 

responsabilidade ou obrigações, darão entrada diariamente na Tesouraria, até à hora e pela forma 

estabelecida para as receitas do Município. 

2. Para efeitos de libertação de cauções os serviços responsáveis devem enviar à DCPT informação, 

nos termos do contrato e da legislação em vigor, onde constem as condições para libertar as 

cauções existentes com a identificação da referência de cada uma e dos processos que as 

originaram. 

 

Artigo 18.º 

Isenções e reduções de tributos 

1. No exercício económico de 2018, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, é fixado o valor de 300.000,00 € como limite à despesa fiscal. 
2. Até ao limite fixado no n.º anterior pode a Câmara Municipal, sob proposta devidamente 

fundamentada do Presidente da Câmara Municipal, reconhecer e aplicar as isenções ou reduções, 

objetivas ou subjetivas, dentro dos limites legalmente estabelecidos ou delimitados nos 

regulamentos municipais em respeito pelo princípio da legalidade tributária. 

3. A concessão de isenções ou reduções ao abrigo do n.º 2 fica limitada, por sujeito passivo, 

a 40% do limite fixado no n.º 1, quando ultrapassado este valor a isenção ou redução deve ser 

autorizada pela Assembleia Municipal.  

4. As isenções ou reduções concedidas a favor de pessoas singulares ou coletivas dos sectores 

privado, cooperativo e social, bem como das entidades públicas fora do perímetro do sector das 

administrações públicas no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, é 

considerada um benefício concedido para efeitos da Lei n.º 64/2013 de 27 de agosto, sem prejuízo 

do art.º 3.º do mesmo diploma, e concorre para o cômputo dos demais benefícios concedidos em 

numerário e ou em espécie. 

Capítulo III 

Despesa orçamental 

Secção I 

Princípios e regras 

 

Artigo 19.º 

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, na Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e ainda as normas 

legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, constantes do Decreto- Lei nº 127/2012, de 21 de junho. 

2. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas cumulativamente as 

seguintes condições: 
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a) Verificada a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, nos termos da lei; 

b) Registado previamente à realização da despesa no sistema informático de apoio à 

execução orçamental; 

c) Emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na nota de 

encomenda; 

3. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que se assegure a existência de fundos 

disponíveis. 

4. O registo do compromisso deve ocorrer o mais cedo possível, em regra, pelo menos 6 meses 

antes da data prevista de pagamento para os compromissos conhecidos nessa data, sendo que as 

despesas permanentes, como salários, comunicações, água, eletricidade, rendas, contratos de 

fornecimento anuais ou plurianuais, devem ser registados mensalmente para um período deslizante 

de 6 meses. De igual forma se deve proceder para os contratos de quantidades. 

5. As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas, se estiverem 

devidamente justificadas e tiverem cobertura orçamental, ou seja, no caso dos investimentos, se 

estiverem inscritas no Orçamento e no PPI, com dotação igual ou superior ao valor do cabimento e 

compromisso e no caso das restantes despesas, se o saldo orçamental na rubrica respetiva for igual 

ou superior ao valor do encargo a assumir. 

6. 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. 

7. Tendo em vista o pagamento dos encargos assumidos por conta do orçamento do ano em prazo 

exequível, fica a DCPT autorizada a definir uma data limite para apresentação das requisições 

externas para aquisição de bens e serviços e para a receção das faturas nos serviços competentes. 

8. Cada serviço que tenha a seu cargo a execução de obras deverá ter uma conta-corrente da obra, 

para que, em qualquer momento, se possa conhecer o seu custo. 

 

Artigo 20.º 

Tramitação dos processos de despesa 

1. Em 2018 os serviços responsáveis devem utilizar obrigatoriamente a plataforma eletrónica para 

todas as aquisições de bens, serviços, empreitadas ou concessões quer tenham contrato de 

fornecimento contínuo ou não. 

2. O número anterior é aplicável a todas as aquisições mesmo que o procedimento a adotar seja o 

ajuste direto simplificado. 

3. Em cada requisição apresentada na plataforma deve estar justificada a necessidade de realização 

da despesa. 

4. Cumpre à Central de Compras realizar e coordenar toda a tramitação administrativa dos 

processos aquisitivos, em articulação com os serviços. 

5. Para efeitos do referido no número anterior cada serviço, responsabilizar-se-á pela definição 

exata das caraterísticas técnicas específicas, nomeadamente, dos bens, serviços, ou empreitadas a 

adquirir, as quais constarão do caderno de encargos. 
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6. Por forma a garantir a disponibilização dos contratos nas datas pretendidas, cada unidade 

orgânica deve apresentar o respetivo pedido de compra com a antecedência. 

8. Os procedimentos a adotar pelos serviços na formação dos respetivos contratos são os seguintes: 

 

Artigo 21.º 

Gestão de contratos 

1. Compete a cada um dos serviços requisitantes a gestão dos seus contratos (pedidos, 

fundamentação necessidade, conferência de prazos, quantidades, valores, renovações, etc…). 

2. A execução de contratos em desrespeito dos termos contratuais (por exemplo: limites temporais 

ou financeiros) é da exclusiva responsabilidade dos serviços municipais e respetivos responsáveis 

hierárquicos 

Artigo 22.º 

Conferência e registo da despesa 

1. A conferência e registo, inerentes à realização de despesas efetuadas pelos serviços, deverão 

obedecer ao conjunto de normas e disposições legais aplicáveis e às regras de instrução de 

processos sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 

2. A conferência e registo referidos no número anterior serão efetuados, consoante a especificidade 

e a fase de realização da despesa, nos termos referidos a seguir: 

2.1. As funções de registo das operações de cabimento e compromisso, quando não é 

automático através da plataforma eletrónica de compras, tratamento de faturas e liquidação de 

despesas são asseguradas pela DCPT. 

2.2. Ao Serviço de Vencimentos e cadastro assegura a informação necessária ao processamento 

das Despesas com Pessoal nos termos do artigo seguinte. 

 

Artigo 23.º 

Processamento de remunerações 

1. As despesas relativas a remunerações do pessoal serão processadas pela DCPT com informação 

disponibilizada pelo URHMA, de acordo com as normas e instruções em vigor. 

2. Deverão acompanhar as folhas de remunerações, a remeter à DCPT, as guias de entrega de parte 

dos vencimentos ou abonos penhorados, as relações dos descontos para a Caixa Geral de 

Aposentações e os documentos relativos a pensões de alimentos, ou outros, descontados nas 

mesmas folhas. 

3. As respetivas folhas de remuneração devem dar entrada na DCPT até 3 dias úteis antes da data 

prevista para o pagamento de cada mês. 

4. Quando se promover a admissão ou mudança de situação de trabalhadores depois de elaborada 

a correspondente folha, os abonos serão regularizados no processamento do mês seguinte. 
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Artigo 24.º 

Fundos de maneio 

1. Em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizada pelo DCPT, a constituição de fundos 

de maneio, por conta da respetiva dotação orçamental, visando o pagamento de pequenas 

despesas urgentes e inadiáveis. 

2. O montante máximo de fundo de maneio a atribuir será de 1.000€/por titular, salvo situações 

devidamente fundamentadas pelos Serviços e autorizadas pelo Presidente da Câmara. 

3. Os pagamentos efetuados pelo fundo de maneio são objeto de compromisso pelo seu valor 

integral aquando da sua constituição e reconstituição, a qual deverá ter caráter mensal e registo da 

despesa em rúbrica de classificação económica adequada.  

4. A competência para o pagamento de despesas por conta do Fundo de Maneio é do responsável 

pelo mesmo. 

5. Os montantes máximos por documento de pagamento efetuado por esse mesmo fundo não 

poderão ultrapassar os 400€. Todas as exceções serão analisadas caso a caso, devendo, para o 
efeito, ser submetidas à DCPT. 

6. O Fundo de Maneio será saldado até ao antepenúltimo dia útil do mês de dezembro de 2018, 

não podendo conter, em caso algum, despesas não documentadas. 

7. Os titulares dos fundos respondem pessoalmente pelo incumprimento das regras aplicáveis à 

utilização dos mesmos. 

8. Tratando-se de despesas com alimentação, devem os titulares do fundo de maneio identificar no 

documento os participantes, bem como o fim visado e o interesse público subjacente à sua 

realização que justifique a despesa a título de representação dos serviços e deverá ser comunicada 

mensalmente à URHMA a relação dos participantes (funcionários ou eleitos locais) que 

apresentaram despesas com alimentação a fim de lhes ser retirado o respetivo subsídio de 

alimentação.   

 

Secção II 

Autorização da despesa 

 

Artigo 25.º 

Competências 

1. Em tudo quanto não se encontrar especificamente regulado no presente artigo, os responsáveis 

pelos serviços municipais autorizam despesas nos termos das respetivas delegações de 

competências, sem prejuízo da adoção de regras e demais procedimentos estabelecidos sobre esta 

matéria pela legislação em vigor. 

2. Nos termos do disposto no artigo 29.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, a câmara 

municipal delega no presidente e este subdelega nos vereadores as competências para autorização 

de realização de despesas. 



 

                        123                 

3. A autorização para a abertura de concursos ou celebração de novos contratos de pessoal, é da 

competência do Presidente da Câmara ou Vereador com delegação de competência, nos termos da 

legislação em vigor. 

4. A autorização para a realização de despesas será concedida pela entidade com competência para 

o efeito, exarada sobre o documento respetivo, com o cabimento e o compromisso prévio de 

Fundos Disponíveis da DCTP, que também avaliará a adequação às regras e princípios a aplicar na 

realização das despesas. 

5. A autorização para a assunção de um compromisso é sempre precedida pela verificação da 

conformidade legal da despesa, nos termos exigidos por lei, designadamente quanto à existência 

de fundos disponíveis; 

6. A assunção de compromissos plurianuais está sujeita a autorização prévia da Assembleia 

Municipal, a aprovar conjuntamente com as Grandes Opções do Plano, de acordo com a 

autorização prévia da Assembleia Municipal, que integra o presente normativo. 

 

Artigo 26.º 

Apoios a entidades terceiras 

Os apoios a entidades que prosseguem fins não lucrativos e de utilidade pública que se traduzam 

na redução do preço de prestações de serviços e/ou na cedência de bens, carecem de proposta 

fundamentada do respetivo Pelouro e de informação financeira prévia da DCPT que a submeterá à 

decisão do Presidente da Câmara. 

1. A concessão de apoios, subsídios e comparticipações, a entidades e organismos legalmente 

existentes, que prossigam no Município fins de interesse municipal, carece obrigatoriamente de 

aprovação da Câmara Municipal, nos termos das disposições constantes no art. 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, ficando sujeitos a cabimentação prévia no Orçamento e se aplicável, 

nas Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e nas Atividades Mais Relevantes), 

bem como compromisso de fundos disponíveis; 

2. Cumpre ao serviço responsável pelo projeto/ação, a instrução dos processos da concessão dos 

apoios, subsídios e comparticipações referidos, devendo os mesmos ser devidamente 

fundamentados e citar as disposições legais de suporte; 

3. A documentação e requisitos que devem ser observados na constituição de processos de 

concessão de apoios, subsídios e comparticipações, devem ser comprovados pelo serviço 

responsável pela ação e confirmados à DCTP; 

4. A DCPT deverá constituir um cadastro documental respeitante a cada uma das entidades 

beneficiadas com a atribuição de subsídios e/ou transferências de verbas pela Câmara Municipal. 

5. A autorização de qualquer subsídio pela Câmara Municipal deverá ser sempre precedida de 

informação relativa aos respetivos cabimentos e compromissos orçamentais e ao cumprimento dos 

requisitos legais referidos nas alíneas anteriores. 

6. Os apoios a entidades terceiras, excluindo freguesias, que se traduzam na redução do preço de 

prestações de serviços e/ou na cedência de recursos humanos ou patrimoniais carecem de 

proposta fundamentada do respetivo Pelouro ou unidade orgânica competente e de informação 

financeira prévia que a submeterá à decisão do Presidente da Câmara e submissão, para aprovação, 
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à Câmara Municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. 

 

Artigo 27.º 

Apoio às competências materiais dos órgãos das Freguesias 

1. Durante o exercício de 2018, para efeitos do disposto na alínea j) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizam-se as seguintes formas de apoio às freguesias 

em reforço da sua capacidade para prossecução das respetivas competências materiais 

estabelecidas no art.º 16.º do mesmo diploma: 

a) Em numerário até ao limite constante das grandes opções do plano; 

b) Em espécie, através da disponibilização pontual de recursos humanos e patrimoniais. 

2. A concessão do apoio referido no número anterior carece de pedido fundamentado da 

Freguesia e de informação financeira prévia da unidade responsável pela gestão financeira, que 

submeterá à decisão do Presidente da Câmara.  

3.  

Artigo 28.º 

Assunção de compromissos 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, emitir 

autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos casos seguintes: 

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

b) Os seus encargos não excedam o limite de 100.000,00€ € (cem mil Euros) em cada um 

dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos; e/ou 

c) Resultem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de pagamentos, 

quando legalmente admissíveis, e alterações ao cronograma físico e/ou financeiro de investimentos 

e outras despesas, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-lei n.º 127/2012, de 

21 de junho; ou 

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. 

2. A autorização genérica constante do número anterior não prejudica a possibilidade de delegação 

de competências no Presidente da Câmara Municipal prevista no n.º 3 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro na redação introduzida pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, nem prejudica o 

estabelecido no n.º 2 do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho na alteração 

introduzida pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho. 
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Artigo 29.º 

Autorizações assumidas 

1. Consideram-se autorizadas na data do seu vencimento e desde que os compromissos assumidos 

estejam em conformidade com as regras e procedimentos previstos na LCPA e no Decreto-Lei nº127/2012, 

de 21 de junho, as seguintes despesas: 

a) Vencimentos e salários; 

b) Subsídio familiar – crianças e jovens, e outras prestações complementares; 

c) Gratificações, pensões de aposentação e outras; 

d) Encargos com a ADSE e outros serviços sociais; 

e) Encargos de empréstimos (amortizações e juros); 

f) Emolumentos do Tribunal de Contas; 

g) Rendas; 

h) Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus 

dependentes; 

i) Encargos de cobrança, anulações, reembolsos e restituições, deduzidos às importâncias a 

receber do Estado, outros encargos de instituições bancárias e demais entidades; 

j) Senhas de presença a reuniões dos membros dos Órgãos do Município; 

k) Água, energia elétrica, gás e combustíveis; 

l) Comunicações telefónicas e postais; 

m) Prémios de seguros; 

n) Prémios de transferência;  

o) Encargos decorrentes de assinaturas periódicas, e com a publicação de anúncios no 

Diário da República e noutros periódicos; 

p) Quaisquer outros encargos que resultem de contratos legalmente celebrados ou fixados 

em lei específica: 

q) Encargos assumidos e não pagos nos anos anteriores e renovação das ordens de 

pagamento de despesas constantes de relação própria, que caducam em 31 de dezembro de 2017; 

r) Encargos de natureza judicial de tramitação processual corrente, como sejam as taxas de 

justiça, preparos e outros; 

s) Encargos com o tratamento de resíduos sólidos; 

t) Correções positivas relativas a diferenças de valores da despesa, entre o compromisso 

assumido e a fatura ou documento equivalente, correspondentes a arredondamentos, até ao 

montante de 0,50€. 

2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades por Operações de 

Tesouraria. 
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Artigo 30.º 

Descabimentação 

1. Para as propostas de realização de despesas que não venham a ser autorizadas, o serviço 

proponente deverá solicitar à Divisão de Contabilidade, Património e Tesouraria a sua 

descabimentação no prazo de 10 dias uteis; 

2. Trimestralmente, a central de compras faz o controlo das requisições não satisfeitas, será 

colocado à consideração do Sr. Vereador do pelouro Financeiro, a anulação das mesmas, mediante 

justificação dos serviços. 

 

Capítulo IV 

Procedimentos e regras especiais para a realização da despesa 

Artigo 31.º 

Equipamento e soluções informáticas 

1. As necessidades de hardware e software devem ser encaminhadas para Unidade responsável 

pela gestão do parque informático, a quem cabe avaliar as solicitações apresentadas. 

2. Os procedimentos de negociação ficam centralizados na Unidade responsável pelo 

aprovisionamento, com base nos requisitos técnicos definidos pela Unidade responsável pela 

gestão do parque informático. 

 

Artigo 32.º 

Seguros 

1. Cabe à Unidade responsável pelo aprovisionamento desenvolver todos os procedimentos 

relativos à contratação de seguros do Município.  

2. Os serviços municipais devem encaminhar àquela unidade as necessidades de cobertura de 

risco com antecedência mínima de 30 dias em relação à data de início de vigência da apólice 

pretendida. 

3. Os elementos relativos à participação de sinistros devem ser comunicados no prazo de dois dias 

úteis à corretora a indicar pela Unidade responsável pelo aprovisionamento.  

4. Sempre que das informações constantes de um processo de sinistros se conclua pela 

negligência ou qualquer outro facto associado à não intervenção atempada dos serviços, (por 

exemplo, deficiente estado de conservação, reparação ou sinalização da via pública), deverão os 

responsáveis máximos desses serviços instaurar processo formal de averiguações, a fim de corrigir 

disfuncionalidades, apurar responsabilidades e, eventualmente, ressarcir o cofre municipal dos 

prejuízos causados.   

 

Artigo 33.º 

Despesas de deslocação 

1. A utilização de viatura própria carece sempre de autorização prévia e expressa do Presidente da 
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Câmara ou do Vereador responsável.  

2. Aquando da elaboração da requisição para deslocações que contemplem estadia, tem de ser 

identificado o local preciso de destino para facilitar a escolha da localização de alojamento.  

3. Os trabalhadores que beneficiem de adiantamentos para ajudas de custo e deslocações ficam 

obrigados a apresentar a documentação justificativa das despesas realizadas dentro de 5 dias, 

contados da data do seu regresso ao serviço.  

4. Se dentro do prazo referido no número anterior, os documentos em apreço não tiverem sido 

entregues na Unidade responsável pela gestão financeira, deverá esta proceder à emissão da guia 

de reposição abatida e proceder ao encontro de contas no vencimento, de acordo com a legislação 

em vigor.  

 

Artigo 34.º 

Reposições ao Município 

1. As reposições ao Município de dinheiros indevidamente pagos devem obedecer aos seguintes 

procedimentos: 

a) Por meio de guia ou por desconto em folhas de abonos; 

b) Devem realizar-se no prazo máximo de 30 dias a contar da receção da respetiva 

comunicação. 

2. A reposição em prestações mensais pode ser autorizada pelo Presidente da Câmara, em casos 

especiais, cujo número de prestações será fixado para cada caso, mas sem que o prazo de 

reembolso ou reposição possa exceder o ano económico seguinte àquele em que o despacho for 

proferido.  

3. Em casos especiais poderá o Presidente da Câmara autorizar que o número de prestações 

exceda o prazo referido no número anterior, não podendo, porém, cada prestação mensal ser 

inferior a 5% da totalidade da quantia a repor desde que não exceda 30% do vencimento base, caso 

em que pode ser inferior ao limite de 5%.  

 

Artigo 35.º 

Despesas de representação 

As despesas relativas a encargos de representação e aquisição de bens para oferta carecem de 

autorização expressa e prévia do Presidente da Câmara ou do Vereador responsável pela área 

Financeira.  

Capítulo V 

Celebração e formalização de contratos e protocolos 

Artigo 36.º 

Responsabilidade pela elaboração e celebração de contratos 

1. Compete à Unidade responsável a elaboração de todos os contratos administrativos referentes 

a procedimentos aquisitivos, sem prejuízo das competências legalmente cometidas ao Oficial 

Público.  

2. O outorgante em representação do Município é o Presidente da Câmara.  
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Artigo 37.º 

Protocolos e contratos interadministrativos 

1. Os protocolos e contratos interadministrativos que configurem responsabilidades financeiras 

para a Autarquia, deverão obter o prévio parecer da Unidade responsável pela gestão financeira 

para efeitos de reconhecimento da respetiva despesa e/ou receita.  

2. Competirá à Unidade responsável pela gestão financeira proceder aos registos contabilísticos 

adequados à execução dos protocolos e contratos interadministrativos referidos no ponto anterior.  

 

Artigo 38.º 

Contratos de tarefa e avença 

1. A celebração de contratos de prestação de serviços nas modalidades de contratos de tarefa e de 

avença apenas pode ter lugar desde que preenchidos os requisitos previstos no art.º 32.º da Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, bem como no art.º 61.º LOE 2018. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, são inscritos no agrupamento 01 todos os 

contratos que consubstanciam o exercício de funções públicas em regime de tarefa e avença 

celebrados com pessoas singulares. 

3. Os restantes contratos celebrados com pessoas singulares, que não consubstanciem no seu 

objeto o exercício de funções públicas, são inscritos no agrupamento 02.  

 

Capítulo IV 

Disposições Finais 

Artigo 39.º 

Dúvidas sobre a execução do Orçamento 

As dúvidas que se suscitarem na execução do Orçamento e na aplicação ou interpretação das 

Normas de Execução do Orçamento serão resolvidas por despacho do Presidente da Câmara, sobre 

parecer da DCPT. 

Artigo 40.º 

Entrada em Vigor 

O presente normativo vigora com as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018. 
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AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO 
DA LEI DOS COMPROMISSOS 
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CAPÍTULO VIII 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS 

 

Considerando, por um lado, o disposto no art. 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, que 

determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo 

orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, 

designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra, 

locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada 

sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: 

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; e/ou 

b) Os seus encargos não excedam o limite de 100.000,00€ em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando, por outro lado, a alínea c) do n.º 1 do art. 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, 

que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 

dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, 

incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos 

de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público- privadas, está sujeita, 

no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia 

Municipal. 

Considerando, que o art. 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, veio regulamentar a 

citada lei dos compromissos, nos termos do art. 14.º, estabelecendo que a referida autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais poderá ser dada quando da aprovação dos 

documentos previsionais. 

Propõe-se, por motivos de simplificação e celeridade processuais, e procurando replicar uma 

solução idêntica à preconizada para as entidades do Setor Público Administrativo, que a 

Assembleia Municipal delibere, relativamente à Câmara Municipal: 

1. Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art. 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, 

emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara 

Municipal, nos casos seguintes: 
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a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano 

;e/ou 

b) Os seus encargos não excedam o limite de 100.000,00€ em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se propõe, 

só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam 

respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, e uma vez 

cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas. 

3. A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara Municipal a assunção de 

compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de caráter continuado e 

repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no Orçamento, nos 

termos do n.º 1, até ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de contratação pública. 

4. O regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se à Câmara Municipal relativamente a 

todas as assunções de compromissos a assumir em 2018, desde que respeitadas as condições 

constantes dos n.os 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        132                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS, MAPA 
PESSOAL, MAPA ENTIDADES 
PARTICIPADAS, ORÇAMENTO 
EMPRESAS MUNICIPAIS E ANEXOS 



 

                        133                 

CAPÍTULO IX 
DOCUMENTOS PREVISIONAIS, MAPA PESSOAL, MAPA ENTIDADES PARTICIPADAS, 
ORÇAMENTO EMPRESAS MUNICIPAIS E ANEXOS 

 

Em anexo 

 

Notas: 

MAPA ENTIDADES PARTICIPADAS  

Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 46.º da lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

consta de anexo o mapa das entidades participadas pelo município, identificadas pelo respetivo 

número de identificação fiscal, incluindo a respetiva percentagem de participação e o valor 

correspondente. 

 

ORÇAMENTO EMPRESAS MUNICIPAIS 

Para efeitos do cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 42.º e alínea b) do n.º 2 do art.º 46.º, 

ambos da lei n.º 73/2014, de 3 de setembro, junta-se, em anexo, o orçamento das entidades 

controladas pelo município (GESPAÇOS, EM). 
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CAPÍTULO X 

CONCLUSÃO 
 

Na sequência desta proposta de Documentos Previsionais e com o intuito de agilizar 

procedimentos burocráticos e melhor rentabilizar os recursos disponíveis, propõem-se à 

aprovação e autorização da Câmara e da Assembleia Municipal:  

  

I. As Opções do Plano, Orçamento 2018 e as Normas de Execução do Orçamento 2018 

(Articulado), que integram o Mapa de Pessoal, Mapa Entidades Participadas, Mapa Empréstimos 

e anexos, conforme disposto artigo º 46 da Lei 73/2013 de 3 de Setembro;  

II. Pedido de autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia 

Municipal - Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – LCPA – Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro. 

 

 

 

Paços do Concelho de Paços de Ferreira 15 de janeiro de 2018 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

___________________________________ 

(Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito) 
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ANEXOS 

 

Resumo do Orçamento 

Orçamento da receita 

Orçamento da despesa 

Grandes Opções do Plano 

Plano Plurianual de Investimentos (PPI)   

Plano de Atividades Municipais (AMR) 

Mapa Empréstimos 

Mapa de Responsabilidades Contingentes 

Mapa do pessoal 

Mapa Entidades participadas  

Orçamento Empresa Municipal - Gespaços, SA 

Direito de Oposição 

 

 

 

ANEXOS 



DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2018

Município de Paços de Ferreira

Correntes .................... 22.760.739 Correntes .................... 25.584.339

Capital .................... 21.096.761 Capital .................... 18.273.161

Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0

Total Geral: 43.857.500 Total Geral: 43.857.500

Total: 43.857.500 Total: 43.857.500

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................
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Município de Paços de Ferreira

Resumo do orçamento por Capitulo para 2018
Despesas Montante

8.566.86801       Despesas com o pessoal 
6.799.92202       Aquisição  de bens e serviços 
4.382.30003       Juros e outros encargos 
4.235.81104       Transferências correntes 

05       Subsídios 
1.599.43806       Outras despesas correntes

 Total das Despesas Correntes 25.584.339

8.302.45407       Aquisição de bens de capital 
668.90608       Transferências de capital 
154.00009       Activos financeiros 

9.147.80110       Passivos financeiros 
11        Outras despesas de capital 
12       Operações extra-orçamentais
17       Operações extra-orçamentais 

 Total das Despesas de Capital 18.273.161

Receitas Montante
01        Impostos directos 7.700.000
02        Impostos indirectos 219.102
03        Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE
04        Taxas, multas e outras penalidades 448.909
05        Rendimentos da propriedade 1.093.166
06        Transferências correntes 11.531.862
07        Venda de bens e serviços correntes 1.624.700
08        Outras receitas correntes 143.000

 Total das Receitas Correntes 22.760.739

09        Venda de bens de investimento 21.000
10        Transferências de capital 3.970.461
11        Activos financeiros 2.800
12        Passivos financeiros 17.100.000
13        Outras receitas de capital 2.000
14        Recursos próprios comunitários
15        Reposições não abatidas nos pagamentos 500
16        Saldo da gerência anterior
17        Operações extra-orçamentais 

 Total das Receitas Capital 21.096.761

Total das Despesas: 43.857.500

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

43.857.500Total das Receitas:
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

Município de Paços de Ferreira

01 Impostos directos
0102 Outros
010202 4.300.000Imposto municipal sobre imóveis
010203 1.200.000Imposto único de circulação
010204 1.300.000Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis
010205 900.000Derrama

7.700.000Total do Capítulo Económico 01:

02 Impostos indirectos
0202 Outros
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais
02020601 100Mercados e feiras
02020602 120.000Loteamentos e obras
02020603 4.500Ocupação da via pública
02020605 17.000Publicidade
02020699 Outros
0202069901 20.000Taxa municipal de direitos de passagem
0202069902 1Taxa de depósito da ficha técnica da habitação
0202069903 500Contra-Ordenações
0202069905 1Taxa de Gestão de Resíduos - TGR
0202069999 57.000Outros

219.102Total do Capítulo Económico 02:

04 Taxas, multas e outras penalidades
0401 Taxas
040123 Taxas específicas das autarquias locais
04012301 499Mercados e feiras
04012302 169.400Loteamentos e obras
04012303 1.000Ocupação da via pública
04012305 10Caça, uso e porte de arma
04012399 Outras
0401239999 50.000Outras
0402 Multas e outras penalidades
040201 204.000Juros de mora
040202 9.000Juros compensatórios
040204 15.000Coimas e penalidades por contra-ordenações

448.909Total do Capítulo Económico 04:

05 Rendimentos da propriedade
0502 Juros-Sociedades financeiras
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

Município de Paços de Ferreira

050201 500Bancos e outras instituições financeiras
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.
050702 200Empresas públicas municipais e intermunicipais
0509 Participações nos lucros de administ. públicas
050999 1.466Outras
0510 Rendas
051001 1.080.000Terrenos
051099 11.000Outros

1.093.166Total do Capítulo Económico 05:

06 Transferências correntes
0603 Administração central
060301 Estado
06030101 6.224.046Fundo de Equilibrio Financeiro
06030102 1.321.471Fundo Social Municipal
06030103 890.245Participação fixa no IRS
06030106 3.030.000Transf. para Educação
06030107 50.000Inst. Emprego Formação Profissional
06030109 16.000ISSS- Instituto solidariedade Seg. Social
06030199 100Outras

11.531.862Total do Capítulo Económico 06:

07 Venda de bens e serviços correntes
0701 Venda de bens
070103 500Publicações e impressos
070110 30.000Desperdícios, resíduos e refugos
070199 500Outros
0702 Serviços
070206 500Reparações
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto
07020802 8.000Serviços recreativos
07020803 500Serviços culturais
070209 Serviços específicos das autarquias
07020902 1.400.000Resíduos sólidos
07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias
0702090302 45.000Transportes escolares
07020906 100Mercados e feiras
07020907 70.000Parques de estacionamento
07020999 100Outros
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

Município de Paços de Ferreira

070299 Outros
07029999 500Outros
0703 Rendas
070301 69.000Habitações

1.624.700Total do Capítulo Económico 07:

08 Outras receitas correntes
0801 Outras
080199 Outras
08019905 30.000AGS - Despesas com pessoal
08019906 13.000Seguros
08019999 100.000Diversas

143.000Total do Capítulo Económico 08:

22.760.739Total das Receitas Correntes:
09 Venda de bens de investimento
0902 Habitações
090210 21.000Famílias

21.000Total do Capítulo Económico 09:

10 Transferências de capital
1003 Administração central
100301 Estado
10030101 691.561Fundo de Equilibrio Financeiro
10030104 Cooperação Técnica e Financeira
1003010401 37.500Ministério da Educação
100307 3.241.400Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

3.970.461Total do Capítulo Económico 10:

11 Activos financeiros
1106 Empréstimos a médio e longo prazos
110601 2.800Sociedades e quase-sociedades não financeiras

2.800Total do Capítulo Económico 11:

12 Passivos financeiros
1206 Empréstimos a médio e longo prazos
120603 17.100.000Admin.Pública-Admin.central-Estado

17.100.000Total do Capítulo Económico 12:

13 Outras receitas de capital
1301 Outras
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

Município de Paços de Ferreira

130199 2.000Outras

2.000Total do Capítulo Económico 13:

15 Reposições não abatidas nos pagamentos
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos
150101 500Reposições não abatidas nos pagamentos

500Total do Capítulo Económico 15:

21.096.761Total das Receitas de Capital:

43.857.500Total do Orçamento da Receita:
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Município de Paços de Ferreira

01 Administração Autárquica
0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL

010101 Despesas com o pessoal
01020101 Abonos variáveis ou eventuais
0102130101 Outros suplementos e prémios
010213990101 23.000Outros

23.000Total do Capítulo Económico 01:

020101 Aquisição  de bens e serviços
02010101 Aquisição de bens
0201080101 500Material de escritório
0201210101 500Outros bens
02020101 Aquisição de serviços
0202110101 500Representação dos serviços
0202130101 500Deslocações e estadas
0202160101 500Seminários, exposições e similares
0202250101 500Outros serviços

3.000Total do Capítulo Económico 02:

26.000Total das Despesas Correntes:
26.000Total da Divisão Orgânica 0101:

0102 CÂMARA MUNICIPAL
010102 Despesas com o pessoal
01010102 Remunerações certas e permanentes
0101010102 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.
010101010102 140.000Eleitos Locais
010101020102 50.000GAP
0101040102 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
010104010102 4.400.000Pessoal em funções
010104020102 100.000Alterações obrigatórias posic. remuneratório
010104040102 3.000Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho
0101060102 Pessoal contratado a termo
010106010102 165.000Pessoal em funções
010106020102 1Alterações obrigatórias posic. remuneratório
0101070102 37.000Pessoal em regime de tarefa ou avença
0101080102 2.500Pessoal aguardando aposentação
0101090102 1Pessoal em qualquer outra situação
0101110102 Representação
010111010102 30.000Eleitos Locais
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Município de Paços de Ferreira

010111020102 24.000Pessoal dos quadros
0101130102 Subsidio de refeição
010113010102 444.000Pessoal dos quadros
010113020102 34.000Pessoal em qualquer outra situação
010113030102 6.000Membros dos orgãos autárquicos
0101140102 Subsídio de férias e de Natal
010114010102 730.000Pessoal dos quadros
010114020102 59.300Pessoal em qualquer outra situação
0101150102 15.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade
01020102 Abonos variáveis ou eventuais
0102020102 60.000Horas extraordinárias
0102040102 7.500Ajudas de custo
0102050102 10.800Abono para falhas
0102060102 200Formação
0102110102 36.063Subsídio de turno
0102120102 1Indemnizações por cessação de funções
0102130102 Outros suplementos e prémios
010213010102 1Prémios de desempenho
010213990102 23.000Outros
01030102 Segurança social
0103010102 200.000Encargos com a saúde
0103030102 50.000Subsídio familiar a criança e jovens
0103040102 700Outras prestações familiares
0103050102 Contribuições para a segurança social
010305010102 450.000Assistência na doença dos funcionários públicos
010305020102 Segurança social dos funcionários públicos
01030502010102 980.000Caixa Geral de Aposentações
01030502020102 22.000Regime Geral
010305030102 463.800Segurança social-Regime geral
0103090102 Seguros
010309010102 1Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

8.543.868Total do Capítulo Económico 01:

020102 Aquisição  de bens e serviços
02010102 Aquisição de bens
0201010102 123.000Matérias-primas e subsidiárias
0201020102 Combustíveis e lubrificantes
020102010102 10.000Gasolina
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Município de Paços de Ferreira

020102020102 100.000Gasóleo
020102990102 72.000Outros
0201030102 10Munições, explosivos e artifícios
0201040102 5.000Limpeza e higiene
0201050102 1Alimentação-Refeições confeccionadas
0201060102 1Alimentação-Géneros para confeccionar
0201070102 6.580Vestuário e artigos pessoais
0201080102 105.000Material de escritório
0201120102 15.000Material de transporte-Peças
0201140102 40.000Outro material-Peças
0201150102 17.000Prémios, condecorações e ofertas
0201170102 8.000Ferramentas e utensílios
0201180102 500Livros e documentação técnica
0201190102 13.000Artigos honoríficos e de decoração
0201200102 16.000Material de educação, cultura e recreio
0201210102 340.500Outros bens
02020102 Aquisição de serviços
0202010102 1.655.000Encargos das instalações
0202020102 60.000Limpeza e higiene
0202030102 40.000Conservação de bens
0202040102 38.000Locação de edifícios
0202060102 225.000Locação de material de transporte
0202080102 245.000Locação de outros bens
0202090102 130.001Comunicações
0202100102 255.000Transportes
0202110102 5.000Representação dos serviços
0202120102 190.000Seguros
0202130102 6.000Deslocações e estadas
0202140102 115.807Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
0202150102 12.000Formação
0202160102 500Seminários, exposições e similares
0202170102 50.400Publicidade
0202180102 500Vigilância e segurança
0202190102 35.000Assistência técnica
0202200102 170.000Outros trabalhos especializados
0202220102 10.000Serviços de saúde
0202240102 180.000Encargos de cobrança de receitas
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Município de Paços de Ferreira

0202250102 2.502.122Outros serviços

6.796.922Total do Capítulo Económico 02:

030102 Juros e outros encargos
03030102 Juros de locação financeira
0303050102 9.000Material de transporte
0303070102 3.000Maquinaria e equipamento
03050102 Outros juros
0305020102 2.811.050Outros

2.823.050Total do Capítulo Económico 03:

040102 Transferências correntes
04010102 Sociedades e quase sociedades não financeiras
0401010102 Públicas
040101010102 1.170.000Empresas públicas municipais e intermunicipais
04030102 Administração central
0403010102 50.000Estado
04050102 Administração local
0405010102 Continente
040501010102 10Munícipios
040501020102 240.000Freguesias
040501040102 58.000Associações de munícipios
040501080102 32.000Outros
04070102 Instituições sem fins lucrativos
0407010102 925.000Instituições sem fins lucrativos
04080102 Famílias
0408020102 1.760.801Outras

4.235.811Total do Capítulo Económico 04:

060102 Outras despesas correntes
06020102 Diversas
0602010102 45.000Impostos e taxas
0602030102 Outras
060203020102 1.500IVA pago
060203050102 1.552.938Outras

1.599.438Total do Capítulo Económico 06:

23.999.089Total das Despesas Correntes:
070102 Aquisição de bens de capital
07010102 Investimentos
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Município de Paços de Ferreira

0701010102 285.000Terrenos
0701020102 Habitações
070102030102 71.001Reparação e beneficiação
0701030102 Edifícios
070103010102 333.002Instalações de serviços
070103020102 30.002Instalações desportivas e recreativas
070103050102 1.446.850Escolas
0701040102 Construções diversas
070104010102 3.201.202Viadutos, arruamentos e obras complementares
070104030102 1.000.000Estações de tratamento de águas residuais
070104040102 193.043Iluminação pública
070104050102 504.280Parques e jardins
070104080102 546.841Viação rural
070104090102 53.000Sinalização e trânsito
070104120102 215.000Cemitérios
070104130102 11.445Outros
0701060102 Material de transporte
070106020102 24.000Outro
0701070102 52.001Equipamento de informática
0701080102 99.001Software informático
0701090102 13.000Equipamento administrativo
0701100102 Equipamento básico
070110020102 166.781Outro
0701110102 30.000Ferramentas e utensílios
0701120102 25.000Artigos e objectos de valor
07030102 Bens de domínio público
0703020102 Edificios
070302070102 2.000Outros
0703030102 Outras construções e infraestruturas
070303010102 5Viadutos, arruamentos e obras complementares

8.302.454Total do Capítulo Económico 07:

080102 Transferências de capital
08030102 Administração central
0803010102 1Estado
08050102 Administração local
0805010102 Continente
080501020102 61.000Freguesias
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Município de Paços de Ferreira

080501030102 22.000Serviços autónomos da administração local
080501040102 8.905Associações de munícipios
080501080102 510.000Outros
08070102 Instituições sem fins lucrativos
0807010102 67.000Instituições sem fins lucrativos

668.906Total do Capítulo Económico 08:

090102 Activos financeiros
09090102 Outros activos financeiros
0909050102 154.000Admin.pública-Admin.central-Estado

154.000Total do Capítulo Económico 09:

9.125.360Total das Despesas de Capital:
33.124.449Total da Divisão Orgânica 0102:

0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS
030103 Juros e outros encargos
03010103 Juros da dívida pública
0301030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
030103020103 Empréstimos de médio e longo prazos
03010302010103 183.250Caixa Geral de Depósitos
03010302020103 30.000Banco Totta & Açores
03010302060103 647.000Estado - Direção Geral Tesouro - PAEL
03010302070103 490.000FAM
03010302990103 5.000Outros
03020103 Outros encargos correntes da dívida pública
0302010103 200.000Despesas diversas
03050103 Outros juros
0305020103 4.000Outros

1.559.250Total do Capítulo Económico 03:

1.559.250Total das Despesas Correntes:
100103 Passivos financeiros
10060103 Empréstimos a médio e longo prazos
1006030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
100603010103 1.427.500Caixa Geral de Depósitos
100603020103 98.000Banco Totta & Açores
100603060103 7.608.200Estado - Direção Geral Tesouro - PAEL
100603070103 1FAM
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Município de Paços de Ferreira

100603990103 14.100Outros

9.147.801Total do Capítulo Económico 10:

9.147.801Total das Despesas de Capital:
10.707.051Total da Divisão Orgânica 0103:

43.857.500Total do Capítulo Orgânico 01:

43.857.500Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas
Anos seguintesCódigo

Classificação
Orçamental

Município de Paços de Ferreira

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2018

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.
AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2019
(e)

2020
(f)

2021
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)
Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2018

01 Funções gerais

01 111 Administração geral

35.00001 111 Conservação e benef. Edifícios e Equipamentos
Municipais

0102 07010301  O CM  01/2002 12/2020100 35.000 35.0002002/87

13.00001 111 Aquisição e reparação equip. administrativo 0102 070109    O CM  01/2004 12/2020100 13.000 13.0002004/2

299.00001 111 Aquisição software informático 0102 070108    O CM  01/2004 12/2020100 99.000 99.000 100.000 100.0002004/15

285.00001 111 Aquisição terrenos p/obras e equipamentos
Municipais

0102 070101    O CM  01/2006 12/2020100 285.000 285.0002006/6

24.00001 111 Aquisição e reparação Viaturas 0102 07010602  O CM  01/2015 12/2020100 24.000 24.0002015/18

44.00001 111 Aquisição e reparação de Equipamento Informático. 0102 070107    O CM  01/2015 12/2020100 44.000 44.0002015/20

114.50001 111 Aquisição e reparação equipamento básico 0102 07011002  A CM  01/2015 12/2020100 114.500 114.5002015/28

2.811.05001 111 Juros Mora 0102 030502    A CM  01/2015 12/2020100 2.811.050 2.811.0502015/5005

810.00001 111 Reembolsos AGS aos Municípes 0102 040802    O CM  01/2015 12/2020100 810.000 810.0002015/5006

154.00001 111 FAM - Realização Capital Social(art.º 17 da Lei
53/2014 de 25 Agosto)

0102 090905    O CM  01/2015 12/2021100 154.000 154.0002015/5015

01 111 Modernização Administrativa2016/11

10.00101 111 Formação 0102 020215    O CM  01/2016 12/2020100 1 1 5.000 5.0002016/11 1

100.00101 111 Aq. de Equipamento Informático 0102 070107    O CM  01/2016 12/2020100 1 1 50.000 50.0002016/11 2

50.00101 111 Aq. de Software informático 0102 070108    O CM  01/2016 12/2020100 1 1 20.000 30.0002016/11 3

5.186.96701 111 Eficiência Energética 0102 020201    O CM  01/2017 12/2029100 500.000 500.000 468.697 468.697 468.697 3.280.8762016/40

15.00001 111 Sistema gestão, eficiência e qualidade dos Serviços
Municipais

0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 5.000 5.000 5.000 5.0002016/5030

01 111 Abertura 4  Balcões do Cidadão2017/22

2.00001 111 Balcões do Cidadão- Aquisição Bens 0102 020121    O CM  01/2017 12/2021100 2.000 2.0002017/22 1

10.00001 111 Balcão do Cidadão - Instalação serviços 0102 07010301  O CM  01/2017 12/2020100 10.000 10.0002017/22 2

2.00001 111 Balcão Cidadão - Aquisição Serviços 0102 020225    O CM  01/2017 12/2020100 2.000 2.0002017/22 3

25.00001 111 Artigos e objetos de valor 0102 070112    O CM  01/2017 12/2020100 25.000 25.0002017/28

4.933.553 648.697 658.697 468.697 3.280.876 9.990.520Totais do Programa 111: 4.933.553

01 112 Governança da Câmara
01 112 Despesas com Pessoal2015/5004

140.00001 112 Titulares orgãos sob. e membros orgãos autarq. -
Eleitos Locais

0102 01010101  A CM  01/2015 12/2020100 140.000 140.0002015/50041/1

50.00001 112 Titulares orgãos sob. e membros orgãos autarq.-
GAP

0102 01010102  A CM  01/2015 12/2020100 50.000 50.0002015/50041/2

4.400.00001 112 Pessoal em Funções 0102 01010401  A CM  01/2015 12/2020100 4.400.000 4.400.0002015/50041/3

37.00001 112 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0102 010107    A CM  01/2015 12/2020100 37.000 37.0002015/50041/4
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)
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Anos seguintesCódigo
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Município de Paços de Ferreira
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Grandes Opções do Plano do ano 2018

Prog.

Ano / Nº Ação
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de
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de

Exec.
AC AA FC
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(e)
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(g)

Outros
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(a)
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(b)=(c)+(d)
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(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2018

01 Funções gerais

01 112 Governança da Câmara

2.50001 112 Pessoal aguardar aposentação 0102 010108    A CM  01/2015 12/2020100 2.500 2.5002015/50041/5

101 112 Pessoal em qq outra situação 0102 010109    A CM  01/2015 12/2020100 1 12015/50041/6

30.00001 112 Representação - Eleitos Locais 0102 01011101  A CM  01/2015 12/2020100 30.000 30.0002015/50041/7

24.00001 112 Representação - Pessoal dos quadros 0102 01011102  A CM  01/2015 12/2020100 24.000 24.0002015/50041/8

444.00001 112 Sub. refeição - Pessoal Quadros 0102 01011301  A CM  01/2015 12/2020100 444.000 444.0002015/50041/9

34.00001 112 Sub. refeição - Pessoal  em qq outra situação 0102 01011302  A CM  01/2015 12/2020100 34.000 34.0002015/50041/10

6.00001 112 Sub. refeição - Membros Org. Autarquicos 0102 01011303  A CM  01/2015 12/2020100 6.000 6.0002015/50041/11

730.00001 112 Sub. Natal - Pessoal quadros 0102 01011401  A CM  01/2015 12/2020100 730.000 730.0002015/50041/12

59.30001 112 Sub. Natal - Pessoal em qq outra situação 0102 01011402  A CM  01/2015 12/2020100 59.300 59.3002015/50041/13

15.00001 112 Remuneração por doença e maternidade /patern 0102 010115    A CM  01/2015 12/2020100 15.000 15.0002015/50041/14

60.00001 112 Horas extraordinárias 0102 010202    A CM  01/2015 12/2020100 60.000 60.0002015/50041/15

7.50001 112 Ajudas de Custo 0102 010204    A CM  01/2015 12/2020100 7.500 7.5002015/50041/16

10.80001 112 Abono para falhas 0102 010205    A CM  01/2015 12/2020100 10.800 10.8002015/50041/17

20001 112 Formação 0102 010206    A CM  01/2015 12/2020100 200 2002015/50041/18

36.06301 112 Sub. Turno 0102 010211    A CM  01/2015 12/2020100 36.063 36.0632015/50041/19

101 112 Indemniz. Cessação Funções 0102 010212    A CM  01/2015 12/2020100 1 12015/50041/20

101 112 Prémios desempenho 0102 01021301  A CM  01/2015 12/2020100 1 12015/50041/21

23.00001 112 Outros Suplementos e prémios 0102 01021399  A CM  01/2015 12/2020100 23.000 23.0002015/50041/22

200.00001 112 SS - Encargos  com a saúde 0102 010301    A CM  01/2015 12/2020100 200.000 200.0002015/50041/23

50.00001 112 Sub. familiar a crianças e jovens 0102 010303    A CM  01/2015 12/2020100 50.000 50.0002015/50041/24

70001 112 Outras prestações familiares 0102 010304    A CM  01/2015 12/2020100 700 7002015/50041/25

450.00001 112 Contrib. Seg. Social - Assistencia na doença dos
Func. Publicos

0102 01030501  A CM  01/2015 12/2020100 450.000 450.0002015/50041/26

980.00001 112 CGA 0102 0103050201 A CM  01/2015 12/2020100 980.000 980.0002015/50041/27

22.00001 112 SS dos funcionários publicos - regime geral 0102 0103050202 A CM  01/2015 12/2020100 22.000 22.0002015/50041/28

463.80001 112 Seg. Social - Regime Geral 0102 01030503  A CM  01/2015 12/2020100 463.800 463.8002015/50041/29

101 112 Seguros acidentes trabalho e doenças profis. 0102 01030901  O CM  01/2015 12/2020100 1 12015/50041/30

430.80001 112 CEI (Contrato Emprego-Inserção)- Bolsa + sub
Transp + Sub Alim.

0102 040802    A CM  01/2015 12/202050 50 210.800 210.800 220.0002015/50041/31

101 112 Estágios Profissionais 0102 040802    O CM  01/2015 12/2021100 1 12015/50041/33

23.00001 112 Ass. Munic - Senhas Presença 0101 01021399  A CM  01/2015 12/2020100 23.000 23.0002015/50041/34

3.00001 112 Recrutamento de novos postos de trabalho 0102 01010404  A CM  01/2015 12/2020100 3.000 3.0002015/50041/35
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas
Anos seguintesCódigo

Classificação
Orçamental

Município de Paços de Ferreira

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2018

Prog.
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de
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Exec.
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(a)
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(b)=(c)+(d)
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(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2018

01 Funções gerais

01 112 Governança da Câmara

165.00001 112 Contratos a termo - Pessoal em funções 0102 01010601  O CM  01/2015 12/2022100 165.000 165.0002015/50041/36

101 112 Contratos a termo - Pessoal em funções - Alteração
Obrig Posic. Remuneratório

0102 01010602  O CM  01/2015 12/2022100 1 12015/50041/37

100.00001 112 Pessoal Quadros -Pessoal em funções - Alteração
Obrig Posic. Remuneratório

0102 01010402  O CM  01/2015 12/2022100 100.000 100.0002015/50041/38

01 112 Aq. Combustíveis e lubrificantes2018/5002

60.00001 112 Aq. Combustíveis e lubrificantes- Gasolina 0102 02010201  O CM  01/2018 12/2022100 10.000 10.000 20.000 30.0002018/50021

550.00001 112 Aq. Combustíveis e lubrificantes- Gasóleo 0102 02010202  O 0CM  01/2018 12/2022100 100.000 100.000 200.000 250.0002018/50022

252.00001 112 Aq. Combustíveis e lubrificantes- Outros 0102 02010299  O CM  01/2018 12/2022100 72.000 72.000 80.000 100.0002018/50023

3.050.00001 112 Encargos das instalações 0102 020201    O CM  01/2018 12/2022100 950.000 950.000 1.000.000 1.100.0002018/5003

90.00001 112 Assistencia técnica 0102 020219    O CM  01/2018 12/2022100 30.000 30.000 30.000 30.0002018/5004

01 112 Locação2018/5005

95.00001 112 Locação material Transporte/Viaturas 0102 020206    O CM  01/2018 12/2022100 25.000 25.000 30.000 40.0002018/50052

240.00001 112 Locação de Outros Bens 0102 020208    O CM  01/2018 12/2022100 50.000 50.000 90.000 100.0002018/50053

128.00001 112 Locação Edificios 0102 020204    O CM  01/2018 12/2022100 38.000 38.000 40.000 50.0002018/50054

600.00001 112 Seguros 0102 020212    O CM  01/2018 12/2022100 190.000 190.000 200.000 210.0002018/5006

450.00001 112 Comunicações 0102 020209    O CM  01/2018 12/2022100 130.000 130.000 150.000 170.0002018/5007

10.372.669 2.060.000 2.080.000 14.512.669Totais do Programa 112: 10.372.669

01 121 Protecção civil e luta contra incêndios

2.00001 121 Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro 0102 020115    O CM  01/2016 12/2020100 2.000 2.0002016/5033

01 121 Transferencia Correntes para Bombeiros Voluntários2017/19

50.00001 121 Transferencia Correntes BVPF 0102 040701    O CM  01/2017 12/2020100 50.000 50.0002017/19 1

50.00001 121 Transferencia Correntes BVFreamunde 0102 040701    O CM  01/2017 12/2020100 50.000 50.0002017/19 2

102.000 102.000Totais do Programa 121: 102.000

01 122 Polícia municipal

101 122 Aq. Equipamentos Diversos 0102 07011002  O CM  01/2016 12/2020100 1 12016/8

2.50001 122 Aq. Equip. e Vestuário para PM 0102 020107    O CM  01/2016 12/2020100 2.500 2.5002016/5020

2.501 2.501Totais do Programa 122: 2.501

Totais do Objetivo 01: 15.410.723 0 2.708.697 2.738.697 468.697 3.280.876 24.607.6900 15.410.723

Pág. 3/12Emitido em: 15-01-2018 16:57:25 Célia Pinheiro Castro



Projeto
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Financiam.
definido

(c)

2018

02 Funções sociais

02 210 Educação
02 210 Ano Municipal da Educação2018/5014

20.00002 210 Ano Municipal da Educação- Serviços 0102 020225    O CM  01/2018 12/2022100 20.000 20.0002018/50141

5.00002 210 Ano Municipal da Educação- Publicidade 0102 020217    O CM  01/2018 12/2022100 5.000 5.0002018/50142

5.00002 210 Ano Municipal da Educação- Bens 0102 020121    O CM  01/2018 12/2022100 5.000 5.0002018/50143

30.000 30.000Totais do Programa 210: 30.000

02 211 Ensino não superior

24.00002 211 Conservação e reparação Centros Escolares 0102 07010305  O CM  01/2002 12/2020100 24.000 24.0002002/10

23.28002 211 Aquisição e reparação mobiliário e equip. Centros
Escolares

0102 07011002  O CM  01/2002 12/2020100 23.280 23.2802002/13

15.00002 211 Aquisição e reparação equip. básico - Centros
Escolares

0102 07011002  O CM  01/2006 12/2020100 15.000 15.0002006/3

8.00002 211 Aquisição e reparação equip. informático - Centros
Escolares

0102 070107    O CM  01/2006 12/2020100 8.000 8.0002006/4

319.60002 211 Construção Centro Escolar - Frazão 0102 07010305  E CM  01/2007 12/2017100 319.600 319.6002007/6

158.00002 211 Construção Centro Escolar - Lamoso 0102 07010305  E CM  01/2007 12/2017100 158.000 158.0002007/7

157.70002 211 Construção Centro Escolar - Figueiró 0102 07010305  E CM  01/2007 12/2017100 157.700 157.7002007/10

245.90002 211 Construção Centro Escolar - Ferreira 0102 07010305  E CM  01/2008 12/2017100 245.900 245.9002008/6

11.65002 211 Construção Centro Escolar - Sanfins 0102 07010305  E CM  01/2008 12/2017100 11.650 11.6502008/12

02 211 Plano Municipal Educação2016/5014

6.00002 211 Plano Municipal Educação-Serviços 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 6.000 6.0002016/50141

2.00002 211 Plano Municipal Educação- Atribuição
prémios/apoios monetários

0102 040802    A CM  01/2016 12/2020100 2.000 2.0002016/50144

50.00002 211 Transferencias Agrupamentos- Correntes 0102 040301    A CM  01/2016 12/2020100 50.000 50.0002016/5019

700.00002 211 Reab. e Requalific. escolas 2ª e 3º Ciclo do Ens.
basico e secundário

0102 07010305  E CM  01/2017 12/20207,50 7,50 85 530.000 530.000 100.000 50.000 20.0002017/17

102 211 Transferencias Agrupamentos- Capital 0102 080301    A CM  01/2017 12/2020100 1 12017/26

1.551.131 100.000 50.000 20.000 1.721.131Totais do Programa 211: 1.551.131

02 212 Serviços Auxiliares de Ensino

440.00002 212 Transf. Serviço Acomp. Apoio Crianças - JI / 1.º CEB 0102 040701    O CM  01/2002 12/2020100 440.000 440.0002003/5003

02 212 Transportes Escolares2015/5007

230.00002 212 TE - Empresas de transportes 0102 020210    O CM  01/2015 12/2020100 230.000 230.0002015/50071

23.00002 212 TE- outras instituições 0102 020210    O CM  01/2015 12/2020100 23.000 23.0002015/50072

85.00002 212 TE - Familias 0102 040802    O CM  01/2015 12/2020100 85.000 85.0002015/50073
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definido

(c)

2018

02 Funções sociais

02 212 Serviços Auxiliares de Ensino
02 212 Livros Escolares2015/5010

13.50002 212 Aquisição Livros 0102 020120    O CM  01/2015 12/2020100 13.500 13.5002015/50101

108.00002 212 Livros - Apoio Familias 0102 040802    O CM  01/2015 12/2020100 108.000 108.0002015/50102

485.00002 212 Transf. Serviço Acomp.Apoio Crianças - JI / 1.º
CEB-Familias

0102 040802    O CM  01/2017 12/2020100 485.000 485.0002017/5001

10.00002 212 Atribuição Bolsas Estudo para Ensino Superior 0102 040802    O CM  01/2017 12/2020100 10.000 10.0002017/5003

3.00002 212 Gala da Educação 0102 020115    O CM  01/2017 12/2020100 3.000 3.0002017/5010

1.397.500 1.397.500Totais do Programa 212: 1.397.500

02 221 Serviços individuais de saúde
02 221 Gabinete Psico-Oncologia2017/5012

50002 221 Gabinete de Psico-Oncologia - Bens 0102 020121    O CM  01/2017 12/2020100 500 5002017/50121

5.00002 221 Gabinete de Psico-Oncologia - Transferencias
correntes

0102 040802    O CM  01/2017 12/2020100 5.000 5.0002017/50122

10.00002 221 Gabinete de Cuidados Paleativos 0102 020225    O CM  01/2018 12/2022100 10.000 10.0002018/5011

100.00002 221 Protocolo Colaboração APAV 0102 040701    O CM  01/2018 12/2022100 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0002018/5020

35.500 20.000 20.000 20.000 20.000 115.500Totais do Programa 221: 35.500

02 232 Acção Social

30.00002 232 Verão Azul 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 30.000 30.0002016/1

02 232 Medidas de Apoio Socioeconómico2016/5012

20.00002 232 Cartão Municipal Familia 0102 040802    O CM  01/2016 12/2020100 20.000 20.0002016/50121

20.00002 232 Cartão Municipal Senior 0102 040802    O CM  01/2016 12/2020100 20.000 20.0002016/50122

5.00002 232 Cartão Municipal Jovem 0102 040802    O CM  01/2016 12/2022100 5.000 5.0002016/50123

20.00002 232 Medidas Apoio Social/Dar e Receber 0102 020225    O CM  01/2018 12/2022100 20.000 20.0002018/5021

95.000 95.000Totais do Programa 232: 95.000

02 241 Habitação

13.03002 241 Conservação e beneficiação habitações sociais 0102 07010203  A CM  01/2002 12/2020100 13.000 13.000 10 10 102002/43

58.00002 241 Conservação e beneficiação  Bairros Sociais 0102 07010203  A CM  01/2015 12/2020100 58.000 58.0002015/21

502 241 Reabilitação dos Bairros Sociais 0102 07010203  E 01/2017 12/202015 85 1 1 1 1 1 12017/27

71.001 11 11 11 1 71.035Totais do Programa 241: 71.001
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02 Funções sociais

02 242 Ordenamento do território

6.14402 242 Arranjo urbanístico Centro Cívico Frazão 0102 07010413  E CM  01/2002 12/2020100 6.144 6.1442002/49

265.00002 242 Construção Capela Mortuária de Paços de Ferreira 0102 07010412  E CM  01/2015 12/2020100 215.000 215.000 50.0002015/17

402 242 Requalificação Centro Urbano de Paços de Ferreira 0102 07010413  E CM  01/2016 12/2020100 1 1 1 1 12016/12

02 242 Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU)2016/50

402 242 PARU- Regeneração Urbana e Mobilidade 0102 07030301  E CM  01/2016 12/202015 85 1 1 1 1 12016/50 1

402 242 PARU- Reabilitação de Edificios 0102 07010301  E CM  01/2016 12/202015 85 1 1 1 1 12016/50 2

210.00002 242 PARU- Estudos e Projetos e outras trabalhos
especializados

0102 020214    O CM  01/2016 12/202015 85 10.000 10.000 100.000 100.0002016/50 3

210.00002 242 Estudos especialização - ARU e Revisão PDM 0102 020214    O CM  01/2016 12/202215 85 70.000 70.000 70.000 70.0002016/5003

451.50002 242 PARU-Eixo Urbano da Rua Dr. Leão Meireles e a Av.
João XXIII- PF

0102 07010401  E CM  01/2017 12/202015 85 446.500 446.500 5.0002017/1

1.050.00102 242 PARU-Casa de Acolhimento Desportivo e
Empresarial

0102 07010302  E CM  01/2017 12/202015 85 1 1 1.050.0002017/2

615.00102 242 PARU-Edif. Laboratorial e Administrativo/Casa das
artes

0102 07010302  E CM  01/2017 12/202015 85 1 1 615.0002017/3

130.00002 242 PARU-Edificio Queijaria/Instalações PM e Posto
Turismo

0102 07010301  E CM  01/2017 12/202015 85 120.000 120.000 10.0002017/4

820.00102 242 PARU-Conserv. Benef. Edificio Biblioteca Municipal 0102 07010301  E CM  01/2017 12/202015 85 1 1 820.0002017/5

1.020.00102 242 PARU-Parque Urbano Freamunde 2º Fase 0102 07010405  E CM  01/2017 12/202015 85 1 1 670.000 350.0002017/6

3.200.00002 242 PARU-Parque Urbano da Quinta dos Brandões e
articulação com espaço envolvente

0102 07010405  E CM  01/2017 12/202015 85 150.000 150.000 1.700.000 1.350.0002017/7

194.00002 242 PARU-Apoio Reabilitação do Edificado - Instrumento
Financeiro

0102 08050108  O CM  01/2017 12/202015 85 10.000 10.000 117.000 67.0002017/8

166.95702 242 PARU-Espaço Publico do Bairro do Outeiro -
Freamunde

0102 07010405  E CM  01/2017 12/202015 85 156.957 156.957 10.0002017/9

199.32202 242 PARU-Espaço Publico do Bairro do Outeiro - Paços
de Ferreira

0102 07010405  E CM  01/2017 12/202015 85 189.322 189.322 10.0002017/10

563.60002 242 PARU-Articulação Eixo Urbano de Meixomil com Rio
Eiriz

0102 07010401  E CM  01/2017 12/202015 85 200.000 200.000 363.6002017/11

1.500.00002 242 PARU-Eixo Urbano da Rua Ribeirinha e da Rua do
Estádio

0102 07010401  E CM  01/2017 12/202015 85 380.000 380.000 620.000 500.0002017/12

1.340.00102 242 PAMU-Rede ciclável, pedonal com interface de
Paços de Ferreira-Freamunde

0102 07030301  E CM  01/2017 12/202015 85 1 1 700.000 640.0002017/13

3.400.00102 242 PAMU-Rede de Percursos Cicláveis 0102 07030301  E CM  01/2019 12/202315 85 1 1 1.200.000 1.200.000 1.000.0002017/14

1.211.00102 242 PAMU- Rede de Percursos Pedonais 0102 07030301  E CM  01/2019 12/202315 85 1 1 400.000 400.000 411.0002017/15

3.475.00102 242 PAMU-Rede de Interfaces 0102 07030301  E CM  01/2019 12/202315 85 1 1 1.125.000 1.225.000 1.125.0002017/16

250.00002 242 PARU-Requalificação da Rua D.José de lencastre -
Paços de Ferreira

0102 07010401  O CM  01/2017 12/202015 85 240.000 240.000 10.0002017/23

02 242 PARU-Centro Urbano Freamunde2017/24
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas
Anos seguintesCódigo

Classificação
Orçamental

Município de Paços de Ferreira

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2018

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.
AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2019
(e)

2020
(f)

2021
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)
Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2018

02 Funções sociais

02 242 Ordenamento do território

386.00002 242 PARU-Centro Urbano Freamunde- Fase 1 0102 07010401  E CM  01/2017 12/202015 85 384.000 384.000 1.000 1.0002017/24 1

400.00102 242 PARU-Centro Urbano Freamunde- Fase 2 0102 07010401  E 0CM  01/2017 12/202015 85 1 1 400.0002017/24 2

350.00102 242 PARU-Centro Urbano Freamunde- Fase 3 0102 07010401  E 0CM  01/2017 12/202015 85 1 1 350.0002017/24 3

2.577.936 10.396.603 5.903.003 2.536.003 21.413.545Totais do Programa 242: 2.577.936

02 244 Abastecimento de água
02 244 Redução da poluição no Rio Ferreira- PO SEUR2017/18

5.181.00002 244 Construção da ETAR Arreigada 0102 07010403  E CM  01/2017 12/202019,81 80,19 1.000.000 1.000.000 3.500.000 681.0002017/18 1

120.00002 244 Elaboração de Estudos, Projetos e Consultadoria 0102 020214    E CM  01/2017 12/202015 85 20.000 20.000 50.000 50.0002017/18 2

1.020.000 3.550.000 731.000 5.301.000Totais do Programa 244: 1.020.000

02 245 Residuos sólidos

689.00002 245 Ambisousa - Deposiçãp RSU em aterro 0102 020225    O CM  01/2005 12/2020100 689.000 689.0002005/5009

1.465.00002 245 AMVS - Prestação serviços RSU 0102 020225    O CM  01/2015 12/2020100 1.465.000 1.465.0002015/5012

820.00002 245 Junta Freguesia Lustosa - Acordo pagamento 0102 06020305  O CM  01/2015 12/2020100 820.000 820.0002015/5013

720.00002 245 Criação dos Serviços Municipalizados 0102 08050103  O CM  01/2018 12/2018100 20.000 20.000 700.0002018/1

1.470.00002 245 Locação operacional de Viaturas 0102 020206    O CM  01/2018 12/2022100 200.000 200.000 410.000 420.000 440.0002018/5015

415.00002 245 Locação operacional de Maquinas e equipamentos 0102 020208    O CM  01/2018 12/2022100 55.000 55.000 120.000 120.000 120.0002018/5016

02 245 Juros dos contratos de Locação- Viaturas2018/5019

69.00002 245 Juros dos contratos de Locação- Viaturas 0102 030305    O CM  01/2018 12/2022100 9.000 9.000 20.000 20.000 20.0002018/50191

21.00002 245 Juros dos contratos de Locação- Maquinas e
equipamentos

0102 030307    O CM  01/2018 12/2022100 3.000 3.000 6.000 6.000 6.0002018/50192

3.261.000 1.256.000 566.000 586.000 5.669.000Totais do Programa 245: 3.261.000

02 246 Protecção do meio ambiente e conservação natureza

8.00002 246 Conservação e beneficiação jardins 0102 07010405  A CM  01/2002 12/2020100 8.000 8.0002002/68

14.00002 246 Aquisição e reparação Equipmento para Ecoponto 0102 07011002  O CM  01/2016 12/2020100 14.000 14.0002016/13

02 246 Campanhas Sensibilização do Ambiente2016/5002

2.50002 246 Publicidade 0102 020217    O CM  01/2016 12/2020100 2.500 2.5002016/50021

2.50002 246 Outros serviços 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 2.500 2.5002016/50022

2.50002 246 Jornadas do ambiente 0102 020115    O CM  01/2016 12/2020100 2.500 2.5002016/50023

29.500 29.500Totais do Programa 246: 29.500
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas
Anos seguintesCódigo

Classificação
Orçamental

Município de Paços de Ferreira

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2018

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.
AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2019
(e)

2020
(f)

2021
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)
Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2018

02 Funções sociais

02 251 Cultura

3.00002 251 Realização Feira do Livro 0102 020225    O CM  01/2004 12/2020100 3.000 3.0002004/5006

15.00002 251 Transf. Outras Instituições-Cultura 0102 040701    O CM  01/2016 12/2020100 15.000 15.0002016/5001

10.00002 251 Concertos Musicais 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 10.000 10.0002016/5016

02 251 Portugal 2020- Rede Castro  do Noroeste2016/5040

10.01002 251 Fornecimento e Serviços 0102 020225    O CM  01/2016 12/202015 85 10 10 5.000 5.0002016/50401

15.01002 251 Portugal 2020- Percurso pedonal entre Citania
Sanfins e Castro de Monte em Sto.Tirso

0102 04050101  O CM  01/2016 12/202015 85 10 10 15.0002016/5041

15.00002 251 Atividades Culturais da Biblioteca 0102 020225    O CM  01/2017 12/2020100 15.000 15.0002017/5007

10.00002 251 Atividades Culturais do  Museu 0102 020225    O CM  01/2017 12/2020100 10.000 10.0002017/5008

25.00002 251 Transferencias correntes de apoio às Bandas
Musicais do Concelho

0102 040701    O CM  01/2018 12/2022100 25.000 25.0002018/5009

20.00002 251 Delegação competencias- para conservação e
valorização da Citania de Sanfins

0102 040701    O CM  01/2018 12/2022100 20.000 20.0002018/5010

98.020 20.000 5.000 123.020Totais do Programa 251: 98.020

02 252 Desporto, recreio e lazer

30.00002 252 Construção e benef. Instal. Desp. e Recreativas 0102 07010302  E CM  01/2002 12/2020100 30.000 30.0002002/27

118.00402 252 Aquisição estação Leite e Laticínios 0102 07010301  A CM  01/2010 12/2020100 118.000 118.000 1 1 1 12010/1

95.00002 252 Protocolos Gespaços 0102 020225    A CM  01/2015 12/2020100 95.000 95.0002015/5009

5.00002 252 Karting 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 5.000 5.0002016/9

90.00002 252 Transf. Outras Instituições - Desporto 0102 040701    A CM  01/2016 12/2020100 90.000 90.0002016/5008

80002 252 Olimpiadas do Desporto 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 800 8002016/5025

15.00002 252 Jogos Inter Freguesias 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 15.000 15.0002016/5026

2.00002 252 Gala do Desporto 0102 020115    O CM  01/2017 12/2020100 2.000 2.0002017/5011

1.170.00002 252 Protocolos Gespaços-transferências/subsidios 0102 04010101  O CM  01/2018 12/2021100 1.170.000 1.170.0002018/5001

700.00002 252 Apoio ao Desenvolvimento Desportivo- Relvados
Sintéticos

0102 08050108  O CM  01/2018 12/2022100 500.000 500.000 100.000 100.0002018/5008

2.025.800 100.001 100.001 1 1 2.225.804Totais do Programa 252: 2.025.800

02 254 Juventude
02 254 Juventude- TU.ES2016/5032

2.50002 254 Programa de cidadania e voluntariado jovem 0102 020225    O CM  01/2016 12/2021100 2.500 2.5002016/50324
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas
Anos seguintesCódigo

Classificação
Orçamental

Município de Paços de Ferreira

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2018

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.
AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2019
(e)

2020
(f)

2021
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)
Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2018

02 Funções sociais

02 254 Juventude

20.00002 254 Citânia Summer Fest 0102 020225    O CM  01/2017 12/2020100 20.000 20.0002017/25

22.500 22.500Totais do Programa 254: 22.500

Totais do Objetivo 02: 12.214.888 0 15.442.615 7.375.015 3.162.015 20.002 38.214.5350 12.214.888

03 Funções económicas

03 320 Indústria e energia

193.04303 320 Ampliação e beneficiação rede iluminação pública 0102 07010404  O CM  01/2002 12/2020100 193.043 193.0432002/47

5.30003 320 Infraestruturas Acolhimento Empresarial 0102 07010413  E CM  01/2007 12/2020100 5.300 5.3002007/4

70.00003 320 Reab. Adapt. Edifício Escola Sta. Cruz para
Inst/Ocup. Força Seg. (GNR Freamunde)

0102 07010301  E 0CM  01/2018 12/2020100 50.000 50.000 10.000 10.0002018/2

248.343 10.000 10.000 268.343Totais do Programa 320: 248.343

03 330 Transportes e comunicações 

115.00003 330 Estudos, pareceres,projetos e consultadoria no
âmbito da mobilidade e transportes

0102 020214    O CM  01/2018 12/2022100 15.000 15.000 50.000 50.0002018/5013

15.000 50.000 50.000 115.000Totais do Programa 330: 15.000

03 331 Transportes rodoviários

546.84103 331 Conservação e beneficiação vias municipais 0102 07010408  E CM  01/2002 12/2020100 546.841 546.8412002/85

33.00003 331 Sinalização, trânsito e parques de estacionamento 0102 07010409  A CM  01/2002 12/2020100 33.000 33.0002002/118

30.00003 331 Aquisição ferramentas e utensílios 0102 070111    O CM  01/2004 12/2020100 30.000 30.0002004/33

10.00003 331 Construção Muros de Suporte 0102 07010401  E CM  01/2005 12/2020100 10.000 10.0002005/14

239.30003 331 Variante à EN 207, 209 e 319, Oeste PFR
(Seroa-Meixomil) e Variante à EN 207, 209 e 209-2,
Este PFR (Freamunde - Raimonda).

0102 07010401  E CM  09/2005 12/2020100 239.300 239.3002005/20

167.40003 331 Construção da rede águas pluviais 0102 07010401  A CM  01/2015 12/2020100 167.400 167.4002015/24

1.084.00003 331 Conservação e Beneficiação arruamentos -
Freguesias

0102 07010401  A CM  01/2016 12/2020100 1.084.000 1.084.0002016/2

20.00003 331 Sinalética no Concelho 0102 07010409  O CM  01/2016 12/2020100 20.000 20.0002016/4

27.50003 331 Conservação e Manutenção de vias - Pintura 0102 020121    A CM  01/2016 12/2021100 27.500 27.5002016/5010

50.00003 331 Construção e Requalificação das Paragens
Autocarros

0102 07010401  E 0CM  01/2018 12/2022100 50.000 50.0002018/3

2.208.041 2.208.041Totais do Programa 331: 2.208.041
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas
Anos seguintesCódigo

Classificação
Orçamental

Município de Paços de Ferreira

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2018

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.
AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2019
(e)

2020
(f)

2021
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)
Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2018

03 Funções económicas

03 341 Comercio: Mercados e feiras

10.00003 341 Dinamização Comercio Tradicional 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020 10.000 10.0002016/5005

10.000 10.000Totais do Programa 341: 10.000

03 342 Turismo

22.00003 342 Posto de Informação 0102 07030207  A CM  01/2015 12/2021100 2.000 2.000 10.000 10.0002015/23

03 342 Gastronomia2016/5028

3.00003 342 Semana Gastronomica 0102 020217    O CM  01/2016 12/2020100 3.000 3.0002016/50282

03 342 Promoção Capão2016/5029

4.00003 342 Promoção Capão- Divulgação e Publicidade 0102 020217    O CM  01/2016 12/2020100 4.000 4.0002016/50291

3.00003 342 Promoção Capão - Aq. Serviços 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 3.000 3.0002016/50292

20.00003 342 Divulgação do Concelho 0102 020217    O CM  01/2017 12/2020100 20.000 20.0002017/5004

32.000 10.000 10.000 52.000Totais do Programa 342: 32.000

03 350 Outras funções económicas
03 350 Divulgação da Capital do Móvel2014/5007

10.00003 350 Promoção Internacional do Concelho 0102 020225    O CM  01/2014 12/2020100 10.000 10.0002014/50073

103 350 Balcão das Empresas 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 1 12016/5006

103 350 Rede Wi-Fi no concelho 0102 020209    O CM  01/2016 12/2020100 1 12016/5007

10.002 10.002Totais do Programa 350: 10.002

Totais do Objetivo 03: 2.523.386 0 70.000 70.000 0 0 2.663.3860 2.523.386

04 Outras funções

04 410 Operações da Dívida Autarquica
04 410 Manutenção de Contas2015/5001

200.00004 410 Despesas Diversas 0103 030201    A CM  01/2015 12/2020100 200.000 200.0002015/50011

4.00004 410 Outras despesas 0103 030502    A CM  01/2015 12/2020100 4.000 4.0002015/50012

04 410 Empréstimos M/L Prazo2015/5003

183.25004 410 CGD 0103 0301030201 A CM  01/2015 12/2020100 183.250 183.2502015/50031/1

30.00004 410 BTA 0103 0301030202 A CM  01/2015 12/2020100 30.000 30.0002015/50031/2

647.00004 410 PAEL/PREDE 0103 0301030206 A CM  01/2015 12/2020100 647.000 647.0002015/50031/6

5.00004 410 Outros Juros 0103 0301030299 A CM  01/2015 12/2020100 5.000 5.0002015/50031/9
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas
Anos seguintesCódigo

Classificação
Orçamental

Município de Paços de Ferreira

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2018

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.
AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2019
(e)

2020
(f)

2021
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)
Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2018

04 Outras funções

04 410 Operações da Dívida Autarquica

1.427.50004 410 CGD 0103 10060301  A CM  01/2015 12/2020100 1.427.500 1.427.5002015/50032/1

98.00004 410 BTA 0103 10060302  A CM  01/2015 12/2020100 98.000 98.0002015/50032/2

7.608.20004 410 PAEL/PREDE 0103 10060306  A CM  01/2015 12/2020100 7.608.200 7.608.2002015/50032/6

14.10004 410 Outras 0103 10060399  A CM  01/2015 12/2020100 14.100 14.1002015/50032/9

04 410 Fundo apoio Municipal2017/5025

490.00404 410 Fundo Apoio Municipal-Juros do Empréstimo 0103 0301030207 O CM  01/2017 12/2037100 490.000 490.000 1 1 1 12017/50251

404 410 Fundo Apoio Municipal-Amortização  do empréstimo 0103 10060307  O CM  01/2017 12/2037100 1 1 1 1 12017/50252

10.707.051 2 2 2 1 10.707.058Totais do Programa 410: 10.707.051

04 420 Transferências entre administrações

42.00004 420 Transf. Outras Instituições- Capital 0102 080701    O CM  01/2002 12/2020100 42.000 42.0002002/5013

3.00004 420 Transf. VALSOUSA 0102 08050104  O CM  01/2005 12/2020100 3.000 3.0002005/5001

1.00004 420 Transf. Juntas de Freguesia- Capital 0102 08050102  O CM  01/2008 12/2020100 1.000 1.0002008/5004

130.00004 420 Direitos de superficie- PFR Invest 0102 020208    A CM  01/2015 12/2020100 130.000 130.0002015/5011

265.50004 420 Quotas 0102 06020305  O CM  01/2015 12/2020100 265.500 265.5002015/5014

180.00004 420 Transf. Juntas de Freguesia - Correntes-
Componente variavel

0102 04050102  A CM  01/2015 12/2020100 180.000 180.0002015/5019

15.00004 420 Transf. Outras Instituições - Correntes 0102 040701    A CM  01/2016 12/2020100 15.000 15.0002016/5009

100.00004 420 Transferencias Correntes  Assoc. Empresarial Paços
Ferreira (AEPF)

0102 040701    O CM  01/2017 12/2020100 100.000 100.0002017/5005

25.00004 420 Apoio na construção do Canil- transferências de
Capital

0102 080701    O CM  01/2017 12/2020100 25.000 25.0002017/5013

60.00004 420 Contrato Programa para Apoio à Construção da
Capela Mortuária Lamoso

0102 08050102  O CM  01/2018 12/2022100 60.000 60.0002018/5012

60.00004 420 Transf. Juntas de Freguesia - Correntes-
Componente Fixa

0102 04050102  A 0CM  01/2018 12/2020100 60.000 60.0002018/5022

881.500 881.500Totais do Programa 420: 881.500
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas
Anos seguintesCódigo

Classificação
Orçamental

Município de Paços de Ferreira

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2018

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.
AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2019
(e)

2020
(f)

2021
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)
Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2018

04 Outras funções

04 430 Diversas não especificadas 

25.00004 430 Orçamento Aberto à Comunidade 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 25.000 25.0002016/5011

25.000 25.000Totais do Programa 430: 25.000

Totais do Objetivo 04: 11.613.551 0 2 2 2 1 11.613.5580 11.613.551

Total Geral: 41.762.548 0 18.221.314 10.183.714 3.630.714 3.300.879 77.099.1690 41.762.548

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas
Anos seguintesCódigo

Classificação
Orçamental

Município de Paços de Ferreira

Obj. Designação

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2018

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.
AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2019
(e)

2020
(f)

2021
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)
Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2018

01 Funções gerais

01 111 Administração geral

35.00001 111 Conservação e benef. Edifícios e Equipamentos
Municipais

0102 07010301  O CM  01/2002 12/2020100 35.00035.0002002/87

13.00001 111 Aquisição e reparação equip. administrativo 0102 070109    O CM  01/2004 12/2020100 13.00013.0002004/2

299.00001 111 Aquisição software informático 0102 070108    O CM  01/2004 12/2020100 99.000 100.000 100.00099.0002004/15

285.00001 111 Aquisição terrenos p/obras e equipamentos
Municipais

0102 070101    O CM  01/2006 12/2020100 285.000285.0002006/6

24.00001 111 Aquisição e reparação Viaturas 0102 07010602  O CM  01/2015 12/2020100 24.00024.0002015/18

44.00001 111 Aquisição e reparação de Equipamento Informático. 0102 070107    O CM  01/2015 12/2020100 44.00044.0002015/20

114.50001 111 Aquisição e reparação equipamento básico 0102 07011002  A CM  01/2015 12/2020100 114.500114.5002015/28

01 111 Modernização Administrativa2016/11

100.00101 111 Aq. de Equipamento Informático 0102 070107    O CM  01/2016 12/2020100 1 50.000 50.00012016/11 2

50.00101 111 Aq. de Software informático 0102 070108    O CM  01/2016 12/2020100 1 20.000 30.00012016/11 3

01 111 Abertura 4  Balcões do Cidadão2017/22

10.00001 111 Balcão do Cidadão - Instalação serviços 0102 07010301  O CM  01/2017 12/2020100 10.00010.0002017/22 2

25.00001 111 Artigos e objetos de valor 0102 070112    O CM  01/2017 12/2020100 25.00025.0002017/28

649.502 0 170.000 180.000 0 0 999.5020Totais do Programa 111: 649.502

01 122 Polícia municipal

101 122 Aq. Equipamentos Diversos 0102 07011002  O CM  01/2016 12/2020100 112016/8

1 0 0 0 0 0 10Totais do Programa 122: 1

Totais do Objetivo 01: 649.503 0 170.000 180.000 0 0 999.5030 649.503

02 Funções sociais

02 210 Educação
02 210 Ano Municipal da Educação2018/5014

20.00002 210 Ano Municipal da Educação- Serviços 0102 020225    O CM  01/2018 12/2022100 20.00020.0002018/50141

20.000 0 0 0 0 0 20.0000Totais do Programa 210: 20.000

02 211 Ensino não superior

24.00002 211 Conservação e reparação Centros Escolares 0102 07010305  O CM  01/2002 12/2020100 24.00024.0002002/10

23.28002 211 Aquisição e reparação mobiliário e equip. Centros
Escolares

0102 07011002  O CM  01/2002 12/2020100 23.28023.2802002/13

15.00002 211 Aquisição e reparação equip. básico - Centros
Escolares

0102 07011002  O CM  01/2006 12/2020100 15.00015.0002006/3
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02 Funções sociais

02 211 Ensino não superior

8.00002 211 Aquisição e reparação equip. informático - Centros
Escolares

0102 070107    O CM  01/2006 12/2020100 8.0008.0002006/4

319.60002 211 Construção Centro Escolar - Frazão 0102 07010305  E CM  01/2007 12/2017100 319.600319.6002007/6

158.00002 211 Construção Centro Escolar - Lamoso 0102 07010305  E CM  01/2007 12/2017100 158.000158.0002007/7

157.70002 211 Construção Centro Escolar - Figueiró 0102 07010305  E CM  01/2007 12/2017100 157.700157.7002007/10

245.90002 211 Construção Centro Escolar - Ferreira 0102 07010305  E CM  01/2008 12/2017100 245.900245.9002008/6

11.65002 211 Construção Centro Escolar - Sanfins 0102 07010305  E CM  01/2008 12/2017100 11.65011.6502008/12

700.00002 211 Reab. e Requalific. escolas 2ª e 3º Ciclo do Ens.
basico e secundário

0102 07010305  E CM  01/2017 12/20207,50 7,50 85 530.000 100.000 50.000 20.000530.0002017/17

1.493.130 0 100.000 50.000 20.000 0 1.663.1300Totais do Programa 211: 1.493.130

02 241 Habitação

13.03002 241 Conservação e beneficiação habitações sociais 0102 07010203  A CM  01/2002 12/2020100 13.000 10 10 1013.0002002/43

58.00002 241 Conservação e beneficiação  Bairros Sociais 0102 07010203  A CM  01/2015 12/2020100 58.00058.0002015/21

502 241 Reabilitação dos Bairros Sociais 0102 07010203  E 01/2017 12/202015 85 1 1 1 1 112017/27

71.001 0 11 11 11 1 71.0350Totais do Programa 241: 71.001

02 242 Ordenamento do território

6.14402 242 Arranjo urbanístico Centro Cívico Frazão 0102 07010413  E CM  01/2002 12/2020100 6.1446.1442002/49

265.00002 242 Construção Capela Mortuária de Paços de Ferreira 0102 07010412  E CM  01/2015 12/2020100 215.000 50.000215.0002015/17

402 242 Requalificação Centro Urbano de Paços de Ferreira 0102 07010413  E CM  01/2016 12/2020100 1 1 1 112016/12

02 242 Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU)2016/50

402 242 PARU- Regeneração Urbana e Mobilidade 0102 07030301  E CM  01/2016 12/202015 85 1 1 1 112016/50 1

402 242 PARU- Reabilitação de Edificios 0102 07010301  E CM  01/2016 12/202015 85 1 1 1 112016/50 2

451.50002 242 PARU-Eixo Urbano da Rua Dr. Leão Meireles e a Av.
João XXIII- PF

0102 07010401  E CM  01/2017 12/202015 85 446.500 5.000446.5002017/1

1.050.00102 242 PARU-Casa de Acolhimento Desportivo e
Empresarial

0102 07010302  E CM  01/2017 12/202015 85 1 1.050.00012017/2

615.00102 242 PARU-Edif. Laboratorial e Administrativo/Casa das
artes

0102 07010302  E CM  01/2017 12/202015 85 1 615.00012017/3

130.00002 242 PARU-Edificio Queijaria/Instalações PM e Posto
Turismo

0102 07010301  E CM  01/2017 12/202015 85 120.000 10.000120.0002017/4

820.00102 242 PARU-Conserv. Benef. Edificio Biblioteca Municipal 0102 07010301  E CM  01/2017 12/202015 85 1 820.00012017/5

1.020.00102 242 PARU-Parque Urbano Freamunde 2º Fase 0102 07010405  E CM  01/2017 12/202015 85 1 670.000 350.00012017/6

3.200.00002 242 PARU-Parque Urbano da Quinta dos Brandões e
articulação com espaço envolvente

0102 07010405  E CM  01/2017 12/202015 85 150.000 1.700.000 1.350.000150.0002017/7
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02 Funções sociais

02 242 Ordenamento do território

194.00002 242 PARU-Apoio Reabilitação do Edificado - Instrumento
Financeiro

0102 08050108  O CM  01/2017 12/202015 85 10.000 117.000 67.00010.0002017/8

166.95702 242 PARU-Espaço Publico do Bairro do Outeiro -
Freamunde

0102 07010405  E CM  01/2017 12/202015 85 156.957 10.000156.9572017/9

199.32202 242 PARU-Espaço Publico do Bairro do Outeiro - Paços
de Ferreira

0102 07010405  E CM  01/2017 12/202015 85 189.322 10.000189.3222017/10

563.60002 242 PARU-Articulação Eixo Urbano de Meixomil com Rio
Eiriz

0102 07010401  E CM  01/2017 12/202015 85 200.000 363.600200.0002017/11

1.500.00002 242 PARU-Eixo Urbano da Rua Ribeirinha e da Rua do
Estádio

0102 07010401  E CM  01/2017 12/202015 85 380.000 620.000 500.000380.0002017/12

1.340.00102 242 PAMU-Rede ciclável, pedonal com interface de
Paços de Ferreira-Freamunde

0102 07030301  E CM  01/2017 12/202015 85 1 700.000 640.00012017/13

3.400.00102 242 PAMU-Rede de Percursos Cicláveis 0102 07030301  E CM  01/2019 12/202315 85 1 1.200.000 1.200.000 1.000.00012017/14

1.211.00102 242 PAMU- Rede de Percursos Pedonais 0102 07030301  E CM  01/2019 12/202315 85 1 400.000 400.000 411.00012017/15

3.475.00102 242 PAMU-Rede de Interfaces 0102 07030301  E CM  01/2019 12/202315 85 1 1.125.000 1.225.000 1.125.00012017/16

250.00002 242 PARU-Requalificação da Rua D.José de lencastre -
Paços de Ferreira

0102 07010401  O CM  01/2017 12/202015 85 240.000 10.000240.0002017/23

02 242 PARU-Centro Urbano Freamunde2017/24

386.00002 242 PARU-Centro Urbano Freamunde- Fase 1 0102 07010401  E CM  01/2017 12/202015 85 384.000 1.000 1.000384.0002017/24 1

400.00102 242 PARU-Centro Urbano Freamunde- Fase 2 0102 07010401  E 0CM  01/2017 12/202015 85 1 400.00012017/24 2

350.00102 242 PARU-Centro Urbano Freamunde- Fase 3 0102 07010401  E 0CM  01/2017 12/202015 85 1 350.00012017/24 3

2.497.936 0 10.226.603 5.733.003 2.536.003 0 20.993.5450Totais do Programa 242: 2.497.936

02 244 Abastecimento de água
02 244 Redução da poluição no Rio Ferreira- PO SEUR2017/18

5.181.00002 244 Construção da ETAR Arreigada 0102 07010403  E CM  01/2017 12/202019,81 80,19 1.000.000 3.500.000 681.0001.000.0002017/18 1

1.000.000 0 3.500.000 681.000 0 0 5.181.0000Totais do Programa 244: 1.000.000

02 246 Protecção do meio ambiente e conservação natureza

8.00002 246 Conservação e beneficiação jardins 0102 07010405  A CM  01/2002 12/2020100 8.0008.0002002/68

14.00002 246 Aquisição e reparação Equipmento para Ecoponto 0102 07011002  O CM  01/2016 12/2020100 14.00014.0002016/13

22.000 0 0 0 0 0 22.0000Totais do Programa 246: 22.000

02 252 Desporto, recreio e lazer

30.00002 252 Construção e benef. Instal. Desp. e Recreativas 0102 07010302  E CM  01/2002 12/2020100 30.00030.0002002/27
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02 Funções sociais

02 252 Desporto, recreio e lazer

118.00402 252 Aquisição estação Leite e Laticínios 0102 07010301  A CM  01/2010 12/2020100 118.000 1 1 1 1118.0002010/1

148.000 0 1 1 1 1 148.0040Totais do Programa 252: 148.000

Totais do Objetivo 02: 5.252.067 0 13.826.615 6.464.015 2.556.015 2 28.098.7140 5.252.067

03 Funções económicas

03 320 Indústria e energia

193.04303 320 Ampliação e beneficiação rede iluminação pública 0102 07010404  O CM  01/2002 12/2020100 193.043193.0432002/47

5.30003 320 Infraestruturas Acolhimento Empresarial 0102 07010413  E CM  01/2007 12/2020100 5.3005.3002007/4

70.00003 320 Reab. Adapt. Edifício Escola Sta. Cruz para
Inst/Ocup. Força Seg. (GNR Freamunde)

0102 07010301  E 0CM  01/2018 12/2020100 50.000 10.000 10.00050.0002018/2

248.343 0 10.000 10.000 0 0 268.3430Totais do Programa 320: 248.343

03 331 Transportes rodoviários

546.84103 331 Conservação e beneficiação vias municipais 0102 07010408  E CM  01/2002 12/2020100 546.841546.8412002/85

33.00003 331 Sinalização, trânsito e parques de estacionamento 0102 07010409  A CM  01/2002 12/2020100 33.00033.0002002/118

30.00003 331 Aquisição ferramentas e utensílios 0102 070111    O CM  01/2004 12/2020100 30.00030.0002004/33

10.00003 331 Construção Muros de Suporte 0102 07010401  E CM  01/2005 12/2020100 10.00010.0002005/14

239.30003 331 Variante à EN 207, 209 e 319, Oeste PFR
(Seroa-Meixomil) e Variante à EN 207, 209 e 209-2,
Este PFR (Freamunde - Raimonda).

0102 07010401  E CM  09/2005 12/2020100 239.300239.3002005/20

167.40003 331 Construção da rede águas pluviais 0102 07010401  A CM  01/2015 12/2020100 167.400167.4002015/24

1.084.00003 331 Conservação e Beneficiação arruamentos -
Freguesias

0102 07010401  A CM  01/2016 12/2020100 1.084.0001.084.0002016/2

20.00003 331 Sinalética no Concelho 0102 07010409  O CM  01/2016 12/2020100 20.00020.0002016/4

50.00003 331 Construção e Requalificação das Paragens
Autocarros

0102 07010401  E 0CM  01/2018 12/2022100 50.00050.0002018/3

2.180.541 0 0 0 0 0 2.180.5410Totais do Programa 331: 2.180.541
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03 Funções económicas

03 342 Turismo

22.00003 342 Posto de Informação 0102 07030207  A CM  01/2015 12/2021100 2.000 10.000 10.0002.0002015/23

2.000 0 10.000 10.000 0 0 22.0000Totais do Programa 342: 2.000

Totais do Objetivo 03: 2.430.884 0 20.000 20.000 0 0 2.470.8840 2.430.884

Total Geral: 8.332.454 0 14.016.615 6.664.015 2.556.015 2 31.569.1010 8.332.454

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
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01 Funções gerais

01 111 Administração geral

2.811.05001 111 Juros Mora 0102 030502    A CM  01/2015 12/2020100 2.811.0502.811.0502015/5005

810.00001 111 Reembolsos AGS aos Municípes 0102 040802    O CM  01/2015 12/2020100 810.000810.0002015/5006

154.00001 111 FAM - Realização Capital Social(art.º 17 da Lei
53/2014 de 25 Agosto)

0102 090905    O CM  01/2015 12/2021100 154.000154.0002015/5015

01 111 Modernização Administrativa2016/11

10.00101 111 Formação 0102 020215    O CM  01/2016 12/2020100 1 5.000 5.00012016/11 1

5.186.96701 111 Eficiência Energética 0102 020201    O CM  01/2017 12/2029100 500.000 468.697 468.697 468.697 3.280.876500.0002016/40

15.00001 111 Sistema gestão, eficiência e qualidade dos Serviços
Municipais

0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 5.000 5.000 5.0005.0002016/5030

01 111 Abertura 4  Balcões do Cidadão2017/22

2.00001 111 Balcões do Cidadão- Aquisição Bens 0102 020121    O CM  01/2017 12/2021100 2.0002.0002017/22 1

2.00001 111 Balcão Cidadão - Aquisição Serviços 0102 020225    O CM  01/2017 12/2020100 2.0002.0002017/22 3

4.284.051 0 478.697 478.697 468.697 3.280.876 8.991.0180Totais do Programa 111: 4.284.051

01 112 Governança da Câmara
01 112 Despesas com Pessoal2015/5004

140.00001 112 Titulares orgãos sob. e membros orgãos autarq. -
Eleitos Locais

0102 01010101  A CM  01/2015 12/2020100 140.000140.0002015/50041/1

50.00001 112 Titulares orgãos sob. e membros orgãos autarq.-
GAP

0102 01010102  A CM  01/2015 12/2020100 50.00050.0002015/50041/2

4.400.00001 112 Pessoal em Funções 0102 01010401  A CM  01/2015 12/2020100 4.400.0004.400.0002015/50041/3

37.00001 112 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0102 010107    A CM  01/2015 12/2020100 37.00037.0002015/50041/4

2.50001 112 Pessoal aguardar aposentação 0102 010108    A CM  01/2015 12/2020100 2.5002.5002015/50041/5

101 112 Pessoal em qq outra situação 0102 010109    A CM  01/2015 12/2020100 112015/50041/6

30.00001 112 Representação - Eleitos Locais 0102 01011101  A CM  01/2015 12/2020100 30.00030.0002015/50041/7

24.00001 112 Representação - Pessoal dos quadros 0102 01011102  A CM  01/2015 12/2020100 24.00024.0002015/50041/8

444.00001 112 Sub. refeição - Pessoal Quadros 0102 01011301  A CM  01/2015 12/2020100 444.000444.0002015/50041/9

34.00001 112 Sub. refeição - Pessoal  em qq outra situação 0102 01011302  A CM  01/2015 12/2020100 34.00034.0002015/50041/10

6.00001 112 Sub. refeição - Membros Org. Autarquicos 0102 01011303  A CM  01/2015 12/2020100 6.0006.0002015/50041/11

730.00001 112 Sub. Natal - Pessoal quadros 0102 01011401  A CM  01/2015 12/2020100 730.000730.0002015/50041/12

59.30001 112 Sub. Natal - Pessoal em qq outra situação 0102 01011402  A CM  01/2015 12/2020100 59.30059.3002015/50041/13

15.00001 112 Remuneração por doença e maternidade /patern 0102 010115    A CM  01/2015 12/2020100 15.00015.0002015/50041/14

60.00001 112 Horas extraordinárias 0102 010202    A CM  01/2015 12/2020100 60.00060.0002015/50041/15

7.50001 112 Ajudas de Custo 0102 010204    A CM  01/2015 12/2020100 7.5007.5002015/50041/16
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01 Funções gerais

01 112 Governança da Câmara

10.80001 112 Abono para falhas 0102 010205    A CM  01/2015 12/2020100 10.80010.8002015/50041/17

20001 112 Formação 0102 010206    A CM  01/2015 12/2020100 2002002015/50041/18

36.06301 112 Sub. Turno 0102 010211    A CM  01/2015 12/2020100 36.06336.0632015/50041/19

101 112 Indemniz. Cessação Funções 0102 010212    A CM  01/2015 12/2020100 112015/50041/20

101 112 Prémios desempenho 0102 01021301  A CM  01/2015 12/2020100 112015/50041/21

23.00001 112 Outros Suplementos e prémios 0102 01021399  A CM  01/2015 12/2020100 23.00023.0002015/50041/22

200.00001 112 SS - Encargos  com a saúde 0102 010301    A CM  01/2015 12/2020100 200.000200.0002015/50041/23

50.00001 112 Sub. familiar a crianças e jovens 0102 010303    A CM  01/2015 12/2020100 50.00050.0002015/50041/24

70001 112 Outras prestações familiares 0102 010304    A CM  01/2015 12/2020100 7007002015/50041/25

450.00001 112 Contrib. Seg. Social - Assistencia na doença dos
Func. Publicos

0102 01030501  A CM  01/2015 12/2020100 450.000450.0002015/50041/26

980.00001 112 CGA 0102 0103050201 A CM  01/2015 12/2020100 980.000980.0002015/50041/27

22.00001 112 SS dos funcionários publicos - regime geral 0102 0103050202 A CM  01/2015 12/2020100 22.00022.0002015/50041/28

463.80001 112 Seg. Social - Regime Geral 0102 01030503  A CM  01/2015 12/2020100 463.800463.8002015/50041/29

101 112 Seguros acidentes trabalho e doenças profis. 0102 01030901  O CM  01/2015 12/2020100 112015/50041/30

430.80001 112 CEI (Contrato Emprego-Inserção)- Bolsa + sub
Transp + Sub Alim.

0102 040802    A CM  01/2015 12/202050 50 210.800 220.000210.8002015/50041/31

101 112 Estágios Profissionais 0102 040802    O CM  01/2015 12/2021100 112015/50041/33

23.00001 112 Ass. Munic - Senhas Presença 0101 01021399  A CM  01/2015 12/2020100 23.00023.0002015/50041/34

3.00001 112 Recrutamento de novos postos de trabalho 0102 01010404  A CM  01/2015 12/2020100 3.0003.0002015/50041/35

165.00001 112 Contratos a termo - Pessoal em funções 0102 01010601  O CM  01/2015 12/2022100 165.000165.0002015/50041/36

101 112 Contratos a termo - Pessoal em funções - Alteração
Obrig Posic. Remuneratório

0102 01010602  O CM  01/2015 12/2022100 112015/50041/37

100.00001 112 Pessoal Quadros -Pessoal em funções - Alteração
Obrig Posic. Remuneratório

0102 01010402  O CM  01/2015 12/2022100 100.000100.0002015/50041/38

01 112 Aq. Combustíveis e lubrificantes2018/5002

60.00001 112 Aq. Combustíveis e lubrificantes- Gasolina 0102 02010201  O CM  01/2018 12/2022100 10.000 20.000 30.00010.0002018/50021

550.00001 112 Aq. Combustíveis e lubrificantes- Gasóleo 0102 02010202  O 0CM  01/2018 12/2022100 100.000 200.000 250.000100.0002018/50022

252.00001 112 Aq. Combustíveis e lubrificantes- Outros 0102 02010299  O CM  01/2018 12/2022100 72.000 80.000 100.00072.0002018/50023

3.050.00001 112 Encargos das instalações 0102 020201    O CM  01/2018 12/2022100 950.000 1.000.000 1.100.000950.0002018/5003

90.00001 112 Assistencia técnica 0102 020219    O CM  01/2018 12/2022100 30.000 30.000 30.00030.0002018/5004

01 112 Locação2018/5005

95.00001 112 Locação material Transporte/Viaturas 0102 020206    O CM  01/2018 12/2022100 25.000 30.000 40.00025.0002018/50052
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01 Funções gerais

01 112 Governança da Câmara

240.00001 112 Locação de Outros Bens 0102 020208    O CM  01/2018 12/2022100 50.000 90.000 100.00050.0002018/50053

128.00001 112 Locação Edificios 0102 020204    O CM  01/2018 12/2022100 38.000 40.000 50.00038.0002018/50054

600.00001 112 Seguros 0102 020212    O CM  01/2018 12/2022100 190.000 200.000 210.000190.0002018/5006

450.00001 112 Comunicações 0102 020209    O CM  01/2018 12/2022100 130.000 150.000 170.000130.0002018/5007

10.372.669 0 2.060.000 2.080.000 0 0 14.512.6690Totais do Programa 112: 10.372.669

01 121 Protecção civil e luta contra incêndios

2.00001 121 Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro 0102 020115    O CM  01/2016 12/2020100 2.0002.0002016/5033

01 121 Transferencia Correntes para Bombeiros Voluntários2017/19

50.00001 121 Transferencia Correntes BVPF 0102 040701    O CM  01/2017 12/2020100 50.00050.0002017/19 1

50.00001 121 Transferencia Correntes BVFreamunde 0102 040701    O CM  01/2017 12/2020100 50.00050.0002017/19 2

102.000 0 0 0 0 0 102.0000Totais do Programa 121: 102.000

01 122 Polícia municipal

2.50001 122 Aq. Equip. e Vestuário para PM 0102 020107    O CM  01/2016 12/2020100 2.5002.5002016/5020

2.500 0 0 0 0 0 2.5000Totais do Programa 122: 2.500

Totais do Objetivo 01: 14.761.220 0 2.538.697 2.558.697 468.697 3.280.876 23.608.1870 14.761.220

02 Funções sociais

02 210 Educação
02 210 Ano Municipal da Educação2018/5014

5.00002 210 Ano Municipal da Educação- Publicidade 0102 020217    O CM  01/2018 12/2022100 5.0005.0002018/50142

5.00002 210 Ano Municipal da Educação- Bens 0102 020121    O CM  01/2018 12/2022100 5.0005.0002018/50143

10.000 0 0 0 0 0 10.0000Totais do Programa 210: 10.000

02 211 Ensino não superior
02 211 Plano Municipal Educação2016/5014

6.00002 211 Plano Municipal Educação-Serviços 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 6.0006.0002016/50141

2.00002 211 Plano Municipal Educação- Atribuição
prémios/apoios monetários

0102 040802    A CM  01/2016 12/2020100 2.0002.0002016/50144

50.00002 211 Transferencias Agrupamentos- Correntes 0102 040301    A CM  01/2016 12/2020100 50.00050.0002016/5019
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02 Funções sociais

02 211 Ensino não superior

102 211 Transferencias Agrupamentos- Capital 0102 080301    A CM  01/2017 12/2020100 112017/26

58.001 0 0 0 0 0 58.0010Totais do Programa 211: 58.001

02 212 Serviços Auxiliares de Ensino

440.00002 212 Transf. Serviço Acomp. Apoio Crianças - JI / 1.º CEB 0102 040701    O CM  01/2002 12/2020100 440.000440.0002003/5003

02 212 Transportes Escolares2015/5007

230.00002 212 TE - Empresas de transportes 0102 020210    O CM  01/2015 12/2020100 230.000230.0002015/50071

23.00002 212 TE- outras instituições 0102 020210    O CM  01/2015 12/2020100 23.00023.0002015/50072

85.00002 212 TE - Familias 0102 040802    O CM  01/2015 12/2020100 85.00085.0002015/50073

02 212 Livros Escolares2015/5010

13.50002 212 Aquisição Livros 0102 020120    O CM  01/2015 12/2020100 13.50013.5002015/50101

108.00002 212 Livros - Apoio Familias 0102 040802    O CM  01/2015 12/2020100 108.000108.0002015/50102

485.00002 212 Transf. Serviço Acomp.Apoio Crianças - JI / 1.º
CEB-Familias

0102 040802    O CM  01/2017 12/2020100 485.000485.0002017/5001

10.00002 212 Atribuição Bolsas Estudo para Ensino Superior 0102 040802    O CM  01/2017 12/2020100 10.00010.0002017/5003

3.00002 212 Gala da Educação 0102 020115    O CM  01/2017 12/2020100 3.0003.0002017/5010

1.397.500 0 0 0 0 0 1.397.5000Totais do Programa 212: 1.397.500

02 221 Serviços individuais de saúde
02 221 Gabinete Psico-Oncologia2017/5012

50002 221 Gabinete de Psico-Oncologia - Bens 0102 020121    O CM  01/2017 12/2020100 5005002017/50121

5.00002 221 Gabinete de Psico-Oncologia - Transferencias
correntes

0102 040802    O CM  01/2017 12/2020100 5.0005.0002017/50122

10.00002 221 Gabinete de Cuidados Paleativos 0102 020225    O CM  01/2018 12/2022100 10.00010.0002018/5011

100.00002 221 Protocolo Colaboração APAV 0102 040701    O CM  01/2018 12/2022100 20.000 20.000 20.000 20.000 20.00020.0002018/5020

35.500 0 20.000 20.000 20.000 20.000 115.5000Totais do Programa 221: 35.500

02 232 Acção Social

30.00002 232 Verão Azul 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 30.00030.0002016/1

02 232 Medidas de Apoio Socioeconómico2016/5012

20.00002 232 Cartão Municipal Familia 0102 040802    O CM  01/2016 12/2020100 20.00020.0002016/50121

20.00002 232 Cartão Municipal Senior 0102 040802    O CM  01/2016 12/2020100 20.00020.0002016/50122

5.00002 232 Cartão Municipal Jovem 0102 040802    O CM  01/2016 12/2022100 5.0005.0002016/50123
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02 Funções sociais

02 232 Acção Social

20.00002 232 Medidas Apoio Social/Dar e Receber 0102 020225    O CM  01/2018 12/2022100 20.00020.0002018/5021

95.000 0 0 0 0 0 95.0000Totais do Programa 232: 95.000

02 242 Ordenamento do território
02 242 Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU)2016/50

210.00002 242 PARU- Estudos e Projetos e outras trabalhos
especializados

0102 020214    O CM  01/2016 12/202015 85 10.000 100.000 100.00010.0002016/50 3

210.00002 242 Estudos especialização - ARU e Revisão PDM 0102 020214    O CM  01/2016 12/202215 85 70.000 70.000 70.00070.0002016/5003

80.000 0 170.000 170.000 0 0 420.0000Totais do Programa 242: 80.000

02 244 Abastecimento de água
02 244 Redução da poluição no Rio Ferreira- PO SEUR2017/18

120.00002 244 Elaboração de Estudos, Projetos e Consultadoria 0102 020214    E CM  01/2017 12/202015 85 20.000 50.000 50.00020.0002017/18 2

20.000 0 50.000 50.000 0 0 120.0000Totais do Programa 244: 20.000

02 245 Residuos sólidos

689.00002 245 Ambisousa - Deposiçãp RSU em aterro 0102 020225    O CM  01/2005 12/2020100 689.000689.0002005/5009

1.465.00002 245 AMVS - Prestação serviços RSU 0102 020225    O CM  01/2015 12/2020100 1.465.0001.465.0002015/5012

820.00002 245 Junta Freguesia Lustosa - Acordo pagamento 0102 06020305  O CM  01/2015 12/2020100 820.000820.0002015/5013

720.00002 245 Criação dos Serviços Municipalizados 0102 08050103  O CM  01/2018 12/2018100 20.000 700.00020.0002018/1

1.470.00002 245 Locação operacional de Viaturas 0102 020206    O CM  01/2018 12/2022100 200.000 410.000 420.000 440.000200.0002018/5015

415.00002 245 Locação operacional de Maquinas e equipamentos 0102 020208    O CM  01/2018 12/2022100 55.000 120.000 120.000 120.00055.0002018/5016

02 245 Juros dos contratos de Locação- Viaturas2018/5019

69.00002 245 Juros dos contratos de Locação- Viaturas 0102 030305    O CM  01/2018 12/2022100 9.000 20.000 20.000 20.0009.0002018/50191

21.00002 245 Juros dos contratos de Locação- Maquinas e
equipamentos

0102 030307    O CM  01/2018 12/2022100 3.000 6.000 6.000 6.0003.0002018/50192

3.261.000 0 1.256.000 566.000 586.000 0 5.669.0000Totais do Programa 245: 3.261.000

02 246 Protecção do meio ambiente e conservação natureza
02 246 Campanhas Sensibilização do Ambiente2016/5002

2.50002 246 Publicidade 0102 020217    O CM  01/2016 12/2020100 2.5002.5002016/50021

2.50002 246 Outros serviços 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 2.5002.5002016/50022
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02 Funções sociais

02 246 Protecção do meio ambiente e conservação natureza

2.50002 246 Jornadas do ambiente 0102 020115    O CM  01/2016 12/2020100 2.5002.5002016/50023

7.500 0 0 0 0 0 7.5000Totais do Programa 246: 7.500

02 251 Cultura

3.00002 251 Realização Feira do Livro 0102 020225    O CM  01/2004 12/2020100 3.0003.0002004/5006

15.00002 251 Transf. Outras Instituições-Cultura 0102 040701    O CM  01/2016 12/2020100 15.00015.0002016/5001

10.00002 251 Concertos Musicais 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 10.00010.0002016/5016

02 251 Portugal 2020- Rede Castro  do Noroeste2016/5040

10.01002 251 Fornecimento e Serviços 0102 020225    O CM  01/2016 12/202015 85 10 5.000 5.000102016/50401

15.01002 251 Portugal 2020- Percurso pedonal entre Citania
Sanfins e Castro de Monte em Sto.Tirso

0102 04050101  O CM  01/2016 12/202015 85 10 15.000102016/5041

15.00002 251 Atividades Culturais da Biblioteca 0102 020225    O CM  01/2017 12/2020100 15.00015.0002017/5007

10.00002 251 Atividades Culturais do  Museu 0102 020225    O CM  01/2017 12/2020100 10.00010.0002017/5008

25.00002 251 Transferencias correntes de apoio às Bandas
Musicais do Concelho

0102 040701    O CM  01/2018 12/2022100 25.00025.0002018/5009

20.00002 251 Delegação competencias- para conservação e
valorização da Citania de Sanfins

0102 040701    O CM  01/2018 12/2022100 20.00020.0002018/5010

98.020 0 20.000 5.000 0 0 123.0200Totais do Programa 251: 98.020

02 252 Desporto, recreio e lazer

95.00002 252 Protocolos Gespaços 0102 020225    A CM  01/2015 12/2020100 95.00095.0002015/5009

5.00002 252 Karting 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 5.0005.0002016/9

90.00002 252 Transf. Outras Instituições - Desporto 0102 040701    A CM  01/2016 12/2020100 90.00090.0002016/5008

80002 252 Olimpiadas do Desporto 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 8008002016/5025

15.00002 252 Jogos Inter Freguesias 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 15.00015.0002016/5026

2.00002 252 Gala do Desporto 0102 020115    O CM  01/2017 12/2020100 2.0002.0002017/5011

1.170.00002 252 Protocolos Gespaços-transferências/subsidios 0102 04010101  O CM  01/2018 12/2021100 1.170.0001.170.0002018/5001

700.00002 252 Apoio ao Desenvolvimento Desportivo- Relvados
Sintéticos

0102 08050108  O CM  01/2018 12/2022100 500.000 100.000 100.000500.0002018/5008

1.877.800 0 100.000 100.000 0 0 2.077.8000Totais do Programa 252: 1.877.800

02 254 Juventude
02 254 Juventude- TU.ES2016/5032

2.50002 254 Programa de cidadania e voluntariado jovem 0102 020225    O CM  01/2016 12/2021100 2.5002.5002016/50324
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02 Funções sociais

02 254 Juventude

20.00002 254 Citânia Summer Fest 0102 020225    O CM  01/2017 12/2020100 20.00020.0002017/25

22.500 0 0 0 0 0 22.5000Totais do Programa 254: 22.500

Totais do Objetivo 02: 6.962.821 0 1.616.000 911.000 606.000 20.000 10.115.8210 6.962.821

03 Funções económicas

03 330 Transportes e comunicações 

115.00003 330 Estudos, pareceres,projetos e consultadoria no
âmbito da mobilidade e transportes

0102 020214    O CM  01/2018 12/2022100 15.000 50.000 50.00015.0002018/5013

15.000 0 50.000 50.000 0 0 115.0000Totais do Programa 330: 15.000

03 331 Transportes rodoviários

27.50003 331 Conservação e Manutenção de vias - Pintura 0102 020121    A CM  01/2016 12/2021100 27.50027.5002016/5010

27.500 0 0 0 0 0 27.5000Totais do Programa 331: 27.500

03 341 Comercio: Mercados e feiras

10.00003 341 Dinamização Comercio Tradicional 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020 10.00010.0002016/5005

10.000 0 0 0 0 0 10.0000Totais do Programa 341: 10.000

03 342 Turismo
03 342 Gastronomia2016/5028

3.00003 342 Semana Gastronomica 0102 020217    O CM  01/2016 12/2020100 3.0003.0002016/50282

03 342 Promoção Capão2016/5029

4.00003 342 Promoção Capão- Divulgação e Publicidade 0102 020217    O CM  01/2016 12/2020100 4.0004.0002016/50291

3.00003 342 Promoção Capão - Aq. Serviços 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 3.0003.0002016/50292

20.00003 342 Divulgação do Concelho 0102 020217    O CM  01/2017 12/2020100 20.00020.0002017/5004

30.000 0 0 0 0 0 30.0000Totais do Programa 342: 30.000

03 350 Outras funções económicas
03 350 Divulgação da Capital do Móvel2014/5007

10.00003 350 Promoção Internacional do Concelho 0102 020225    O CM  01/2014 12/2020100 10.00010.0002014/50073

103 350 Balcão das Empresas 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 112016/5006
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03 Funções económicas

03 350 Outras funções económicas

103 350 Rede Wi-Fi no concelho 0102 020209    O CM  01/2016 12/2020100 112016/5007

10.002 0 0 0 0 0 10.0020Totais do Programa 350: 10.002

Totais do Objetivo 03: 92.502 0 50.000 50.000 0 0 192.5020 92.502

04 Outras funções

04 410 Operações da Dívida Autarquica
04 410 Manutenção de Contas2015/5001

200.00004 410 Despesas Diversas 0103 030201    A CM  01/2015 12/2020100 200.000200.0002015/50011

4.00004 410 Outras despesas 0103 030502    A CM  01/2015 12/2020100 4.0004.0002015/50012

04 410 Empréstimos M/L Prazo2015/5003

183.25004 410 CGD 0103 0301030201 A CM  01/2015 12/2020100 183.250183.2502015/50031/1

30.00004 410 BTA 0103 0301030202 A CM  01/2015 12/2020100 30.00030.0002015/50031/2

647.00004 410 PAEL/PREDE 0103 0301030206 A CM  01/2015 12/2020100 647.000647.0002015/50031/6

5.00004 410 Outros Juros 0103 0301030299 A CM  01/2015 12/2020100 5.0005.0002015/50031/9

1.427.50004 410 CGD 0103 10060301  A CM  01/2015 12/2020100 1.427.5001.427.5002015/50032/1

98.00004 410 BTA 0103 10060302  A CM  01/2015 12/2020100 98.00098.0002015/50032/2

7.608.20004 410 PAEL/PREDE 0103 10060306  A CM  01/2015 12/2020100 7.608.2007.608.2002015/50032/6

14.10004 410 Outras 0103 10060399  A CM  01/2015 12/2020100 14.10014.1002015/50032/9

04 410 Fundo apoio Municipal2017/5025

490.00404 410 Fundo Apoio Municipal-Juros do Empréstimo 0103 0301030207 O CM  01/2017 12/2037100 490.000 1 1 1 1490.0002017/50251

404 410 Fundo Apoio Municipal-Amortização  do empréstimo 0103 10060307  O CM  01/2017 12/2037100 1 1 1 112017/50252

10.707.051 0 2 2 2 1 10.707.0580Totais do Programa 410: 10.707.051

04 420 Transferências entre administrações

42.00004 420 Transf. Outras Instituições- Capital 0102 080701    O CM  01/2002 12/2020100 42.00042.0002002/5013

3.00004 420 Transf. VALSOUSA 0102 08050104  O CM  01/2005 12/2020100 3.0003.0002005/5001

1.00004 420 Transf. Juntas de Freguesia- Capital 0102 08050102  O CM  01/2008 12/2020100 1.0001.0002008/5004

130.00004 420 Direitos de superficie- PFR Invest 0102 020208    A CM  01/2015 12/2020100 130.000130.0002015/5011

265.50004 420 Quotas 0102 06020305  O CM  01/2015 12/2020100 265.500265.5002015/5014

180.00004 420 Transf. Juntas de Freguesia - Correntes-
Componente variavel

0102 04050102  A CM  01/2015 12/2020100 180.000180.0002015/5019
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas
Anos seguintesCódigo

Classificação
Orçamental

Município de Paços de Ferreira

Obj. Designação

Atividades mais Relevantes do ano 2018

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.
AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2019
(e)

2020
(f)

2021
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)
Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2018

04 Outras funções

04 420 Transferências entre administrações

15.00004 420 Transf. Outras Instituições - Correntes 0102 040701    A CM  01/2016 12/2020100 15.00015.0002016/5009

100.00004 420 Transferencias Correntes  Assoc. Empresarial Paços
Ferreira (AEPF)

0102 040701    O CM  01/2017 12/2020100 100.000100.0002017/5005

25.00004 420 Apoio na construção do Canil- transferências de
Capital

0102 080701    O CM  01/2017 12/2020100 25.00025.0002017/5013

60.00004 420 Contrato Programa para Apoio à Construção da
Capela Mortuária Lamoso

0102 08050102  O CM  01/2018 12/2022100 60.00060.0002018/5012

60.00004 420 Transf. Juntas de Freguesia - Correntes-
Componente Fixa

0102 04050102  A 0CM  01/2018 12/2020100 60.00060.0002018/5022

881.500 0 0 0 0 0 881.5000Totais do Programa 420: 881.500

04 430 Diversas não especificadas 

25.00004 430 Orçamento Aberto à Comunidade 0102 020225    O CM  01/2016 12/2020100 25.00025.0002016/5011

25.000 0 0 0 0 0 25.0000Totais do Programa 430: 25.000

Totais do Objetivo 04: 11.613.551 0 2 2 2 1 11.613.5580 11.613.551

Total Geral: 33.430.094 0 4.204.699 3.519.699 1.074.699 3.300.877 45.530.0680 33.430.094

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
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Relatório da Proposta de Orçamento – 2018 
 

 
MAPA EMPRÉSTIMOS 

N.º Contrato  
NI Entidade 

Financiadora 

Data 
Aprovação 

AM 

Data 
Contratação 
Empréstimo 

Prazo 
Contrato 

Anos 
Decorridos 

Visto 
TC N.º 

Registo 

Visto TC 
Data 

Finalidade Empréstimo Fim 
 Capital 

Contratado  
 Capital 
Utilizado  

Taxa 
Juro 

Inicial 
 Divida Inicio 2018  

Código 
Isenção 

111350096 500766711 2002-10-25 2002-10-26 240 0 2999 2002-11-14 Citânia Sanfins        64 778,88 €         64 778,88 €  0,87                  17 994,18 €  9.2 

156002491 500960046 2008-07-16 2008-08-27 240 1 1191 2008-09-15 
Const. vari EN 207,209 e 209-2L e O; Quali. Vias Z. C e 
Sul    3 518 821,98 €     3 518 821,98 €  5,98             2 419 190,08 €  18 

1879091 500960046 1996-09-28 1996-10-23 324 11 81185 1996-11-13 Hab. Sociais Mirelo - Penamaior       185 901,29 €        185 901,29 €  9,87                  58 821,53 €  2 

1880491 500960046 1996-12-20 1997-06-18 330 10 38302 1997-07-08 Habitação Social Arreigada    1 577 742,64 €     1 577 742,64 €  9,62                562 379,51 €  2 

1921591 500960046 2000-06-19 2000-06-20 240 7 2280 2000-07-05 Financiamento PA 2000- 1921591    1 961 822,00 €     1 961 822,00 €  4,76                461 708,41 €    

1922391 500960046 2000-06-19 2000-06-20 222 7 2280 2000-07-05 Financiamento PA 2000 - 1922391       989 814,55 €        989 814,55 €  0,5                155 025,64 €    

2303161096 500766711 2006-01-16 2006-02-14 240 2 1782 2006-11-08 Fin. Proj - ZAE Carv, Via estr ZAE I6, Pavil. Modelos       700 077,55 €        700 077,55 €  2,75                350 038,75 €  14 

235959783001 501214534 2009-02-13 2009-08-12 120 0     
Prede-  Programa Regulariz. Extraord.  Dívidas do 
Estado    3 800 000,00 €     3 800 000,00 €  1,11                760 000,00 €    

2508391 500960046 2001-09-28 2001-09-30 240 5 3474 2001-10-03 Exec. varias Obras PA - 2508391    1 745 792,64 €     1 745 792,64 €  4,55                524 766,79 €    

4311191 500960046 2005-06-17 2005-06-18 240 0 1739 2005-08-25 Execução  varios projectos III QCA - 4311191    1 179 407,83 €     1 179 407,83 €  2,35                601 837,72 €  13 

5063091 500960046 2006-08-21 2006-10-23 240 2 2073 2007-02-27 Financ. Proj: Qualificação Vias Zona Leste e oeste       894 809,39 €        894 809,39 €  3,73                521 939,46 €  15 

51217096 500766711 2001-09-28 2002-03-19 240 5 1055 2002-04-30 Construção R14       103 241,18 €        103 241,18 €  3,74                  26 931,40 €  9.2 

5321491 500960046 2007-04-27 2007-04-28 240 1 410 2007-05-17 
Terrenos infraest. E Variantes ZAE,EN207,209,319 O. 
Este    4 300 000,00 €     4 300 000,00 €  4,2             2 766 469,19 €    

55978096 500766711 2002-10-25 2002-10-26 240 5 2996 2002-11-14 Construção do R3E        83 893,40 €         83 893,40 €  4,06                  22 556,66 €  9.2 

63311096 500766711 2002-10-25 2002-10-26 240 5 2998 2002-11-14 Ampliação Rede Dist. Agua Arreigada        58 638,80 €         58 638,80 €  4,06                  15 490,37 €  9.2 

6363591 500960046 2009-02-02 2009-04-02 20 0 998 2009-07-08 Construção 16 Centros escolares    5 600 795,74 €     5 600 795,74 €  3,78             4 025 571,91 €  18 

76842096 500766711 2002-10-25 2002-10-26 240 0 2997 2002-11-14 Construção R2A       287 387,20 €        287 387,20 €  4,06                  75 057,06 €  9.2 

76859096 500766711 2001-09-28 2002-03-19 240 5 1057 2002-04-30 Acesso à ZI PF e sua ligação ao IC25       181 442,72 €        181 442,72 €  3,74                  42 186,32 €  9.2 

8424517 600006441 2012-10-02 2013-02-04 168 0 1662 2013-04-11 Pael- Programa Apoio Economia Local    7 137 212,14 €     7 076 474,96 €  2,45             6 848 044,66 €    

86301501 500766711 2001-09-28 2001-09-29 240 6 3473 2001-10-03 Intempéries DL 38-C/2001 de 8/02       349 158,53 €        349 158,53 €  4,46                  66 057,24 €  6 

89/2012 508144663 2011-11-22 2011-12-30 144 0 89/2012 2012-06-12 Req. Mobilidade e Acessibilidade - BEI       137 499,90 €        137 499,90 €  0                110 899,86 €  18 

92160501 500766711 2001-09-28 2002-03-19 240 5 1056 2002-04-30 Requalificação Arruamentos Cidade       128 440,45 €        128 440,45 €  3,74                  33 882,83 €  9.2 

FAM2017 513319182 2017-04-24 2017-04-26 240 0 1489 2017-06-01 Fundo de Apoio Municipal  35 122 914,99 €   18 022 914,99 €  1,75            18 022 914,99 €    

                       38 489 764,56 €   

 



 

   

 

Relatório da Proposta de Orçamento – 2018 
 

RELAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES CONTIGENTES 

 
 

 

 

 

Processos Observações/ Seguro Montante 
em aberto 

32/09.3BEPNF Acidente: Camião que caiu na Rua do Ribeiro, Penamaior - muro que ruiu. Aguardamos a marcação do julgamento. € 2 428,05  

212/09.1BEPNF Acidente de viação na Travessa da Agra, junto do campo de futebol. Foi interposto recurso da sentença que condenou a 
Seguradora a indemnizar o autor, ficando por conta do MPF o montante correspondente à franquia. Aguardamos que seja 
proferido acórdão pelo TCAN. 

€ 924,97  

163/10.7BEPNF Acidente de viação ocorrido na reta de Gomil em Frazão. Aguardamos que seja proferido o despacho saneador./ 
Inexistência eventual cobertura seguro pelo Município mas pode ser coberto seguro empresa 

€ 1 001 550,00  

332/10.0BEPNF Acão de responsabilidade civil extracontratual pelos danos supostamente causados numa residência devido às obras do 
IKEA. 
Aguardamos que seja proferido o despacho saneador. 

€ 35 660,00  

333/10.8BEPNF Acão de responsabilidade civil extracontratual pelos danos supostamente causados numa residência devido a obras. 
Aguardamos que seja proferido o despacho saneador. 

€ 5 203,00  

676/10.0BEPNF Acidente ocorrido na Av. Aldeia Nova (reta), em Figueiró - paralelo na estrada. Aguardamos a marcação do julgamento. € 924,76  
183/11.4BEPNF Acidente na R. de Além, em Penamaior - despiste por causa de areia existente no piso. Foi admitida a intervenção da 

Segurança Social./ Existirá cobertura seguro 

€ 142 433,00  

133/12.0BEPNF Requer indemnização acidente Rua Nossa Sra Rosário - Carvalhosa € 18 000,00  
325/12.2BEPNF Reivindicação de créditos salariais (direito a férias). 

Aguardamos que seja marcada a audiência preliminar.  
€ 0,00  

154/13.6BEPNF Acidente na Rua da Aldeia Nova - tampa de saneamento. 
Aguardamos que seja marcada a audiência preliminar.  

€ 1 179,35  

78/13.8BEPNF Faturas 2012 + juros / inexistência de seguro- – Valor refletido na dívida € 0,00  
25/13.6BEPNF Acidente na Avenida da Aldeia Nova - Figueiró.  

Aguardamos a marcação do julgamento. 
€ 2 879,72  

1600/11.9 TBPFR Requer indemnização para limpeza de terrenos - acordo efetuado em protocolo. € 8 895,64  
780/12.0BEPNF Ação Administrativa Especial Conexa com Atos Administrativos € 0,00  
663/11-11 Processo Administrativo relacionado com proc. Obras particulares TAC/PORTO:376/03 € 0,00  
367/03 e PA 44/202 Contra interessado:  € 0,00  
482/12,8 BENPF Requer cessão créditos -– Valor refletido na dívida € 0,00  
17/14.8 BEPNF Processo 40 horas € 0,00  
111/14.5 BRPN Acidente viação Rua Moleiros- Freamunde, viatura  € 3 180,92  
118/14.2  BEPNF Requer nulidade licenciamento licença n.º 246/2006 € 0,00  
303/14.7 BEPNF Requer indemnização responsab. Civil € 3 515,71  
641/14 OBEPNF Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos € 0,00  
848.13.6 TBPDR Insolvência. Reclamação de créditos – Valor refletido na dívida € 0,00  
9729/15.8 YIPRT Requer pagamento faturas- – Valor refletido na dívida € 0,00  
1200/15.4 T8PNF Requerem q seja celebrada escritura publica de permuta no valor 36.500€. Em consequência do não cumprimento pedem 

agora 59.850€ (9,50€/m2) 
€ 23 350,00  

121699/15.1YI PRT Requer pagamento faturas – Valor refletido na dívida € 0,00  
1975/15,5 BEPNF Requer pagamento faturas- – Valor refletido na dívida € 0,00  
PROC. Nº 17803/15.4 T8LSB O pedido é de € 24.490.458,00 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil quatrocentos e cinquenta e oito euros) 

mais juros vincendos, _PFRInvest 
€ 24 490 458,00  
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1

1 0

1

1 0

182 65

1

1 a)   CS

1

1

1

17

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

Exercício de funções consultivas de estudo, planeamento, programação, 

avaliação no âmbito das competências dos Serviços de Informática de 

sistemas do Municipio. CTFPTI

1
Exercício de funções de apoio técnico no âmbito da Gestão da Comunicação 

às Unidades Orgânicas do Municipio. CTFPTI

Assistente Técnico Administrativa

Gabinete de Apoio à Vereação

Assistente Técnico Aferição de pesos e medidas

Diretor de Departamento

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

SubTotal…

Gabinete Técnico Florestal
SubTotal…

Assistente Operacional

Assistente Técnico

Técnico Superior

Especialista Informática

PropostosExistentes

Direito

Direito

Técnico Superior

Medicina Veterinária

Motorista de ligeiros

Técnico Superior Administração Autárquica

Diretor Departamento

Técnico Superior

Administração Regional e 

Autárquica

Administrativa

Técnico Superior 

Departamento Administrativo Jurídico e Financeiro

Assistente Operacional

Policia Municipal

Especialista de Informática Grau 1 Licenciatura em Eng. Informática

Técnico Superior

Técnico Informática

Engenharia Florestal

Assistente Técnico

Técnico Superior
Licenciatura em Ciências da 

Comunicação

Técnico Superior Arquivo

Assistente Técnico

OBS
Postos deTrabalho

Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

Gestão de Recursos Humanos
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Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

3
Execução de trabalhos de natureza técnica administrativa no dominio de 

atuação do D.A.J.F. CTFPTI

31 5

1

1 0

3 0

3

1
Exercício das funções previstas no ponto 3º da Estrutura Orgânica Flexível dos 

Serviços Municipais. CTFPTI

3 1

2

1

3 0

1

3

4

8 0

1

1

2 0

1
Exercício de funções de coordenação e gestão da Unidade de Recursos 

Humanos e Modernização Administrativa

1

3

Assistente Técnico 3

Secção Contencioso e Execuções 

Fiscais

Expediente e Serviços Gerais 

Assistente Técnico

Técnico Superior Adm. Pub. Reg. E Local

Assistente Técnico
Unidade de Recursos Humanos e 

Modernização Administrativa

SubTotal…

SubTotal…

SubTotal…

Gabinete de Apoio aos Órgãos 

Autárquicos

Gabinete de Compras

Serviços Jurídicos

SubTotal…

SubTotal…

Técnico Superior

SubTotal…

Taxas e Licenças

SubTotal…

Coordenador Técnico

Técnico Superior Direito

Coordenador Técnico

Assistente Técnico

Licenciatura em Direito

Técnico Superior

Licenciatura em Gestão de Recursos 

Humanos. Especialização em 

Direito

Administração Pública Regional e 

Local

12º ano de escolaridade

Coordenador Técnico

Assistente Técnico

Técnico Superior

Técnico Superior

Assistente Operacional

Direito
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Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

1
CTFPTI. Garantir o cumprimento das medidas de higiene e segurança no 

Trabalho previstas na lei.

5 1

1 Nomeado em Comissão de Serviço em regime de substituição

2

2

7

1

2

Planificar, organizar e coordenar a execução da contabilidade, respeitando as 

normas legais e os princípios contabilísticos geralmente aceites; Assumir a 

responsabilidade pela regularidade técnica nas áreas contabilística e fiscal; 

Verificar o cumprimento dos princípios legais relativos à arrecadação das 

receitas e à realização das despesas; Organizar e verificar a elaboração dos 

documentos previsionais, suas revisões e alterações, bem como os 

documentos de prestação de contas. Apoiar à tomada de decisões ao nível 

superior no domínio financeiro, nomeadamente no que concerne à obtenção, 

utilização e controlo dos recursos financeiros; 

1

Exercício de funções de natureza administrativa e técnica. Incumbe realizar 

tarefas  sob a supervisão do Tecnico Superior responsavel pela contabilidade 

de custos, em particular ao apoio de utilizadores da aplicação informatica da 

contabilidade de custos; analise dos dados extraídos da aplicação de 

contabilidade de custos.

13 3

1

1 a) CS

SubTotal…

Licenciatura em Arquitetura

Assistente Técnico

Técnico Superior

Chefe de Divisão

Modernização Administrativa

Chefe de Divisão

Assistente Operacional

Técnico Superior Contabilidade e Administração 

12º ano de escolaridadeAssistente Técnico

Divisão de Contabilidade, 

Património e Tesouraria

Licenciatura em Economia

Contabilidade e Administração

EconomiaTécnico Superior

SubTotal…

Técnico Superior

Técnico Superior

Licenciatura e certificado de 

Aptidão Profissional de Técnico 

Superior de Higiene e Segurança no 

Trabalho

Licenciatura em Arquitetura

Página 3



Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

1

3

1

4

2
1 em regime de mobilidade interna entre serviços da Administração Pública 

(Serviço origem CCDR-N)

1

1

15 0

1

1 a) CS

2

1

2

3

27

3
Execução de tarefas de apoio à Divisão de Obras Municipais, indispensáveis ao 

seu funcionamento.

1

Elaborar informações e pareceres de caracter técnico sobre processos e 

viabilidades de construção; Preparar, organizar e realizar a superintência dos 

trabalhos de manutenção e reparação de construções existentes.

Técnico Superior Engenharia Civil

Licenciatura em Engenharia Civil

Licenciatura em Engenharia CivilTécnico Superior

Técnico Superior

Técnico Superior

Assistente Técnico

Licenciatura em Engenharia CivilTécnico Superior

Assistente Técnico

Chefe de Divisão

Assistente Técnico 12º ano de escolaridade

Técnico Superior

Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística

SubTotal…

Licenciatura em Engenharia Civil

Licenciatura em Arquitetura

Administrativa

Assistente Operacional

Geografia e Planeamento

Assistente Operacional Escolaridade Obrigatória

Encarregado Operacional Escolaridade Obrigatória

Licenciatura em Engenharia 

Electrotécnica

Desenhadores

Assistente Operacional

Técnico Superior

Assistente Técnico

Topógrafos
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Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

2

Exercício de funções de natureza executiva, de carater manual ou mecãnico, 

enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade 

variáveis, nomeadamente: detetar avarias mecãnicas, reparar, afinar, montar, 

desmontar os órgãos de viaturas ligeiras e pesadas, bem como outros 

equipamentos motorizados ou não; efetuar outros trabalhos de mecânica 

geral; afinar, ensaiar e conduzir em experiência as viaturas reparadas. 

assegurar a utilização correta do equipamento de proteção individual e 

coletiva.

3

Aplicação de ladrilhos, execução de pinturas, execução de rebocos e 

assentamento de bloco, para obras de interiores e exteriores; proceder  a 

manutenção, conservação e limpeza do equipamento e ferramentas que 

utiliza; assegurar a utilização correta do equipamento de proteção individual e 

coletiva.

8

Assegura a limpeza e conservação das instalações; colabora eventualmente 

nos trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e conservação de 

equipamentos; auxiliar na execução de cargas e descargas; realizar tarefas de 

arrumação e distribuição; executar outras tarefas simples, não especificadas 

de caráter manual e exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos 

práticos; assegurar a utilização correta do equipamento de proteção 

individual e coletiva.

2
Serralheiro: construir e aplicar na oficina estruturas metálicas ligeiras; 

executar a ligação de elementos metálicos; manutenção de ferragens dos 

equipamentos municipais e urbanos; apoio logistico aos eventos municipais; 

executar outros trabalhos similares ou complementares dosdescritos, bem 

como outras funções não especificadas.  assegurar a utilização correta do 

equipamento de proteção individual e coletiva.

Assistente Operacional Trolha

Assistente Operacional mecânico

Assistente Operacional Auxiliar de serviços gerais

Assistente Operacional Serralheiro

Divisão Obras Municipais 

/Edifícios
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Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

Carpinteiro de Limpos: executar trabalhos em madeira, através dos moldes 

que lhe são apresentados; assentar, montar e acabar os limpos nas obras, tais 

como portas, rodapés, janelas, escadas,lambris; proceder a transformações 

das peças a partir de uma estrutura velha para uma nova, e repará-las; 

manutenção de ferragens dos equipamemntos municipais e urbanos; apoio 

logistico aos eventos municipais, bem como outras funções não especificadas.

8

Instalar, conservar e reparar os circuitos de aparelhagem elétrica; cumprir 

com as disposições legais relativas às instalações de que trata; localizar e 

determinar deficiências nas instalações referidas, bem como outras funções 

não especificadas. assegurar a utilização correta do equipamento de proteção 

individual e coletiva. assegurar a utilização correta do equipamento de 

proteção individual e coletiva.

37 27

1

1 (a) CS

4

1

1

2

1

1

3

17

1 ocupado em mobilidade interna

14

Assistente Operacional Carpinteiro de limpos

Técnico Superior

Técnico Superior

Assistente Operacional Jardineiro

SubTotal…

Assistente Operacional Administrativo

Assistente Operacional

Encarregado Geral Operacional

Ambiente e Jardins

Encarregado Operacional

Assistente Operacional Vias e Arruamentos

Assistente Técnico

Licenciatura em Engenharia Civil

Técnico Superior
Licenciatura em Engenharia 

Agrícola

Chefe de Divisão

Licenciatura em Engenharia Agrária

Técnico Superior

Assistente Operacional Eletricista

Licenciatura em Engenharia Civil

Licenciatura em Engenharia Civil
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Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

2
Execução de calçada em estradas, caminhos e passeios com cubos, paralelos 

ou elementos pré-fabricados; proceder  a manutenção, conservação e limpeza 

do equipamento e ferramentas que utiliza; assegurar a utilização correta do 

equipamento de proteção individual e coletiva.

3

Construção de obras de alvenaria de pedra, tijolo ou de outros materiais 

através da utilização de diversas argamassas, que prepara, e de ferramentas 

apropriadas - colher de pedreiro, talocha, régua, fio prumo; proceder  a 

manutenção, conservação e limpeza do equipamento e ferramentas que 

utiliza; assegurar a utilização correta do equipamento de proteção individual e 

coletiva.

1

Aplicação de ladrilhos, execução de pinturas, execução de rebocos e 

assentamento de bloco, para obras de interiores e exteriores; proceder  a 

manutenção, conservação e limpeza do equipamento e ferramentas que 

utiliza; assegurar a utilização correta do equipamento de proteção individual e 

coletiva.

2

Recobrir e consertar superfícies, tais como leitos de estradas e pavimentos, 

nelas espalhando asfalto líquido ou massas betuminosas, mediante 

pulverizados ou uma pá; examinar se o piso, depois de empedrado e 

cilindrado, foi submetido à adequada lavagem com agulheta; proceder a uma 

rega de colagem com este liquido, servindo-se de uma mangueira dotada de 

pulverizador; espalhar e alisar as massas betuminosas até determinados 

pontos de referência, utilizando uma pá e um rodo; orientar, dando 

instruções, na manobra do equipamento da cola e sua movimentação; aplicar 

uma nova rega de asfalto a esta camada de massas, depois da adequada 

cilindragem; por vezes proceder à reparação de pavimentos realizando as 

tarefas indicadas; diligenciar a manutenção, conservação e limpeza do 

equipamento e da mangueira, providenciando a reparação de eventuais 

avarias; nas épocas em que não desenvolve funções específicas de asfaltador, 

nomeadamente no inverno, desempenha atividades normais de um 

cantoneiro de estradas; assegurar a utilização correta do equipamento de 

proteção individual e coletiva.

Divisão de Obras Municipais / 

Vias e Arruamentos

Assistente Operacional Calceteiro

Assistente Operacional Pedreiro

Assistente Operacional Trolha

Assistente Operacional Asfaltador
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Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

6

Assegura a limpeza e conservação das instalações; colabora eventualmente 

nos trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e conservação de 

equipamentos; auxiliar na execução de cargas e descargas; realizar tarefas de 

arrumação e distribuição; executar outras tarefas simples, não especificadas 

de caráter manual e exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos 

práticos; assegurar a utilização correta do equipamento de proteção 

individual e coletiva.

8

Executar e proceder à manutenção dos espaços verdes do município, 

utilizando técnicas, os meios manuais e mecânicos apropriados; plantação de 

árvores, arbustos e todas as operações que garantem o bom estado 

fitossanitário das plantas; execução e instalação de relvados, desde a 

preparação do terreno, sementeira, corte, tratamento, e demais funções 

necessárias, zelando também pelas máquinas e equipamentos que utiliza, 

bem como outras funções não especificadas; assegurar a utilização correta do 

equipamento de proteção individual e coletiva.

46 23

1 Nomeado em regime de substituição

1 (a) CS

1

2

3 Carreira Não Revista

1Assistente Técnico

Fiscalização Municipal

Licenciatura em Engenharia Civil

Técnico Superior Licenciatura em Engenharia Civil

Assistente Operacional

SubTotal…

Técnico Superior
Licenciatura em Engenharia 

Geográfica

Chefe de Divisão

Assistente Operacional

Auxiliar de serviços gerais

Jardineiros

Técnico Superior Licenciatura em Arquitectura
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Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

1

Desenvolver funções de estudo, concepção e adaptação de métodos e 

processos científicos técnicos, executadas com autonomia e responsabilidade, 

tendo em vista informar a decisão superior, na área do urbanismo, nos 

seguintes domínios de actividade: Preparação de programas de intervenção e 

posterior acompanhamento do desenvolvimento e execução de planos, 

projectos ou estudos de natureza urbanística; Avaliação de estudos, planos e 

projectos urbanísticos e emissão de pareceres; Apreciação, no quadro da 

gestão urbana, de estudos, projectos ou propostas de intervenção urbana, 

assim como pedidos de informação formulados pelos munícipes e emissão 

dos respectivos pareceres; Participação no desenvolvimento de sistemas de 

informação de apoio ao planeamento e à gestão urbana, bem como outras 

funções não especificadas.

Técnico Superior Licenciatura adequada
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Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

1

Emissão de pareceres sobre todos os pedidos de informação relativos a 

construção e loteamento no espaço físico do concelho; Registar e referenciar 

os elementos constantes dos pedidos apresentados a fim de fundamentar os 

respetivos pareceres; Por em prática e fazer respeitar todos os instrumentos 

de planeamento, nomeadamente o Plano Diretor Municipal e outros Planos, 

quando existentes; Propor medidas e elaborar propostas de regulamentos 

que se mostrem necessários ao cumprimento dos seus objetivos; Propor e 

implementar medidas tendentes à simplificação de procedimentos e 

celeridade de processos, sem prejuízo do respeito pela legalidade; Vistoriar 

toda e qualquer alteração do espaço físico, quer por construção, 

reconstrução, conservação ou reparação em prédios urbanos, quer por 

urbanização do espaço; Propor medidas para a manutenção e conservação 

desse mesmo espaço, nomeadamente no que se refere a reabilitação urbana 

e habitação degradada, no sentido de verificar e assegurar a qualidade do 

espaço construído e não construído; Verificar in loco as premissas expostas 

nos diversos pedidos em apreciação; Fazer cumprir alinhamentos e cotas de 

soleira fixados; Fiscalizar o cumprimento das deliberações camarárias; 

Coordenar e superintender as atividades de controlo da manutenção dos 

elevadores nos edifícios e, quando assim seja determinado, promover o 

processo de seleção da empresa prestadora do respetivo serviço.

1

Exercício de funções de caracter administrativo; execução de tarefas de 

expediente, arquivo, secretaria, atendimento ao público e telefónico; 

encaminhar correspondência; emitir requisições e solicitar orçamentos, bem 

como outras tarefas inerentes ao serviço.

2

Exercício de funções de carater administrativo,  execução de tarefas de registo 

de processos em arquivo, digitalização, bem como outras tarefas inerentes ao 

serviço. Estes postos de trabalho são necessários para fazer face a 

necessidades transitórias de serviço. CTFPTC

11 3

Assistente Técnico

Assistente Técnico

12º ano de escolaridade

12º ano de escolaridade

Técnico Superior Licenciatura adequada

Divisão de Obras Particulares

SubTotal…
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Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

1

2

1

4 0

1
Exercício das funções previstas no Ponto 5 da Estrutura Orgânica Flexível dos 

Serviços Municipais

0 1

1
Exercício das funções previstas no Ponto 6 da Estrutura Orgânica Flexível dos 

Serviços Municipais

0 1

257 35

1
Exercício das funções previstas no Artigo 1º, alínea b) da Estrutura Nuclear 

dos Serviços Municipais

1

1 a) CS

1

1

1 Animador Gabinete de Inserção Profissional 

1

2

2Assistentes Operacionais

Coordenador Técnico 12º ano de escolaridade

Secção Obras particulares

SubTotal…
Assistente Operacional

Assistentes Técnicos

Técnico Superior

Unidade de Recursos Humanos e 

Modernização Administrativa

Chefia Intermédia de 3º Grau

Licenciatura em Gestão de Recursos 

Humanos - especialização em 

Direito

SubTotal…

Diretor de Departamento

Coordenador Técnico

Assistente Técnico

Mestre em Serviço SocialChefe de Divisão

Chefia Intermédia de 3º Grau

Licenciatura em Contabilidade e 

Administração, especialização em 

Auditoria

SubTotal…

Unidade de Gestão de Serviços 

de Administração Direta

Licenciatura em Serviço Social

Técnico Superior Licenciatura em Psicologia

Mestre em Administração Pública

Técnico Superior

Licenciatura em Ciências Sociais

Técnico Superior Licenciatura em Educação Social

Departamento de Educação, Cultura, Desporto, Juventude  e Ação Social
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Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

1

Exercício de funções de apoio técnico, grau de complexidade 3, na área de 

Psicologia, à Divisão de Educação. Implementação, monitorização e avaliação 

das ações que decorrem do PEM, PME, PIICI, AEC, AAAF, Apoio à familia no 1º 

Ciclo, ASE, Refeições escolares e Manuais Escolares (CTFPTI)

1

Exercício de funções de apoio técnico, grau de complexidade 3, na área de 

Serviço Social, à Divisão de Educação. Implementação, monitorização e 

avaliação das ações que decorrem do PEM, PME, PIICI, AEC, AAAF, Apoio à 

familia no 1º Ciclo, ASE, Refeições escolares e Manuais Escolares (CTFPTI)

1

Posto de trabalho a ocupar em regime de mobilidade interna. Exercício de 

funções de apoio técnico, de grau de complexidade 3 na Divisão de Educação, 

nomeadamente planear e gerir o processo de transportes escolares, bem 

como prestar apoio técnico às restantes atividades da Unidade Orgânica. 

(CTFPTI)

1 Exercício de funções de natureza administrativa, nomeadamente de 

Atendimento permanente e gestão da plataforma SIGA- ASE, refeições, 

transportes escolares e manuais escolares. CTFPTI

2

 Exercício de funções administrativas, nomeadamente apoio no Atendimento 

permanente e gestão da plataforma SIGA- preparação e organização do ano 

letivo. Posto de trabalho necessário para fazer face a funções e tarefas de 

natureza temporária (entre maio e outubro). CTFPTC

10 6

1 Educação

4 Educação

31

1

3 Em regime de mobilidade interna intercategorias

3

Orientar, coordenar e supervisionar as tarefas dos trabalhadores com a

categoria de Assistente Operacional, área de atividade de auxiliar de ação

educativa, que está sob a sua dependência hierárquica.

173

Assistente Técnico 12º ano de escolaridade

Divisão de Educação

PESSOAL NÃO DOCENTE

Técnico Superior Serviço Social

Técnico Superior Psicologia

Técnico Superior Ciências Sociais

Assistente Técnico 12º ano de escolaridade

Assistentes Operacionais Escolaridade obrigatória

Técnico Superior Licenciatura em Psicologia

Coordenadores Técnicos 12º ano de Escolaridade

Encarregados Operacionais

Escolaridade obrigatória

Encarregados Operacionais Escolaridade obrigatória

Assistentes Técnicos

Encarregados Operacionais

Escolaridade obrigatória

SubTotal…
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Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

22 Exercício de funções de auxiliar de ação educativa nas escolas do concelho de 

Paços de Ferreira. CTFPTI

213 25

1

4

1

1

1 A exercer funções na Paços2000

3

1
Competências previstas no Ponto 13º da Estrutura Orgânica dos Serviços

Municipais

1

Trabalhar em equipas intregradas visando a articulação de saberes multi, inter 

e transdisciplinares; apioar a comunidade Educativa na orientação vocacional; 

desenvolver competências sociais, pessoais e parentais, junto de grupos 

identificados como prioritários; realizar relatórios individuais de avaliação 

para estabelecimento de acções de promoção e protecção de menores; 

resolução de problemas de adaptação e readaptação social dos indivíduos, 

grupos ou comunidades; detecção de necessidades da comunidade educativa, 

com o fim de propor a realização de acções de prevenção e medidas 

adequadas, designadamente em casos de insucesso e abandono escolar; 

identificação de necessidades de ocupação de tempos livres promovendo e 

apoiando actividades de índole cultural, educativa e recreativa. CTFPTI

Chefe de Divisão Licenciatura Adequada

Técnico Superior Licenciatura em Serviço Social

SubTotal…

Divisão de Ação Social

Assistente Operacional Escolaridade Obrigatória

Licenciatura em Relações 

Internacionais

Licenciatura em Ciências Sociais

Técnico Superior

Técnico Superior

Técnico Superior

Licenciatura em Serviço Social

Técnico Superior

Técnico Superior

Licenciatura em Educação Social

Licenciatura em Serviço Social

Assistentes Técnicos
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Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

1

Identificar problemas sociais e desenvolver campanhas preventivas e

programas de educação; desenvolver competências de integração social dos

grupos considerados de risco, valorizando a sua participação no grupo, na

família e na comunidade; desenvolver e manter os indivíduos desintegrados

níveis de autonomia funcional capazes de responder a necessidades do

quotidiano; descobrir e rentabilizar nos grupos considerados de risco,

potenciais de criatividade e inovação; realizar, dinamizar e apoiar vactividades

de caracter cultural, recreativas e de temnpos livres; despertar nos grupos

considerados de risco atitudes de sedução e de descoberta em áreas de

conhecimento até antes desconhecidos; despoletar atitudes nos grupos

considerados de risco, que os façam investir numa melhoria da sua qualidade

de vida; trabalhar em equipas integradas, visando a articulação de sabesres

multi, inter e transdisciplinares. CTFPTI.

11 3

1

1

1

1

7

2

1

Realizar estudos e outros trabalhos conducentes à definição e concretização 

das políticas do município na área de Turismo; recolher, tratar e difundir toda 

a informação turística necessária ao serviço em que está integrado: planear, 

organizar e controlar ações de promoção turística; Organização de eventos e 

projetos de natureza artística; análise e prestação de informação de

interesse turístico; elaboração de propostas de textos turísticos mediante o 

levantamento de conteúdos e investigação bibliográfica; elaboração de 

estudos e relatórios no âmbito do planeamento municipal relacionados com a 

sua área de intervenção; apresentação de propostas de medidas e estratégias 

tendentes à boa execução de projetos.

13 1

1

1

Técnico Superior Gestão de Recursos Humanos

Técnico Superior Licenciatura em Psicologia

Desporto

História

Ciências Históricas

Técnico Superior

Técnico Superior

Técnico Superior

TurismoTécnico Superior

Biblioteca e Museus 

SubTotal…

SubTotal…

Assistente Técnico

Serviço de Cultura

Técnico Superior Psicologia

Biblioteca e DocumentaçãoTécnico Superior

Assistente Operacional Cultura
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Assistente Técnico Administrativa

Mapa de Pessoal 2018

Município de Paços de Ferreira

PropostosExistentes
OBS

Postos deTrabalho
Atribuições/Competências/Atividad

es
Cargo/Carreira/categoria

Área de Formação Académica 

e/ou profissional

1

1

6

10 0

441 100

1 Cedência de Interesse Público na E.M. Gespaços

1 A exercer funções em regime de mobilidade interna no Ministério da Saúde

2 A exercer funções na AGS

Paços de Ferreira, 15 de janeiro de 2018

O Presidente da Câmara Municipal

(Humberto Fernando Leão Pacheco Brito)

Serviço Desporto

SubTotal…

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Fiscal de Leituras e Cobranças Carreira Não Revista

Administração AutárquicaTécnico Superior

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Total Postos de Trabalho preenchidos
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Relatório da Proposta de Orçamento – 2018 
 

ENTIDADES PARTICIPAVEIS 

NIPC NIF Designação Objeto 
Data de 

Participação 

SECTOR_EM

PRESARIAL 
 Capital Social  

% Capital 

Público 

% 

Participação 

no Capital 

Social 

 € Participação 
no Capital Social  

501627413 
ANMP - Associação Nacional de Municípios 
Portugueses 

Defesa, promoção e dignificação do 
poder local 

1985-02-22     -   €  100,00 0,390                   -   €  

501831894 
CARNAGRI - Matadouro Regional do Vale do 
Sousa e Baixo Tâmega, SA 

Abate de gado, dando sempre 
prioridade aos abates  

2011-08-02 SEL     ,  €  8,41 0,838     ,  €  

502599189 
AMVS - Associação de Municípios do Vale do 
Sousa 

Ver n.º2 do Art.º 4 dos estatutos, 
publicados no DR, 2.ª série, n.º122 de 
26-06-2009 

2011-08-02 Outro   ,  €  100,00 16,670     ,  €  

503046337 
ADER-SOUSA - Associação de Desenvolvimento 
Rural das Terras do Sousa 

Promoção do desenvolvimento rural a 
nível local, t 

1991-09-20 Outro   -   €  93,79 18,970                      -   €  

504475606 
Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas 
de Informação, E.M., S.A. 

Produção de cartografia, topografia e 
ortofotomaps; conceção e gestão de 
sistemas de informação geográfica; 
produção e comercialização de dados; 
desenvolvimento e gestão de projetos 
de Internet e Intranet; conceção, edição 
e comercialização de publicaç 

1999-10-18 SEL   ,  €  100,00 0,771        ,  €  

505317982 
Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, 
E.M., S.A. 

Construção, Gestão e Manutenção 
Exploração e Conse 

2002-10-22 SEL    ,  €  100,00 100,000    ,  €  

508278279 
PFR INVEST, Sociedade de Gestão Urbana, 
E.M.,S.A. 

Gestão Serv. Interesse geral e promoção 
do desenvolvimento 

2007-11-22 SEL           ,  €  100,00 100,000            ,  €  

507065743 
TECVAL - Centro de Incubação de Empresas de 
Novas Tecnologias do Vale do Sousa 

  2007-07-29 Outro           ,  €  15,00 15,000          ,  €  

508889910 
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 
(CIM do Tâmega e Sousa) 

Ver Artigo 2.º dos Estatutos, publicados 
no DR, 2.ª série n.º252 de 31/12/2008 

2008-12-31 Outro           ,  €  100,00 9,090          ,  €  

508905435 Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER 

Entidade regional de turismo gestora da 
área regional de turismo do Norte - NUT 
II 2009-03-03 Outro         ,  €  0,10 0,102            ,  €  

513606084 Águas do Norte, S.A. 

 a concessão da exploração e da gestão 

do Sistema multimunicipal de 

abastecimento de água e de 

saneamento  

2015-06-30 SEE     ,  €  100,00 0,163        ,  €  

Dados PC 2016        

 



















































































       

 

 

 

 

DIREITO DE OPOSIÇÃO 

 

Foi ouvida a oposição nos termos da Lei n.º 24/98 de 26 de Maio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

       

MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA 
ORÇAMENTO E G.O.P. 2018 

 
 

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de trinta e 

oito milhões seiscentos e quarenta e três mil e novecentos euros, (43 857 500€), foi 

aprovado, por (1) _____________________, em projeto-proposta pela Câmara Municipal, de 

harmonia com o disposto na alínea c) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, na reunião realizada a _____/____/_____, para ser presente à Assembleia Municipal. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal (2), 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

(Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito) 

 

 

 

   

(Paulo Sérgio Leitão Barbosa)  (Joaquim Agostinho Moreira da Silva Pinto) 

 

   

(Filomena Luís Nogueira Silva)  (Célia da Silva Carneiro) 

 

   

(Joaquim Adelino Moreira de Sousa)   

   

   

(Paulo Jorge Rodrigues Ferreira)   

   

   

 

 

 

 
(1) - Indicar, por unanimidade ou por maioria. 

(2) - Rubricar também todas as folhas e anexos. 

 


