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ANÁLISE DO ORÇAMENTO E GRANDE OPÇÕES DO PLANO 

 

Para o ano económico de 2015, o Município perspetiva um orçamento global 

26.954.700 €, o que representa um aumento de 8,6% relativamente ao ano transacto. 

Este aumento resulta de um incremento ao nível do investimento e das transferências 

para as Instituições. 

 

Este orçamento preconiza um conjunto de medidas e projectos onde se pretende 

promover a coesão social e a qualidade de vida, o emprego, o desenvolvimento 

económico, a atratividade do Concelho e a coesão territorial. 

 

De referir, que este orçamento foi equacionado tendo em consideração o facto de se 

estar a encerrar um quadro comunitário e a iniciar um novo, “Portugal 2020”. Não 

estando ainda em vigor as novas regulamentações, este é um orçamento concebido com 

rigor e prudência visando a sustentabilidade económica e financeira dos investimentos a 

promover pelo Município. 

 

No âmbito de uma política de proximidade e uma crescente preocupação com as 

pessoas, a Autarquia procurou com este orçamento minimizar os impactos da 

austeridade e contemplar uma solidariedade mais efetiva, reforçando um conjunto de 

medidas de apoio social, das quais se destacam: o reforço do apoio social aos mais 

desfavorecidos; reforço dos recursos ao nível da empregabilidade; a isenção da taxa de 

direitos de passagem; a redução de 50% nas ligações de água e saneamento; o não 

aumento real das taxas e tarifas municipais; o incentivo à habitabilidade dos jovens, 

com a isenção de IMT; manter o IMI nos 0,35%; a isenção de IMI e IMT na reabilitação 

de edifícios; e a promoção da natalidade em articulação com as políticas nacionais. 
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O Plano Plurianual de Investimentos do Município prevê ao nível das funções sociais 

um valor de 6,9 milhões de euros, para as funções económicas 3,6 milhões de euros e 

para as funções gerais 896 mil euros. Conforme se pode verificar as funções socias têm 

afecta mais de metade das verbas do PPI, este facto ilustra a preocupação da Autarquia 

com as questões sociais. As preocupações com as questões económicas também são 

evidentes nos montantes previstos para as funções económicas, perspetivando a 

promoção do emprego, a geração de rendimento e o aumento da atratividade do 

território. Ao nível das funções gerais está prevista uma melhoria dos edifícios 

municipais e de segurança pública. 

 

 

As parcerias com as diversas instituições do concelho, Juntas de Freguesia, instituições 

de Solidariedade Social e movimento associativo, são um dos pilares fundamentais para 

a execução das grandes opções do plano. Também a parceria com a CIM do Alto Minho 

assume um papel importante de concertação de políticas de promoção do 

desenvolvimento da região. 
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1. ANÁLISE DO ORÇAMENTO PARA 2015 

 

As grandes componentes do Orçamento para 2015 são: 

 

 RECEITA ORÇAMENTAL 

 

Ao nível da Receita Corrente, de relevar a importância clara destas receitas que superam 

os 18 milhões de euros e que irão cobrir toda a despesa corrente, bem como permitirão 

afetar 5,6 milhões de euros de receita corrente na realização de despesas de capital, 

onde prevalecem os investimentos da Autarquia, das Freguesias e outras Instituições do 

Concelho. 

 

             

 
CORRENTES CAPITAL TOTAL 

RECEITAS 18.242.822 € 8.711.878 € 26.954.700 € 

DESPESAS 12.603.000 € 14.351.700 € 26.954.700 € 
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A receita corrente representa 68% do total dos recursos a arrecadar em 2015, 

apresentando uma dinâmica positiva que confere maior segurança e previsibilidade ao 

financiamento do Orçamento. Representando a receita de capital uma dotação 

orçamental de 32% 

 

As receitas correntes e de capital terão a seguinte afetação: 

 

RECEITAS VALOR % 

RECEITAS CORENTES 18 242 822 € 67,7% 

Impostos Diretos 2 733 400 € 10,1% 

Impostos Indiretos 46 500 € 0,2% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 256 600 € 1,0% 

Rendimentos de Propriedade 814 600 € 3,0% 

Transferências Correntes 11 357 622 € 42,1% 

Vendas de Bens e Serviços 

Correntes 
3 021 500 € 11,2% 

Outras Receitas Correntes 12 600 € 0,0% 

RECEITAS DE CAPITAL 8 711 878 € 32,3% 

Venda de Bens de Investimento 58 800 € 0,2% 

Transferências de Capital 8 648 678 € 32,1% 

Ativos Financeiros 4 200 € 0,0% 

Passivos Financeiros 0 € 0,0% 

Outras Receitas de Capital 200 € 0,0% 

TOTAL GERAL 26 954 700 100,0% 

 

Ao nível das receitas correntes verificamos que as que têm maior expressão são as 

transferências correntes, representando cerca de 42% do total da receita. Das receitas 

próprias da Autarquia, são as vendas de bens e serviços que têm maior peso na 

estrutura de receitas. 
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A receita própria do Município rondará em 2015 cerca de 7 milhões de euros, uma 

subida praticamente idêntica à do ano 2014. Representando este montante cerca de 26% 

do orçamento municipal e os montantes das transferências recebidas da Administração 

Central e das comparticipações comunitárias 74%. 

 

Analisando receitas verificamos a seguinte distribuição das suas fontes: 

 

 

 

De realçar que as transferências do Estado representam menos de metade da receita do 

município, representando as receitas próprias e os fundos comunitários a 52% do total 

da receita. Desta forma, o Município reduz a sua dependência relativamente às 

transferências da Administração Central.  

Relativamente às receitas de capital, a maior expressão deve-se às transferências de 

capital, com uma dotação de 32%, ao qual correspondem 6% a transferências da 

Administração Central e 26% a transferências de fundos comunitários. 
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 DESPESA ORÇAMENTAL 

 

Relativamente às despesas correntes espera-se um ligeiro aumento face às despesas de 

2014, derivado de um aumento da aquisição de bens e serviços Municipais, 

nomeadamente de água para fornecimento do sistema público de abastecimento, assim 

como na área da solidariedade e coesão social. Comparativamente, as despesas de 

capital também assumem em 2015 um aumento face a 2014 relacionado com o 

aumento dos investimentos e das transferências a realizar pela Autarquia. 

 

A atual conjuntura política e económica e a situação de transição do Quadro 

Comunitário obrigam a um maior rigor e prudência na gestão da despesa. As medidas 

de contenção e redução de custos que estão a ser implementadas procuram ganhos de 

eficiência e eficácia, sem prejudicar a qualidade do serviço prestado aos munícipes.  
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As despesas correntes e de capital terão a seguinte afetação: 

 
 

DESPESAS VALOR % 

DESPESAS CORRENTES 12 603 000 € 46,8% 

Pessoal 5 128 000 € 19,0% 

Aquisição de Bens e Serviços 6 150 100 € 22,8% 

Encargos Correntes da Dívida 80 600 € 0,3% 

Transferências Correntes 1 093 700 € 4,1% 

Subsídios 100 100 € 0,4% 

Outras Despesas Correntes 50 500 € 0,2% 

DESPESAS DE CAPITAL 14 351 700 € 53,2% 

Investimentos 11 380 300 € 42,2% 

Transferências de Capital 1 831 300 € 6,8% 

Ativos Financeiros 148 000 € 0,5% 

Passivos Financeiros 992 000 € 3,7% 

Outras Despesas de Capital 100 € 0,0% 

TOTAL GERAL 26 954 700 € 100,0% 

 

 

Ao nível das despesas correntes as que têm maior peso orçamento, são as despesas 

com pessoal que representam 19%, e a aquisição de bens e serviços, que absorve 

22,8% da despesa total. A este nível referir que as despesas de pessoal se mantêm. 

Relativamente às despesas de capital, temos as despesas de investimento com um 

maior peso, 42%, resultado de um aumento da atividade de investimento prevista e as 

transferências de capital com um peso de 6,8%. A este nível há a referir que o 

orçamento contempla uma dotação de 1,8 milhão de euros de transferências financeiras 

para as Freguesias e Associações/Instituições do Concelho. 
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O serviço da dívida deverá baixar em 2015 relativamente ao verificado em 2014, 

ficando em 1.072.000 €, concretizada em parte por uma redução ao nível da 

amortização de capital e em parte pela redução no valor dos juros a pagar. 

 

 

       

              

 

2. ANÁLISE DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015 

 

A Autarquia pretende neste orçamento incutir uma ênfase maior na resposta social a 

vários níveis, assim como, ao nível do desenvolvimento económico e coesão territorial. 

A entrada de um novo quadro comunitário de apoio e o encerramento do anterior, 

aconselha rigor e objetividade na definição dos projetos a executar, por forma a criar 

condições de sustentabilidade económica e social para os mesmos. 
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As medidas a desenvolver serão: 

 

 Coesão Social e a Qualidade de Vida 

 

 Educação  

 Promover uma maior articulação entre os vários parceiros do Conselho 

Municipal de Educação; 

 Pugnar pela beneficiação dos vários edifícios escolares no Concelho e 

pela requalificação da Escola Secundária; 

 Promover a ação social escolar através, do fornecimento de refeições e 

transportes escolares gratuitos ou comparticipados; o apoio na aquisição 

de livros e material didático; a realização de atividades de 

enriquecimento curricular (AEC) e a atribuição de bolsas de estudo aos 

alunos que frequentam o Ensino Superior; 

 

 Apoio Social 

 Dinamizar o programa de apoio às famílias desfavorecidas, através da 

comparticipação municipal em despesas relacionadas com 

arrendamento, alimentação, saúde e melhoria do conforto 

habitacional; 

 Reforçar as parcerias no âmbito do Conselho Local de Ação Social; 

 Apoiar as instituições particulares de solidariedade do Concelho nas 

suas diversas atividades sociais, bem como em programas de tele-

assistência e de pequenas reparações domésticas para os idosos e 

necessitados; 

 Apoiar o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência em parceria com 

a Santa Casa da Misericórdia; 

 Apoiar o Centro Social a Norte do Concelho; 

 Pugnar pela melhoria na acessibilidade aos cuidados de saúde; 
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 Cultura, Desporto e Lazer 

 Realizar e divulgar as comemorações dos 500 anos do Foral de 

Valdevez, envolvendo as escolas, o movimento associativo e os 

arcuenses; 

 Intensificar a parceria com as associações no desenvolvimento da sua 

atividade diversificando as modalidades, os públicos e os locais da sua 

realização pelo Concelho; 

 Dinamizar da atividade cultural realizada na Casa das Artes; 

 Apoiar iniciativas de valorização da nossa etnografia, folclore e 

cultura tradicional; 

 Apoiar a realização de iniciativas que promovam a prática regular de 

atividade física, nomeadamente junto de crianças, jovens, idosos e 

pessoas com necessidades especiais; 

 Apoiar à implantação e modernização dos equipamentos do tecido 

associativo concelhio; 

 Organizar e apoiar a realização de eventos culturais e desportivos de 

impacto regional e nacional, de diversas modalidades; 

 Promover o Cartão Jovem Municipal; 

 

 Promover o Emprego, Desenvolvimento Económico e Atratividade do 

Território 

 Emprego 

 Intensificar as relações com as empresas estabelecidas no concelho 

procurando agilizar a integração no emprego de jovens e 

desempregados; 

 Promover o pacto territorial para a empregabilidade e políticas ativas 

de emprego e formação profissional; 

 Promover a inovação, empreendedorismo e o apoio à criação do auto 

emprego e empresas, em parceria com a In.cubo; 

 Promover o programa de estágios profissionais para recém-

licenciados em vários domínios; 
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 Apoiar a contratação de pessoas inscritas no Centro de Emprego para 

prestar diversos serviços nas Freguesias; 

 

 Desenvolvimento Económico 

 Aprofundar a política de atração de investimento em parceria com 

a AICEP, a InCubo e com as comunidades de emigrantes; 

 Promover um pacote de incentivos ao investimento agilizando os 

procedimentos do licenciamento, apoiando a identificação de 

fontes de financiamento, nomeadamente no novo quadro 

comunitário, e reduzindo em 50% as taxas de licenciamento 

municipal de projectos agrícolas, florestais, comerciais, industriais 

e de turismo; 

 Manter os incentivos à atração de investimento, tais como: terrenos 

infra-estruturados a preços simbólicos; Isenção de Derrama; 

Isenção das taxas de construção nos Parques Empresariais; 

Intensificar a iniciativa “Via Verde para o Empreendedor”; 

 Apoiar a criação de empresas através do Fundo Municipal de 

Apoio a Pequenas Iniciativas Empresariais, ArcosFinicia; 

 Isentar de IMT a aquisição de habitação própria e permanente por 

parte de jovens até aos 35 anos de idade; 

 Promover o comércio, em articulação estreita com a ACIAB; 

 Desenvolver os mercados de proximidade e a promoção da 

atividade agrícola em articulação com a Cooperativa Agrícola; 

 Apoiar o desenvolvimento florestal através de parcerias com os 

baldios e as associações do sector; 

 Promover a Reabilitação Urbana incentivando a recuperação de 

edifícios, através da disponibilização de um pacote de incentivos 

para a zona da ARU, bem como, outras medidas para outras zonas 

do Concelho; 

 Apoiar a criação de um centro de apoio à indústria em parceria 

com o IPVC; 



ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO PARA 2015 
  

 

12 

 

 Promoção do Território e Turismo  

 Promover o PNPG como espaço de excelência ambiental, potenciando 

a marca “Reserva Mundial da Biosfera” declarada pela UNESCO; 

 Dinamizar o Conselho Municipal de Turismo, envolvendo todos os 

parceiros e agentes do sector; 

 Dinamizar da Porta do Mezio em parceria com a ARDAL; 

 Dinamizar a realização de eventos de promoção e valorização do 

património histórico, ambiental, cultural, os circuitos turísticos, a 

gastronomia, os produtos locais e o artesanato; 

 Apoiar e acompanhar os investimentos e empreendimentos turísticos 

no Concelho. 

 

 Coesão Territorial 

 Promover a realização de acessos de proximidade, a reabilitação de 

vias, a segurança rodoviária e pugnar pela requalificação das estradas 

nacionais; 

 Ampliação da rede de infra-estruturas básicas; 

 Revitalizar espaços urbanos, melhoria de jardins e outros espaços de 

interesse paisagístico; 

 Estabelecer protocolos com as Freguesias tendo em vista à realização 

de diversas obras e outras iniciativas; 

 Redução temporária das tarifas de ramais e ligação de água e 

saneamento, como incentivo a uma maior adesão às redes públicas, 

contribuindo para a sustentabilidade do sistema; 

 Reforçar a rede de recolha de resíduos sólidos urbanos. 

 Reforçar a iluminação pública e adotar medidas e investimentos de 

eficiência energética; 

 Dinamizar a iniciativa Pacto de Autarcas, promovendo a excelência 

ambiental e contribuindo para o objetivo de redução 20% dos gases de 

estufa até 2020; 
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 Apoiar e dinamizar as iniciativas de prevenção e proteção contra 

incêndios, articulando com as diversas entidades envolvidas. 

 

2.1. ANÁLISE DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

(PPI) 

 

Como já referido acima, uma parte substancial do aumento do orçamento para 2015 

deve-se à alocação de mais recursos ao investimento. Neste sentido, o Plano 

Plurianual de Investimentos tem perspetivado um volume financeiro global 11,4 

milhões de euros, o que equivale a um aumento de 16% face a 2014. 

 

As Grandes Opções do Plano destinam, ao nível do PPI, 61% das despesas de 

investimento para as Funções Sociais. As Funções Económicas absorvem 31% da 

dotação orçamental para despesas de investimento restando às Funções Gerais 8% dos 

fundos previstos ao nível do PPI.  

 

De seguida apresentamos a repartição do PPI por funções e objetivos: 

FUNÇÕES OBJECTIVO 
FINANCIAMENTO 

DEFINIDO 

 

% 

GERAIS 
Serviços Gerais e Administração Pública 729 800 € 6,4% 

Segurança e Ordem Públicas 166 000 € 1,5% 

SOCIAIS 

Educação 253 000 € 2,2% 

Habitação e Serviços Coletivos 3 808 900 € 33,5% 

Serviços Culturais e Recreativos 2 857 000 € 25,1% 

ECONÓMICAS 

Indústria, Energia, Agricultura, Pecuária, 

Silvicultura, Caça e Pesca 
979 000 € 8,6% 

Transportes e Comunicações 1 724 500 € 15,2% 

Comércio e Turismo 862 100 € 7,6% 

TOTAL 11 380 300 € 100,0% 
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Passamos à análise dos projetos que irão contribuir para a implementação das 

prioridades que foram definidas. 

 

 FUNÇOES GERAIS 

 

Como exemplo destas funções temos ao nível dos Serviços Gerais da Administração 

Pública a “Reconstrução e Melhoramento de Edifícios Municipais", com uma dotação 

de 57.500 €, e a “Construção do Centro Logístico Municipal”, com uma dotação de 

467.500 €, visando uma melhoria das condições logísticas das oficinas municipais. 

 

Ao nível da Segurança e Ordem Públicas, temos a conclusão da “Requalificação do 

Quartel da GNR”, contemplando neste PPI uma dotação orçamental de 166.000 €.  

 

 FUNÇÕES SOCIAIS 

 

Ao nível da Educação, está prevista uma dotação de 83.000 € para "Obras de 

Remodelação e Beneficiação em Escolas do Ensino Básico", e a "Requalificação da EB 

2,3 / S com uma dotação de 100.000 €. Iremos continuar a pugnar pela requalificação da 

Escola Secundária junto do Ministério da Educação e Ciência. 

 

No âmbito da Habitação, está prevista uma dotação de 75.000 €, destinada à "Reparação 

e Beneficiação de Habitações Sociais", uma dotação de 75.000 € destinada à 

"Reconstrução e Adaptação de Edifício na Rua do Lira (Valeta), e uma dotação de 

250.000 € destinada à "Reconstrução e Adaptação de Edifício na Rua Espírito Santo 

(Valeta) ". 

 

Ao nível dos Serviços Coletivos, o Município tem previsto um reforço substancial de 

fundos para a ampliação das redes de água e saneamento, com uma dotação total de 

1.268.000 €. Tendo em vista a melhoria na resposta da Autarquia ao nível da recolha de 
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resíduos sólidos, foi também contemplado no PPI uma verba de 110.000 € destinada à 

aquisição de equipamento para recolha de resíduos. 

 

Ao nível do Ordenamento do Território, está disponível uma dotação de 375.000 €, 

destinada à "Revitalização e Valorização de Espaços Urbanos", uma dotação de 170.000 

€, destinada à reabilitação da envolvente ao Centro de Saúde, uma dotação de 250.000 € 

destinada à "Reabilitação da Avenida de ligação da Rotunda da Solidariedade à Rotunda 

da Variante em Prozelo", uma dotação de 100.000 € destinada à “Avenida de Ligação 

da Rotunda 5 de Outubro até ao Centro Cívico de Guilhadeses”, uma dotação de 

100.000 € destinada à "Conservação e Reabilitação de Parques e Jardins", e uma 

dotação de 30.000 € destinada ao “Plano de Soluções Integradas e Acessibilidades para 

todos “. 

 

Ao nível da Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza, está prevista uma 

verba de 260.000 € destinada à criação do “Centro de Eco- Cidadania", através da 

reabilitação do edifício do Antigo Cine – Alameda e uma dotação de 75.000 €, 

destinada ao “Pacto para a Coesão PNPG/Reserva Mundial da Biosfera) ”, onde está 

prevista a realização de ações de promoção do turismo, desenvolvimento socio-

económico, conservação da natureza e participação das populações. 

 

Ao nível da Cultura foi colocada uma dotação no PPI, destinada à conclusão da 

“Reabilitação do Paço de Giela" no valor de 1.013.000 € e uma dotação de 46.000 € 

destinada à criação no Arquivo Municipal de um “Espaço Interativo dedicado à 

Memória Arcuense”.  

 

Ao nível do Desporto, Recreio e Lazer, foi colocada no PPI uma dotação de 450.000 € 

destinada à “Requalificação do Campo de Rugby”, uma dotação de 350.000 €, destinada 

à “Reparação e Beneficiação de Espaços Desportivos e de Lazer”, que inclui a 

Requalificação do Campo de Guilhadeses, uma dotação de 150.000 €, destinada á 

construção de um “Eco Parque de Lazer do Vez” e uma dotação de 389.000 € destinada 

à ” Ecovia”. 
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 FUNÇÕES ECONÓMICAS 

 

No âmbito da Indústria, a Autarquia contemplou uma dotação de 523.000 € destinada à 

ampliação e beneficiação dos parques empresariais e instalação de fibra ótica nos lotes 

empresariais;  

 

Ao nível da Energia está previsto um investimento no reforço da iluminação pública, a 

implementação de telegestão nos postos de transformação e obras de melhoria de 

eficiência energética de edifícios, com uma dotação de 625.000 €. 

 

Com uma maior expressão neste orçamento, o PPI contempla uma dotação para 2015 de 

1,7 milhões de euros, para investimentos ao nível da rede viária nas freguesias. 

 

Ao nível do Comércio está prevista uma dotação de 80.000 €, destinada à reabilitação 

do Mercado Municipal e ações de promoção. 

 

Com vista à promoção do Turismo no nosso concelho está prevista uma verba de 

350.000 € destinada à criação do "Centro de Promoção de Produtos na Porta do Mezio", 

uma verba de 70.000 € destinada ao "Museu da Água ao ar Livre", uma verba de 76.000 

€ destinada à construção de um "Albergue da Juventude", e uma verba de 31.800 € 

destina à criação de outros espaços de promoção de produtos locais e artesanato. 

 

2.2. ANÁLISE DO PLANO DE ATIVIDADES RELEVANTES 

 

O Plano de Actividades Relevantes consubstancia as despesas correntes e de capital que 

pela sua natureza não fazem parte do Plano Plurianual de Investimentos, mas que 

decorrem do desenvolvimento de actividades que merecem relevância pelo que 

representam em termos de serviço prestado aos munícipes e no desenvolvimento do 

Concelho. 
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O valor das atividades relevantes para 2015 aumentou 10% face a 2014, 

correspondendo o valor global a mais de 6 milhões de euros. 

 

O Município continuará, através deste orçamento, a dar atenção ao desenvolvimento de 

uma série de actividades em vários domínios, merecendo destaque, atividades como: 

 

 Colaboração com os Bombeiros Voluntários, coordenação da Protecção 

Civil Municipal e apoio às associações de prevenção e combate a fogos 

florestais; 

 Fornecimento de refeições escolares, gestão dos transportes escolares e 

organização das Actividades de Enriquecimento Curricular, ao nível da 

Educação; 

 Apoio financeiro a famílias carenciadas e à recuperação das suas habitações; 

 Apoio financeiro ao desenvolvimento da atividade associativa de âmbito 

social e de solidariedade: 

 Apoio à organização da atividade desportivas e culturais em diversos 

domínios, em colaboração com as associações desportivas do Concelho; 

 Apoio ao desenvolvimento da atividade de instituições de desenvolvimento 

rural e económico; 

 Promoção da iluminação pública pelo Concelho; 

 Tratamento de águas residuais, fornecimento e controlo da qualidade da 

água, recolha dos resíduos sólidos urbanos e proteção do meio ambiente e 

conservação da natureza; 

 Colaboração estreita com as Juntas de Freguesia, por intermédio de 

protocolos, com vista à melhoria das condições de vida das populações e 

promoção do desenvolvimento harmonioso e coesão sócio-económica dos 

territórios concelhios. 
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De seguida apresentamos a repartição do Plano de Atividades Relevantes por funções e 

objetivos: 

 

 

FUNÇÕES GERAIS Segurança e Ordem Públicas 200.000 € 

FUNÇÕES SOCIAIS 

Educação 1.315.000 € 

Segurança e Ação Social 425.000 € 

Habitação e Serviços Colectivos 1.320.000 € 

Serviços Culturais Recreativos e 

Religiosos 
935.000 € 

FUNÇÕES ECONÓMICAS 
Indústria e Energia 515.000 € 

Outras Funções Económicas 185.000 € 

OUTRAS FUNÇÕES 
Transferência para as Juntas de 

Freguesia 
1.330.000 € 


