
ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2015

Cumprir um orçamento na sua plenitude é factor de credibilidade e confiança perante os seus

fregueses. É a linha mestra para uma boa execução, ou seja, atingir os objectivos a que se

propõe um executivo utilizando os recursos disponíveis no seu esplendor. Por vezes, surgem

factores considerados pontuais e não programados, como intempéries ou calamidades, que

podem comprometer uma boa execução e não sendo da responsabilidade directa do

executivo é no entanto reflectida na sua imagem.

Não utilizar todos os recursos do orçamento tendo em vista a poupança é rejeitar o

desenvolvimento e a evolução, mas uma despesa descontrolada origina consequências na

gestão e irresponsabilidade.

A Lei dos compromissos e pagamentos em atraso, impede, e bem, que se contraiam

encargos que não são permitidos por lei ou que ponham em causa o seu pagamento e

cumprimento das normas.

Uma execução correcta do orçamento exige sustentabilidade financeira e uma gestão

orçamental equilibrada não assumindo compromissos que ponham em causa a estabilidade

orçamental da Freguesia.

A receita é o ponto de partida para qualquer orçamento. É conseguida através do

património, transferência de verbas do Estado, cobrança de taxas, transferência de

competências das autarquias, etc.

A Freguesia de Vila Verde não é dotada de património relevante sendo o cemitério aquele

que pode gerar alguma receita mas muito volátil, como é compreensível. Por outro lado o

quadro de pessoal está sobrevalorizado relativamente em comparação com outras Freguesias

com as mesmas características.

A Junta de Freguesia possui no seu quadro de pessoal, uma administrativa, um técnico de

profundidades e técnico de serviços gerais. O encargo com o quadro de pessoal é cerca de

38.200,00 euros, somando o encargo com os membros autárquicos, executivo e assembleia,

totaliza 47.200,00 euros. O Fundo de Financiamento da Freguesia é de 45.068,00 euros.

Verifica-se que só para despesas correntes com pessoal, o financiamento que está consignado

pelo Orçamento Geral do Estado não é suficiente, tendo tendência a piorar, já que, em 2016 as

transferências para as autarquias irão ser reduzidas. Perante este quadro, ao executivo é

retirada qualquer ambição mais arrojada. Caso contrário pode colocar em causa a



a

estabilidade financeira da autarquia. Para que tal não aconteça é imperioso uma boa execução

orçamental, aproveitando e rentabilizando ao máximo os meios existentes.

Este paradígma. pouco financiamento para um quadro excessivo e a necessidade de mais

pessoal para corresponder às necessidades e anseios dos cidadãos obriga-nos apenas a

concorrer a programas de emprego onde não existam encargos para a Freguesia e que estão

muito limitados. Nestas condições iremos concorrer a um estágio e a um CEI+ com

insuficiência.

Não sendo o orçamento que satisfaça as nossas ambições é no entanto um orçamento

credível e sólido tendo em conta o resultado da experiência do anterior onde foi retirado á

Freguesia 12% do seu Fundo de Financiamento.

O constrangimento que vive a Freguesia não belisca o propósito do executivo de levar

avante a construção da Casa Mortuária e outros projectos necessários ao desenvolvimento da

comunidade Vilaverdense.

É com este sentido do dever e respeito pelas regras a que a autarquia está sujeita que vos

apresentamos o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2015.



FREGUESIA DE VILA VERDE

I1

ORÇAMENTO
1I

(em Euros)

010202

ANO DE 2015

RECEITAS CORRENTES

Contribuição autárquica 1.100,00
1.100,00

575,00
1.000,00
1.000,00
10,00
100,00

2.685,00
13.000,00
45.068,00
19.023,20

77.091,20
2.000,00
3.500,00

5.500,00
86.376,20

76.925,00
10.000,00

86.925,00
86.925,00

173.301,20

040123
04012301
04012304
040201
040204

06010199
06030104
060501

Taxas específicas das autarquias locais
Mercados e feiras
Canídeos
Juros de mora
Coimas e penalidades por contra-ordenações

Outras
Fundo de Financiamento das Freguesias
Continente

070199
07020905

10030199
100501

Outros
Cemitérios

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

Outras
Continente

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS

Aprovado em reunião realizada em ../. ./ .

Em

Órgão executivo

de de --- Em

Órgão deliberativo
de de _



FREGUESIA DE VILA VERDE

I~I =ORÇ=AMEN=TO ==--lll
ANO DE 2015

(em Euros)

010101
010103
010104
010106
010107
010109
010111
010113
010114
010202
010205
010206
010302
01030502
01030503
010309

02010201
02010202
020104
020105
020106
020107
020108
020109
020110
020115
02011603
020117
020118
020119
020120
020201
020202
020203
020209
020211
020212
020213
020214
020217
020218

DESPESAS CORRENTES

Titulares de soberania e membros de órgãos autárquicos
Pessoal dos quadros - Regime de função pública
Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho
Pessoal contratado a termo
Pessoal em regime de tarefa ou avença
Pessoal em qualquer outra situação
Representação
Subsidio de refeição
Subsídio de férias e de Natal
Horas extraordinárias
Abono para falhas
Formação
Outros encargos com a saúde
Segurança social dos funcionários públicos
Segurança social - Regime geral
Seguros

Gasolina
Gasóleo
Limpeza e higiene
Alimentação - Refeições confeccionadas
Alimentação - Géneros para confeccionar
Vestuário e artigos pessoais
Material de escritório
Produtos químicos e farmacêuticos
Produtos vendidos nas farmácias
Prêmios, condecorações e ofertas
Outras
Ferramentas e utensílios
Livros e documentação técnica
Artigos honoríficos e de decoração
Material de educação, cultura e recreio
Encargos das instalações
Limpeza e higiene
Conservação de bens
Comunicações
Representação dos serviços
Seguros
Deslocações e estadas
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
Publicidade
Vigilância e segurança

9.000,00
21.400,00

10,00
7.600,00
10,00

1.500,00
120,00

5.100,00
4.000,00
1.000,00
950,00
10,00
750,00

4.500,00
2.000,00
1.500,00

59.450,00

500,00
2.100,00
150,00
300,00
750,00
500,00
750,00
750,00
21,20
300,00
1.200,00
1.000,00
10,00
50,00
10,00

2.500,00
750,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
750,00
10,00

3.075,00
400,00
800,00

I A Transportar
2

0,00 I



Transporte 81.126,20
020225 Outros serviços 2.000,00

23.676,20
040701 Instituições sem fins lucrativos 1.000,00

1.000,00
06020304 Serviços bancários 250,00

250,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 84.376,20

DESPESAS DE CAPITAL

07010301 Instalações de serviços 76.925,00
07010412 Cemitérios 10.000,00
070107 Equipamento de informática 500,00
070108 Software informático 500,00
070111 Ferramentas e utensílios 1.000,00

88.925,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 88.925,00

TOTAL DAS DESPESAS 173.301,20

Aprovado em reunião realizada em ./ / .

Em

Órgão executivo
de de _ Em

Órgão deliberativo
de de _

•



FREGUESIA DE VILA VERDE

I PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS I
Ano Económico: 2015

Conta Fonte Fin. Datas Despesas
FR Resp. F.E. Realizado Ano corrente Anos seguintes Total

Obj.1 CI. Econ·lproj./Ac.1 AC I AADescrição FC Inicio Final Total I Definida I Não deI. 2016 I 2017 I 2018 I Outros

_J _____ J ____ l______________________E .1.100.00 -----1-----1----- -----1- ----1- ----1----- 0,00
- ------ ---------------- - - -- - - - -- - -- - - - -- -------,

, TOTAL DO OBJECTIVO: , 0,00 , 0,00 , 0.00 , 0,00 , 0,00 , 0,00 , 0,00 , 0,00 , 0,00 ,

[:;:]~~:::];:::1~~~~::::::::::: I ~]:J~I::I~~::::~::::]:::~~:]~::;~:I:I::::: r:: ~~r:: ~~r::::: r:: ::::r:: ;~~r _:;~:r:: -:: r:::: :~:]
[

' 2~3] ~7~1~3~1-] ~ - - -I ~O~S~:çã:.; ~~u~,~ ~iI~z: --T_O~~L_D[O~O]BJ:~T~VI~~~:~I- - -I-J~n~~e ~r~9~e:.- - - - - [2~1;-0~-~1] ;0~8~2~3~1- ~ -[' - - - ~~ r'-~~:;~r'-~~:~::~r'---~o~r'-;O~:~::~r'-;O~:~::~ r'--6~:;~r'---~o~r'---~~~:;:~O~I

253 07010412 6 Cemiténo A 100,00 Freguesia de Vila Verde 2015-01-01 2018-12-31 O 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00

- ----- ---- ---------------------- - ------ ---------------- ---- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -------,
, TOTAL DO OBJECTIVO: 2 , 0,00' 34.000,00' 34.000,00' 0,00' 32.000,00' 12.000,00' 8.925,00' 0,00 , 86.925,00 ,

t4~OJ ~~1~1~ ~] - ~ ~ I~~i~~O~.~.~ffi~~n~~u~~~r~s~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~[~ ] ~ ~ ]~~,~I~~IJ~n~~e~r:9~.~a~ ~ ~ ~ ~[~1~-~-~1J~~8~2~3I ~J~~~~~1~~~o~,~1~~~,~1~~~~~1~~~,~1~~~o~.o~1~~~~,~1~~~~~!~~~~1~~0,~0:1

, TOTAL DO OBJECTIVO: 4 , 0,00 , 500,00 , 500,00 , 0,00 , 200,00 , 200,00 , 100,00 , 0,00 , 1.000,00 ,
, , , !, '" I ,

Totais 0,00 34.900,00 34.900,00 0,00 32.400,00 12.400,00 9.225,00 0,00 88.925,00

Em de de _

ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELlBERATIVO

Em de de _

Data: 2014-12-12 Pág.


