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PROPOSTA

- O presente documento apresenta uma estratégia de progresso alicerçada em

vetores  estruturantes  como  o  desenvolvimento  económico,  o  emprego,  a

educação, a ação social, a cultura, o ambiente e a qualidade de vida. 

- As  linhas  de  desenvolvimento  sustentado  do  Concelho  de  Vila  Verde  que

apresentamos expressam de forma clara o nosso compromisso no sentido de

canalizar todos os recursos e sinergias disponíveis para continuar a fazer de Vila

Verde um Concelho moderno, atrativo e competitivo.

- O  nosso  objetivo  é  colocar  toda  a  nossa  determinação  ao  serviço  dos

Vilaverdenses e das suas instituições, devendo a atividade municipal orientar-se

pelos valores da solidariedade, da inovação e da mobilização em torno do grande

desígnio de fazer deste Concelho um espaço de progresso e de crescente justiça

social.

- Num quadro de grande exigência e rigor, mormente em matérias de natureza

financeira,  pretendemos  ultrapassar  as  inúmeras  dificuldades  impostas  do

exterior,  convictos  de  que  o  contributo  de  uma  boa  gestão,  solidamente

ancorada  em  processos  de  governação  caracterizados  pelo  rigor  e  pela

transparência,  será determinante para permitir  que o concelho de Vila Verde

prossiga na senda do progresso, do desenvolvimento e do bem-estar geral da sua

população.
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- Vila  Verde  vive  um  equilíbrio  que  queremos  manter:  se  por  um  lado

pretendemos  alocar  os  recursos  para  as  pessoas,  para  a  área  social,  para  a

educação e para a cultura, por outro, queremos dar prioridade a projetos que

consideramos estruturantes para a estratégia de desenvolvimento municipal. 

- Não negligenciamos, em tempo algum, as nossas escolas. Por isso, atuaremos na

requalificação das escolas EB 2,3 de Vila Verde e da Vila de Prado, e garantimos

que uma parte importante do orçamento é dedicada às medidas de apoio social

escolar.

- Reforçamos a nossa preocupação para com o ambiente, apostando num forte

investimento  nas  redes  de  abastecimento  de  água  e  de  saneamento  básico,

promovendo a constante melhoria do serviço de recolha dos resíduos sólidos

urbanos, incrementando medidas de maior eficiência energética na iluminação

pública e desenvolvendo todos os esforços tendentes à concretização de uma

rede de circuitos pedestres e cicláveis que liguem os nossos centros urbanos aos

principais cursos de água. 

- Sabemos que os recursos financeiros municipais são limitados. Por isso, tal como

no  passado,  envidaremos  todos  os  esforços  para  procurar  todos  os

financiamentos  disponíveis  no  âmbito  do  novo  quadro  comunitário  Portugal

2020 para o forte investimento que preconizamos para a ampliação da rede de

saneamento  básico,  para  o  sistema de  recolha,  tratamento  e  distribuição  de

água, para o reforço de uma maior eficiência energética no âmbito da iluminação

pública e para a reabilitação urbana dos nossos principais centros populacionais. 

Valorizar o Território, Melhorar a Qualidade de Vida                                          5



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2017 - 2020

- Mantemos a aposta na área desportiva pelo impacto que ela tem na qualidade

de vida dos nossos munícipes. 

- Contamos com todas as Juntas de Freguesia para continuarmos a promover o

desenvolvimento integrado de todo o território municipal.

- Apoiamos o associativismo e empreendedorismo locais como forma de garantir o

necessário apoio às crianças, aos jovens e aos mais carenciados, e trabalharemos

lado-a-lado com todos os que promovem o bem-estar social, a nossa cultura, o

nosso  rico  património,  acrescenta  valor  aos  nossos  produtos  e  promove  o

desenvolvimento da nossa economia.

- Promovemos todo o conjunto de eventos municipais como polos dinamizadores

de uma região, como encontro e partilha de saberes da população, reforçando a

estreita ligação à terra, às raízes e dinâmicas culturais ancestrais, promovendo a

atratividade turística e apoiando a divulgação e valorização dos produtos locais

como forma de dinamização da produção e venda dos produtos endógenos de

origem agrícola, pecuária e artesanal.

- Continuamos a apostar na manutenção e melhoria da rede viária, na valorização

dos nossos recursos naturais e paisagísticos bem como na reabilitação urbana e

urbanística dos centros urbanos e dos centros cívicos das freguesias.

- Implementamos um conjunto de políticas sistematizadas e coerentes que visam

promover o emprego e o empreendedorismo, visível numa política fiscal amiga

das empresas e numa aposta em dinamizar as áreas de acolhimento empresarial,

apoiando a inovação e a dinamização do mercado de trabalho, a par de uma

administração mais próxima das pessoas, evidenciada por uma política fiscal com

sensibilidade social e através da instalação de novos Espaços do Cidadão/Lojas

do Munícipe e da progressiva oferta de serviços municipais online.
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- Continuaremos a alimentar o sonho e a alma dos Vilaverdenses com as nossas

ofertas culturais, promovendo os Lenços de Namorados e os produtos Namorar

Portugal, valorizando a música, as danças e os cantares tradicionais, apostando

na aprendizagem e divulgação de novas formas de expressão musical e outras

manifestações artísticas, apoiando os nossos escritores e a produção de novas

obras que permitam consolidar o conhecimento da nossa história,  das nossas

gentes e dos valores que nos caracterizam.

- Para alcançarmos todos estes objetivos, contamos com todos os Vilaverdenses,

todas  as  instituições  e  todas  as  empresas  do  concelho,  e  com  todos  os

profissionais do Município que, ao serviço das populações, darão certamente o

seu melhor  para  responder  com eficácia,  e  cada  vez  com mais  eficiência,  às

necessidades e anseios de todos.

- Assim,

1. O Orçamento para o ano de 2017, elaborado de acordo com as regras 

previsionais definidas no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais e 

demais legislação aplicável e com base numa estratégia de racionalização de 

despesas e de consolidação orçamental, visa promover o desenvolvimento 

sustentado e alcançar reflexos positivos quer no que concerne à valorização do 

património da autarquia quer ao progresso económico e social que se preconiza 

para o Concelho.

2. As Grandes Opções do Plano 2017/2020 integram projetos, ações e 

investimentos a desenvolver pela autarquia, direta ou indiretamente, com 

financiamento assegurado no Orçamento de exercício.
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3. Com base nos documentos previsionais de gestão em anexo, elaborados nos 

termos do Decreto-Lei n.º 73/2013, de 12 de setembro, fica a Câmara Municipal 

autorizada a cobrar, no ano económico de 2017, os impostos diretos e indiretos, 

taxas, licenças, coimas e outras receitas previstas no Orçamento, para fazer face 

às despesas inscritas no mesmo.

4. Nos termos do artigo 28.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, acompanha a proposta 

de Orçamento o Mapa de Pessoal para 2017, o qual contém a indicação do 

número e a caracterização dos postos de trabalho nele contido de que o órgão 

ou serviço carece para o desenvolvimento das respetivas atividades, sendo a 

gestão dos recursos humanos efetuada em função dos postos de trabalho 

constantes do referido mapa de pessoal. 

5. A previsão das receitas para o ano de 2017 estima-se em € 31.211.398, assim 

discriminadas:

Receitas correntes: € 24.249.919

Receitas de capital: € 6.961.479

6. As despesas previstas para o ano económico de 2017 fixam-se em € 31.211.398,   com

a seguinte classificação:

Despesas correntes: € 20.453.461

Despesas de capital: € 10.757.937

7. Na angariação das receitas e na realização das despesas deverá observar-se o 

articulado contendo as medidas para orientar a execução orçamental, em anexo.
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- Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei

n.º 75/2013, de 12 de setembro e do n.º 1 do artigo 45.º da Lei n.º 73/2013, de

3  de  setembro,  proponho  que  o  Executivo  aprove  e  delibere  submeter  à

aprovação da Assembleia Municipal, para efeitos do disposto nas alíneas a), m)

e o) do n.º 1 do artigo 25.º da referida Lei  n.º 75/2013,  os documentos de

gestão para o ano de 2017, que a seguir se discriminam:

- Orçamento para o ano de 2017;

- Mapa resumo das receitas e despesas da autarquia;

- Mapa  resumo  das  receitas  e  despesas  desagregado  segundo  a  classificação

económica;

- Articulado  contendo  as  medidas  para  orientar  a  execução  do  orçamento  e

respetivo relatório;

- Grandes Opções do Plano 2017/2020;

- Atualização da tabela de taxas municipais;

- Mapa das entidades participadas;

- Escusa  de  preparação  do  QPPO  (Quadro  Plurianual  de  Programação

Orçamental) e o QMPFAL (Quadro de Médio Prazo das Finanças da Autarquia

Local);

- Mapa de empréstimos;

- Relatório de saneamento financeiro e PAEL;

- Procedimentos de aquisição com compromissos para 2017;
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- Elementos  relativos  ao  planeamento  da  atividade  e  gestão  dos  recursos

humanos e respetivo mapa de pessoal nos termos dos artigos 28.º e 29.º da Lei

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20

de junho, para efeitos do disposto no n.º 4 do referido artigo 29.º.

Vila Verde, 24 de outubro de 2017,

O Presidente da Câmara,

António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela
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I - Primeira parte

Introdução

As  Grandes  Opções  do  Plano  constituem  o  documento  norteador  das  políticas  de

promoção do desenvolvimento harmonioso e sustentado do concelho de Vila  Verde,

alicerçando-se,  por  conseguinte,  numa  estratégia  de  efetiva  alavancagem  da

competitividade e da atratividade de todo o território concelhio.

Neste documento encontram-se,  assim, plasmadas as grandes linhas orientadoras  do

trabalho  a  levar  a  bom  porto  para  colocar  Vila  Verde  num  elevado  patamar  de

desenvolvimento,  propiciador  de  prosperidade  e  de  bem-estar  dos  munícipes e

suscetível  de  continuar  a  atrair  novos  investimentos  de  vital  importância  para  a

produção  de  maior  riqueza  e  a  criação  de  múltiplas  e  aliciantes  oportunidades  de

trabalho.  A  afirmação  de  Vila  Verde  como  um  território  apelativo  cimenta-se  na

definição de um rumo que conduz ao progresso local, numa visão compartilhada e na

mobilização de pessoas, de entidades e de recursos para objetivos e metas comuns.

Estes desideratos serão alcançados com um renovado ímpeto de criatividade e através

da  consistente  aposta  na  mobilização  dos  diferentes  protagonistas  do  processo  de

desenvolvimento  local  e  regional.  Juntas  de  freguesia,  associações,  instituições  e

empreendedores em geral são parceiros insubstituíveis na estratégia de valorização das

potencialidades locais, nas iniciativas de projeção da imagem de um concelho dinâmico e

proativo  na  construção  do  progresso  económico  e  sociocultural  e  na  melhoria  das

condições de vida da população.
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A conciliação do planeamento com o arrojo e a audácia necessários para se abalançar

na concretização de projetos ambiciosos e estruturantes para o progresso local  é a

fórmula apresentada neste plano de ação equilibrado que contempla todos os setores

estratégicos  para  a  modernização  do  concelho.  Aqui  se  apresenta,  pois,  o  modo

sistemático e as  medidas concretas  para gerir  a  mudança e para construir  o  melhor

futuro possível para o concelho e para os Vilaverdenses.

Em matéria de planeamento, uma palavra de relevo ainda para a conjugação de esforços

no sentido da otimização do acesso a fundos comunitários de vital importância para a

realização de investimentos em áreas estruturantes e para a concretização de estratégias

integradas de desenvolvimento territorial.

A  educação,  o  conhecimento e  a  inovação são,  indiscutivelmente,  indutoras  do

desenvolvimento  local,  emergindo  como  fatores  de  competitividade  para  qualquer

território, razão por que suscitam uma atenção especial e justificam a disponibilização de

meios e a prossecução de investimentos no sentido da colocação do concelho na linha

da frente destas setores nevrálgicos para a modernização e alavancagem da economia

local e regional.

A  participação  de  Vila  Verde  nesta  revolução  silenciosa  fundamental  para  elevar  a

competitividade do setor empresarial local vai seguir o seu rumo mercê do contributo

da Casa do Conhecimento, da Aliança Artesanal, do Centro de Dinamização Empresarial

e da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, em Soutelo. Em matéria de inovação

e  de  agilização  de  processos  e  de  procedimentos tendentes  a  facilitar  a  vida  dos

munícipes releva a prossecução do investimento na elevação da capacidade de resposta

dos serviços municipais, desconcentrando-os numa lógica de maior proximidade com os

munícipes, com as empresas e instituições, e recorrendo a metodologias de trabalho e a

ferramentas digitais passíveis de facilitar e de agilizar a relação do Município com os

agentes económicos e com os cidadãos em geral.
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Sem prejuízo da adoção de critérios de rigor tendentes à consolidação do equilíbrio das

contas  do  Município,  propõe-se  o  incremento  das  potencialidades  endógenas  do

território e o desenvolvimento de políticas ativas de fortalecimento das coesões social

e territorial, ao mesmo tempo que, através de medidas fiscais amigas das empresas e

das famílias e com recurso a incentivos e apoios se vai tornar o território ainda mais

atrativo para investidores e novos residentes.

Entre os grandes investimentos a levar a bom porto, distribuídos por todo o território

concelhio,  estarão  ainda  e  principalmente  contempladas  três  grandes  áreas:

acessibilidade, segurança e circulação rodoviária; requalificação urbanística; serviços

de abastecimento de água e saneamento.

A competitividade económica de um território é indissociável da sistemática aposta na

modernização das acessibilidades, sendo consensual que os sistemas de transportes e

as  vias  de  comunicação  se  afirmam,  cada  vez  mais,  como  uma  área  estratégica  de

primordial  importância para o crescimento económico e para o desenvolvimento dos

territórios.  Atualmente,  e  em complemento das  infraestruturas  rodoviárias,  já  por  si

multidisciplinares, ampliam-se as exigências em matéria de segurança, de sinalização, de

visibilidade,  de  sistemas  de  informação,  de  comodidade  e,  numa  só  palavra,  de

qualidade na circulação, tornando-se necessário aprofundar e articular os esforços em

ordem a uma ainda maior fluidez do tráfego.

O segundo pilar assenta na melhoria contínua do abastecimento público de água e do

tratamento de águas residuais. Estes serviços constituem desígnios fundamentais para o

incremento da qualidade de vida das populações, sendo reconhecida a sua importância

na sociedade e no sector económico e produtivo do país. Por essa razão, o Município de

Vila Verde, decide prosseguir uma política de opção e investimento por soluções que

privilegiem a franca melhoria da eficiência  dos sistemas de saneamento em “baixa”,

condição que possibilitará um salto qualitativo tanto a nível económico como ambiental.
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Por conseguinte, entende-se ser necessário e de todo urgente, completar um conjunto

estruturado de medidas  tendentes  a  garantir  a  qualidade das  massas  hídricas  e  em

particular daquelas que abrangem e que asseguram a qualidade das bacias hidrográficas

dos rios Homem, Cávado e Neiva, a par do fecho das redes com a consequente ligação

aos sistemas dos intercetores de forma a alargar consideravelmente a abrangência das

redes existentes.

Ainda no tocante ao ciclo da água e mais particularmente ao abastecimento público de

água procuramos ir de encontro aos desígnios estabelecidos no Plano Nacional para o

Uso Eficiente da Água.  Este plano possui  como principal  missão a promoção do Uso

Eficiente da Água em Portugal, sendo que esta operação contribui diretamente para os

objetivos  de  “melhoria  da  eficiência  de  utilização  da  água,  sem  pôr  em  causa  as

necessidades vitais e a qualidade de vida das populações…” e deste modo  “contribuir

para a consolidação de uma nova cultura da água em Portugal que valorize de forma

crescente este recurso, atribuindo-lhe a importância devida no desenvolvimento humano

e  económico  e  contribuindo  para  a  preservação  do  meio  natural,  numa  ótica  de

desenvolvimento sustentável”.

Além do reforço do investimento em infraestruturas e equipamentos de abastecimento

público de água e de tratamento de águas residuais, de modo a tornar estes serviços

acessíveis, nas melhores condições, a um número crescente Vilaverdenses, terá lugar um

forte  empenhamento  no  desenvolvimento  de  parcerias  tendentes  à  preservação  e

valorização da floresta,  melhorando as  acessibilidades,  colocando o foco na vertente

preventiva e promovendo ações de sensibilização ambiental. Deste modo a conservação

do património natural e a  elevação dos índices de qualidade de vida são duas peças

chaves nas políticas a encetar para promover um efetivo desenvolvimento sustentável no

Concelho.
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A  implementação  de  políticas  focalizadas  na  elevação  dos  níveis  de  bem-estar  das

pessoas suscita ainda a concretização de projetos em distintas áreas, desde a aposta em

medidas  de  ação  social até  ao  fomento  do  desporto  e  do  lazer.  Nestes  domínios,

prosseguirá um investimento significativo em infraestruturas e equipamentos tendentes

à progressiva universalização e da melhoria  da qualidade no acesso a estes serviços

indispensáveis  para  que  o  concelho  continue  a  conhecer  um  desenvolvimento

sustentado. 

A  construção  de  um  concelho  moderno  e  com  os  olhos  postos  na  sociedade  do

conhecimento  e  da  inovação  tecnológica  não  invalida  que  se  valorize  a  rica  matriz

cultural  do  seu  território,  os  usos,  costumes  e  tradições  que  consubstanciam  a  sua

identidade histórico-cultural. Além das dinâmicas encetadas pelo Centro de Dinamização

Artesanal e, mais especificamente, pelo espaço Namorar Portugal, programações como

Na Rota das Colheitas e o Fevereiro Mês do Romance, recheadas de distintas iniciativas e

eventos  catalisadores  da  economia  local,  promovem  o  desenvolvimento  cultural e

divulgam muito do que de melhor se faz em Vila Verde no capítulo do artesanato e em

matéria de preservação e de dinamização de recursos, atividades e produtos ímpares. 

Assim, o desenvolvimento focalizado no aproveitamento das potencialidades locais e no

bem-estar  das  pessoas,  irá ser  promovido com base numa concertação estratégica e

operacional entre parceiros, centrada no empreendedorismo e na criação de postos de

trabalho,  na  melhoria  das  acessibilidades  e  na  reabilitação  urbana;  fomentando  o

turismo,  estimulando a inovação social,  universalizando o acesso a uma educação de

elevada qualidade,  ao desporto e ao  lazer,  ajudando a revitalizar a economia local  e

protegendo e valorizando os recursos naturais endógenos.

Valorizar o Território, Melhorar a Qualidade de Vida                                          15



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2017 - 2020

Num cenário nacional de crescimento anémico da economia, vai ser necessário contar

com uma mobilização coletiva que, em complementaridade com as políticas de atração

de investimento e com o desenvolvimento de novas sinergias nos vários sectores de

intervenção do Município, irá promover a alavancagem do progresso social e económico,

em Vila Verde.
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Desenvolvimento estrutural

Linhas estratégicas para o desenvolvimento estrutural

O  planeamento  estratégico  assenta  numa  visão  integrada  do  território e  no  cabal

conhecimento das necessidades, dos anseios e das prioridades da população local, razão

pela qual deve ser definido numa lógica de proximidade e em resultado de uma aturada

dialética com as autarquias e com todos os atores e agentes do progresso local.

Esta é a condição  sine qua non  para se promover uma visão para o território fundada

num diagnóstico prospetivo e numa gestão que vá de encontro às legitimas expectativas

suscitadas  em  torno  da  construção  de  um  concelho  próspero  e  atrativo,  espaço  de

convergência  da  sociedade  civil,  do  poder  político  local  e  de  todos  quantos  se

manifestarem empenhados em concorrer para o rumo de crescimento que se preconiza.

A participação, as iniciativas em parceria, a desconcentração de serviços e a progressiva

descentralização dos processos de decisão, relevam entre os pilares desta estratégia de

desenvolvimento harmonioso do território concelhio.

Assim, todos são convocados para ajudar a que o território se possa tornar ainda mais

atrativo a novos agentes e recursos, entre os quais pessoas, empresas/investimentos,

infraestruturas/equipamentos, visitantes/turistas, estimulando-se a capacidade de criar

e/ou de valorizar as potencialidades endógenas e de dinamizar processos de inovação,

acrescentando valor e competitividade à economia e fomentando o emprego.

As  atuais  dinâmicas  de  desenvolvimento  territorial,  marcadas  pelo  crescimento  do

tecido empresarial e pela afirmação da economia social, assim como pela alavancagem

da  atividade  turística e  pela  emergência  de  empreendedores ancorados  no

aproveitamento de recursos locais e na revitalização e recriação de atividades e tradições

ancestrais, por exemplo, impelem à conjugação de esforços de todos os agentes que

interagem no território e reclamam ainda um esforço concertado de projeção, para o

exterior, de uma imagem de confiança e de credibilidade.
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Propõe-se, deste modo, o planeamento estratégico como um instrumento que aposta no

desenvolvimento territorial sustentado e integrado, alicerçado na potenciação das suas

vantagens competitivas e no desenvolvimento de políticas de proximidade centradas na

efetiva melhoria das condições de vida de todos os Vilaverdenses.

Este projeto de desenvolvimento norteia-se no sentido da concretização dos  objetivos

infra:

Garantir a todas as crianças e jovens o acesso a um ensino de excelência que conduza a

resultados de aprendizagem significativos e eficazes;

Promover a prosperidade e o bem-estar de todos;

Proteger o ambiente;

Otimizar as potencialidades e fatores de atratividade do território;

Alavancar a competitividade económica;

Maximizar o aproveitamento dos fundos comunitários;

Mobilizar as autarquias e toda a sociedade civil - associações, instituições, setor

empresarial e cidadãos em geral - em ordem à participação ativa na concretização de

projetos de forte interesse local;

Estimular o crescimento do empreendedorismo;

Cativar novos investimentos privados;

Apostar na valorização do conhecimento e da inovação tecnológica;

Promover a coesão territorial e social, reduzindo os desequilíbrios locais;
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Priorizar o equilíbrio financeiro e o efetivo controlo das despesas;

Incrementar a desconcentração dos serviços e a modernização administrativa;

Fomentar o turismo;

Apoiar as atividades económicas ligadas à agricultura, à pecuária e à floresta como

instrumentos de valorização dos recursos locais e de animação socioeconómica das

freguesias com pendor mais rural;

Fixar os jovens nas suas freguesias ou uniões de freguesias e atrair novos residentes;

Promover as potencialidades naturais e culturais do território;

Potenciar o desenvolvimento integrado e sustentável do território;

Universalizar a atividade desportiva e o lazer;

Implementar políticas de desenvolvimento cultural;

Investir em setores de vital importância para a melhoria da qualidade de vida, entre os

quais o abastecimento público de água e o saneamento básico;

Apostar na permanente melhoria das vias de comunicação;

Promover uma política fiscal amiga das famílias, que apoie as micro e pequenas

empresas e fomente a atração de novos investimentos; 

Investir na requalificação urbanística dos espaços públicos e proteger, valorizar e

promover os espaços naturais, com relevo para as zonas ribeirinhas dos principais cursos

de água concelhios. 
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A Câmara Municipal, com base no conhecimento próximo e direto de toda a realidade

concelhia, nas suas múltiplas vertentes, e mercê de uma célere e ágil  capacidade de

resposta às solicitações e às necessidades, define e concretiza  linhas de ação assentes

em critérios de rigor e de pragmatismo indispensáveis para consolidar o progresso local

e para fazer do município de Vila Verde um território coeso e com elevados níveis de

competitividade e de atratividade.

INTERVENÇÕES SETORIAIS

1. – FUNÇÕES GERAIS

1.1. – Administração geral

1.1.1. – Modernização administrativa

A  interação  entre  os  serviços  do  Município,  os  cidadãos  e  todos  os  agentes  do

desenvolvimento  local  devem  assentar  em  critérios  de  transparência  e  eficiência

tendentes  a  agilizar  e  conferir  a  maior  celeridade  possível  aos  processos  e

procedimentos, de modo a que tudo seja feito para facilitar e assim impulsionar as várias

atividades em curso no território concelhio.

Valorizar o Território, Melhorar a Qualidade de Vida                                          20



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2017 - 2020

A prestação de um  serviço de interesse público com elevados níveis de eficácia é um

desiderato apenas alcançável com esta constante aposta no aumento da maturidade da

organização  através  do  planeamento  e  gestão  de  sistemas  de  informação  e  de

diferentes  metodologias  de  gestão,  potenciando  a  excelência.  Propõe-se,  assim,  a

gradual introdução de novas práticas na gestão e a promoção de métodos eficientes de

trabalho através do contributo decisivo das tecnologias de informação e comunicação,

viabilizando a reengenharia dos processos em torno de ideais de melhoria contínua e

combate ao desperdício.

Com  o  objetivo  de  posicionar  o  município  de  Vila  Verde  como  uma  referência  em

soluções tecnologicamente avançadas e na aplicação de modelos de gestão, propõe-se a

concretização das seguintes medidas:

 Projeto  “Redes  de  Cidades  Inteligentes:  Desmaterialização  e  Otimização  de

Processos:  Transformação  Digital’ -  conjunto  articulado  de  ações  de

modernização  administrativa  destinado  a  aumentar  a  capacidade  de

desmaterialização documental e disponibilização de dados sobre o desempenho

dos  processos  de  forma  automática,  em  tempo  real  e  segundo  muitas

perspetivas; esta abertura ou visão aprofundada de transparência da informação

municipal  pretende  tornar  o  exercício  de  prestação  de  contas  uma  tarefa

permanente e aproximar cada vez mais os cidadãos da administração.

 Projeto  “Redes  de  Cidades  Inteligentes:  Desmaterialização  e  Otimização  de

Processos: Teleleitura de consumo de água” - projeto delineado no âmbito de

uma candidatura a fundos do sistema de apoio à modernização administrativa

que  pretende  introduzir, numa  primeira  fase, a  teleleitura  e  telemetria  de

contadores  de  consumo  de  água e  outros  equipamentos  de  medição  e  a

consolidação desses dados sem intervenção humana; numa primeira fase serão

instalados 1000 equipamentos capazes de fazer 4 leituras diárias.
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 Informação ao munícipe: disponibilização, de forma desmaterializada, simples e

automática, de informações úteis e de documentos, notícias, atualidades, agenda

cultural,  galerias,  contactos,  atas,  editais,  concursos  e

reclamações/elogios/sugestões, em duas unidades - nos Paços do Concelho e no

EdC da Vila de Prado.

 App  Mobile  Multilingue para  divulgação  do  Município:  disponibilização,  nos

mercados  de  Apps  “AppStore”,  “Google  Play”  e  “Windows  Phone”,  de  uma

aplicação  móvel  para  incluir  diversas  funcionalidades  -  guia  turístico,  agenda

cultural,  notícias,  história,  contactos,  sugestões,  farmácias  de  serviço,

ocorrências, leitura de contador...

 E-billing das faturas de água: implementação da fatura eletrónica  outbound ou

emissão relativas à gestão de águas, retomando o projeto “e-billing”;

 Reengenharia dos processos e desmaterialização de procedimentos;

 Implementação e exploração dos sistemas de informação geográfica, SIG, na sua

vertente de informação territorial, que permitirá novos modos de gestão e de

acesso a informação de ordem territorial e que proporcionará ganhos em termos

de economia de escala no âmbito dos serviços municipais.

Estas  ações  destinam-se  a  dar  continuidade  à  estratégia  de  facilitação  da  vida  dos

utentes, obviando a entraves burocráticos, melhorando os canais de comunicação com

os munícipes e com todas as entidades no sentido de proporcionar economia de meios e

de tempo, de viabilizar a concretização de projetos e, consequentemente, de tornar o

território concelhio atrativo para residentes e investidores.
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1.1.2.  –  Descentralização  administrativa  –  Espaços  do
Cidadão / Lojas do Munícipe

Os espaços do cidadão e as lojas do munícipe propiciam a desconcentração de serviços

municipais e da administração central, aproximando-os das pessoas, das empresas e das

demais entidades concelhias. Além dos espaços já existentes em Vila Verde, na Vila de

Prado,  na Ribeira do Neiva,  serão desencadeados junto da Agência de Modernização

Administrativa (AMA) todos os mecanismos necessários à abertura efetiva dos espaços

do cidadão previstos para o Vade e para o Vale do Homem.

Os serviços que são prestados nos espaços do cidadão - pedido de 2.ª via de cartão de

benificiário da ADSE; emissão de declaração de IRS; pedidos de alteração de morada;

Subsídio de Doença;  Abono de Família;  Abono Pré-Natal,  subsídio de funeral;  Cartão

Europeu do Seguro de Doença; Complemento por Dependência, Complemento Solidário

para Idoso, pensão de Velhice, pensão social de Velhice, Pensão de Viuvez; revalidação

e/ou substituição de carta de condução; pedido de certidões de Registo Civil, Predial e

Comercial - revestem-se da maior importância para a população e para os agentes do

desenvolvimento local.

Também os serviços levados a bom termo nas lojas do munícipe, designadamente ao

nível  do  saneamento  básico,  do  abastecimento  público  de  água,  do  apoio  social  e

escolar, ocupação do espaço público e atividades económicas, entre outros, trazem bem-

estar à população.
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Complementarmente, avançam ainda os serviços municipais  online para acesso direto

por  parte  dos  cidadãos,  das  instituições  e  das  empresas  através  de  uma plataforma

informática  para  utilização  generalizada  pelo  cidadão  a  partir  de  casa  ou  local  de

trabalho.

Entre as  medidas facilitadoras da interação do Município com os cidadãos,  pontuam

ainda as que se passa a enumerar:

 Elaboração/atualização de  guia informativo  atinente às atividades económicas,

clarificador de procedimentos;

Diversificação de meios de comunicação, recorrendo, por exemplo, ao envio por

SMS, de alertas/avisos ou para solicitação de informação adicional, ao cidadão e

agentes económicos e potenciar o correio eletrónico como meio de comunicação

oficial entre os serviços municipais e os cidadãos;

Redução dos custos de contexto através de procedimentos mais simples e ágeis.

1.1.3- Transferência de competências para as freguesias

O exercício de uma magistratura de proximidade é um dos condões do poder local, uma

vez que os representantes da população conhecem bem de perto a realidade e, bem

assim, os principais problemas que urge debelar e as carências que se impõe colmatar.

As Juntas de Freguesia são parceiros insubstituíveis do Município, porque primam pela

elevada capacidade  de responder,  em tempo útil  e  com eficácia,  às  solicitações  dos

cidadãos. 

Valorizar o Território, Melhorar a Qualidade de Vida                                          24



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2017 - 2020

Assim,  transferência  de  competências,  com  o  objetivo  de  melhorar  a  qualidade  dos

serviços direta e celeremente prestados às pessoas, nomeadamente o reforço dos meios

nas áreas da higiene e limpeza, gestão de espaços verdes e manutenção do mobiliário

urbano,  constituem um importante salto qualitativo em ordem a uma  administração

mais descentralizada e eficiente.

Este  princípio  concretiza-se,  sobretudo,  através  do  cumprimento  dos  acordos  de

execução com as freguesias viabilizadores da transferência de importantes atribuições e

correspondentes recursos financeiros, em setores de intervenção fundamentais para a

elevação do bem-estar  dos munícipes e para o reforço da coesão territorial  e  social,

propiciando o exercício das seguintes competências:

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes;

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público;

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1.º ciclo do ensino básico;

Promover  a  manutenção  dos  espaços  envolventes  dos  estabelecimentos  de  ensino

referidos na alínea anterior.

Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados.

Este quadro de transferência de competências poderá ainda ser ampliado a algumas das

competências de controlo prévio constantes do n.º 2 ao artigo 132.º do Anexo I da Lei

n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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1.2. – Instalações municipais

Para responder com prontidão e eficácia às solicitações e às necessidades emergentes,

nos vários pontos do território concelhio, os serviços técnicos municipais continuam a

disponibilizar  equipas  especializadas  na  realização  de  intervenções  de  reconhecido

interesse  local.  As  instalações  amplas,  modernas  e  funcionais  oferecem  ótimas

condições de trabalho e primam pela garantia das melhores condições de segurança e

comodidade dos funcionários municipais, contribuindo igualmente para a elevação da

capacidade de resposta às solicitações e às necessidades.  

1.3. – Segurança e ordem pública

Em todas as épocas e em todos os contextos, a segurança jamais deixou de emergir

como  um  valor  fundamental  para  o  bem-estar  e  para  a  paz  social.  Assim  sendo,  o

propósito  de consolidação da  atratividade do território  do concelho de Vila  Verde é

também inseparável da valorização da segurança de pessoas e respetivos bens. Neste

contexto, a profunda intervenção realizada na ampliação e na requalificação do quartel

da GNR de Vila Verde potencializa a melhoria das condições de prestação de serviços à

população.
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Viver  em  segurança  e  num  ambiente  em  que  a  ordem  pública  é  uma  constante

constitui, sem dúvida, um fator de captação de novos residentes e de investidores, ao

mesmo tempo que, na justa medida em que contribui para o bem-estar geral, concorre

para a fixação da população das  freguesias  e uniões de freguesias concelhias.  Assim

sendo,  a  segurança  de  pessoas  e  bens  revela-se  determinante  para  a  aposta  no

crescimento económico e para a construção de um efetivo progresso social, ajudando a

viabilizar o acesso de todos ao emprego e aos recursos económicos necessários para

poderem  viver  com  a  almejada  dignidade.  Preconiza-se  também  a  prossecução  do

trabalho concertado entre os vários parceiros sociais concelhios, principalmente para

potenciar  a  inclusão  social  e  colocar  em  prática  princípios  estruturantes  como  a

solidariedade social e o apoio a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social.

A continuidade do projeto ‘Idade Maior - Intervenção em Rede’, materializado através

de  uma parceria  entre  a  GNR,  a  Proteção Civil,  os  bombeiros,  a  Segurança Social  e

entidades de saúde, assume relevo no capítulo do acompanhamento de idosos que se

debatem com o problema muito preocupante da solidão.

1.4. – Proteção civil e luta contra incêndios

O trabalho da Proteção Civil  é incontornável em todos os esforços a levar a bom porto

para promover a segurança e o bem-estar de pessoas e bens e, concomitantemente, na

defesa, proteção e valorização do incomensurável património florestal concelhio.
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Vila  Verde  sempre  esteve  e  vai  continuar  a  estar  na  linha  da  frente  no  combate  e

prevenção aos incêndios florestais,  investindo na melhoria e na construção de novas

acessibilidades, na criação de zonas de faixa de combustível para melhor controlar as

ocorrências  e  o  Município  continuará  a  ser  um  parceiro  empenhado  e  proativo  no

âmbito de todo o meritório trabalho da Proteção Civil e no apoio à muito meritória ação

dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde.

A missão da Proteção Civil, tanto em matéria de prevenção como ao nível do combate

aos  fogos  que  anualmente  destroem  florestas  e  colocam  em  risco  a  segurança  de

proprietários  florestais  e  moradores,  reveste-se  da  maior  relevância,  importando

enfatizar  que  o  crescimento  dos  índices  de  eficiência,  em  resultado  da  crescente

disponibilização de meios e de sinergias e fruto de um aturado trabalho de articulação e

de entreajuda entre as diferentes autoridades,  irá ter continuidade na perspetiva de

que as respostas possam ser ainda mais céleres e eficazes. 

Múltiplas  ações  apresentadas  neste  documento  visam  a  redução  do  número  de

incêndios  florestais  e  de  área  ardida  no  concelho,  fomentando  o  aumento  da

competitividade e atratividade do concelho, além de diminuir o prejuízo económico e

ambiental  que  esses  incêndios  acarretam.  Será  também uma forma de  melhorar  as

condições de vida e bem-estar dos munícipes e da população que usufrui desses espaços

ou paisagens, como sucede com os turistas que ocupam o alojamento turístico local.

Neste sentido, preconiza-se a implementação das seguintes medidas:

Reforço do investimento na  prevenção estrutural florestal concelhia, contando com o

profissionalismo, a dedicação e o empenho das duas equipas de Sapadores Florestais e

da  Equipa  Municipal  de  Intervenção  Florestal  (EMIF),  garantindo  a  sua  maior

estabilidade através da conclusão do processo de contratação dos 5 novos elementos

já em curso;
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Promoção da materialização de  Faixas de Gestão de Combustível (FGC) através do

recurso ao fogo controlado; 

Manutenção da cooperação com o CDOS e o ICNF para a realização no concelho de

várias ações de fogo controlado, assim como ações de formação, quer para as equipas

de  Sapadores  Florestais,  quer  para  as  equipas  de  bombeiros;

Prossecução da aquisição de equipamento específico de apoio à  execução de Fogo

Controlado/Queimadas, de modo a apetrechar o GTF com material necessário para

uma eficaz colaboração na execução destas ações;

Continuação da construção e beneficiação de pontos de água mistos (meios aéreos e

terrestres) em locais estratégicos e realização de uma reunião/Workshop sobre Rede

de Pontos Água de DFCI tendo como destinatários as entidades locais intervenientes

no  combate  a  incêndios  florestais,  ou  seja,  a  Equipa  Municipal  de  Intervenção

Florestal, as Equipas de Sapadores Florestais e o Corpo de Bombeiros, com o objetivo

de  divulgar  a  localização  da  rede  de  pontos  de  água  e  sensibilizar  para  o  uso

prioritário de água não pertencente à rede pública;

Reforço da sensibilização para o  uso prioritário de água não tratada no combate

a incêndios florestais;

Promoção da expansão de espaços verdes que surgem como exigência natural  do

direito a uma melhor qualidade de vida, mas também tendo como principal objetivo o

equilíbrio ecológico das paisagens urbanas e a criação de zonas de lazer e recreio;

Continuação  do  investimento  na  realização  de  ações  de  silvicultura preventiva;

Reforço  da  manutenção/beneficiação  da  Rede  Viária  Florestal;

Implementação de uma “área piloto”, em colaboração com a União de Freguesias do

Vade, para ações de demonstração e sensibilização “in loco”;

Investimento na aquisição de novas ferramentas, equipamentos de comunicações e

máquinas.
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O  papel  da Associação  Humanitária  dos  Bombeiros  Voluntários  de  Vila  Verde  é

imprescindível  em matéria  de  segurança  e  bem-estar  das  pessoas,  razão  pela  qual

continuará  a  ser  apoiada  com  vista  à  melhoria  dos equipamentos e  no  tocante  à

contínua aposta na formação dos bombeiros voluntários, potenciando a mais-valia que

a Escola de Formação de Bombeiros, em Godinhaços, encerra.

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) propõe-se, ainda, dinamizar as seguintes

iniciativas:

Apostar na sensibilização da população para a necessidade de preservar e proteger a

floresta concelhia;

Incrementar a realização de exercícios/simulacros;

Participar na definição de Planos Prévios de Intervenção;

Promover ações no sentido da comemoração da Semana da Floresta Autóctone, do

Dia Mundial da Árvore e do Dia Mundial da Proteção Civil;

Valorizar os recursos humanos criando condições para a intensificação da formação

dos elementos do SMPC.

2. - FUNÇÕES SOCIAIS

2.1. – Educação

A educação é a  força motriz  transformadora  de toda e  qualquer  sociedade que se

propõe evoluir em todos os sentidos, sendo hoje indesmentível que o desenvolvimento

económico é diretamente proporcional ao investimento feito neste setor estruturante.
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O combate ao abandono escolar e a progressiva melhoria da qualificação da população

concretizam-se ainda através de uma política de ação social escolar indutora da inclusão 

social, que inclui, entre outras, as seguintes medidas: 

Atribuição  de  bolsas  de  estudo aos  alunos  do  concelho  que  frequentam  o  ensino

superior,  visando  ajudar  a  incrementar  a  formação  e  a  qualificação  dos  recursos

humanos concelhios. 

Fornecimento  de  refeições  em  todos  os  estabelecimentos  de  ensino  do  ensino  Pré

Escolar  e  do  1.º  Ciclo  do  Ensino  Básico,  potenciando  o  acesso  das  crianças  a  uma

alimentação racional e equilibrada; 

Forte  investimento  nos  transportes  escolares,  trabalhando  no  sentido  de  assegurar

uma eficaz resposta às múltiplas necessidades, assumindo mesmo encargos que estão

para  além  do  que  compete  ao  Município,  mercê  igualmente  da  realização  de

importantes  parcerias  com  instituições  sociais  locais,  garantindo  assim:

o uma rede de transportes que responda, em tempo útil e com eficiência, às

necessidades de deslocação das crianças do ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo

do Ensino Básico para os respetivos estabelecimentos de ensino;

o total comparticipação dos passes escolares dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos e,
em 50%, dos passes dos alunos do ensino secundário;

Comparticipação  na  aquisição  de  livros  escolares para  os  alunos  do  1.º  Ciclo

incluídos nos 1.º e 2.º escalões de rendimentos, de acordo com a legislação vigente;

Desenvolvimento  de  atividades  de  Animação  e  de  Apoio  à  Família  no  ensino  Pré

Escolar.

Entre as prioridades educativas encontram-se ainda os esforços e medidas que se passa 

a elencar:

Consolidação  do projeto  de  ensino profissional  que  está  a  ser  levado a  bom termo

pela  Escola  Profissional  Amar  Terra  Verde,  um  estabelecimento  de  ensino  com

créditos firmados que proporciona, anualmente, a centenas de jovens Vilaverdenses o
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acesso  a  uma  oferta  formativa  ajustada  às  reais  necessidades  da  economia  local  e

regional e do mercado de trabalho, razão pela qual tudo deverá ser feito em ordem a

que continue  a implementar um projeto educativo de elevada qualidade, mantendo

a  aposta  no  trabalho  cooperativo  com  o  Município,  com  outras  instituições  e

organizações  e  com  os  vários  atores  do  desenvolvimento  local  e  regional;

Dar continuidade à  parceria com a Associação Cultural  e  Musical  de Vila Verde,  no

âmbito também da consolidação do projeto da Academia de Música de Vila  Verde,

hoje  um  incontornável polo  em  matéria  de  educação  e  formação  musical  de

excelência  com  elevado  prestígio  no  concelho  e  na  região;

Assim, investir  na educação,  nas suas distintas vertentes, tendo em vista a formação

integral das crianças e jovens Vilaverdenses, é a primeira das prioridades no processo de

transformação de Vila Verde num concelho moderno e competitivo.

Uma  vez  concluída  a  construção  e  requalificação  de  centros  escolares,  que  cobrem

uniformemente  todo  o  território  concelhio,  fazendo  do  acesso  a  uma  educação  de

excelência um princípio com aplicação universal  em Vila  Verde,  o Município viabiliza

também a realização de avultados investimentos na requalificação das escolas básicas

(dos 2.º e 3.º ciclos) de Vila Verde e da Vila de Prado, visando garantir a todos os alunos

dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico as melhores condições para garantir o acesso a uma

educação de qualidade em todas as escolas concelhias deste nível de ensino. 
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Concretizar a requalificação das escolas básicas da Vila de Prado e Vila Verde, dos 2.º

e 3.º ciclos, um avultado investimento em níveis de ensino que estão sob a alçada da

administração  central  e  que  traduz,  por  consequência,  o  enorme  esforço  que  o

Município  realiza,  substituindo-se  à  tutela,  para  que  a  educação  funcione  como  o

grande motor do progresso local;

Diligenciar  em  ordem  à  criação  de  oferta  de  Ensino  Secundário  na  Vila  de  Prado;

Prosseguir com os esforços tendentes à criação de um projeto de  ensino superior no

concelho em  área(s)  centrada(s)  no  âmbito  de  formações  vocacionais  e  técnicas

avançadas  focalizados  na  frequência  de  cursos  vocacionais,  profissionais  e  de

aprendizagem ao longo da vida,  procurando assim encontrar  respostas consentâneas

com  as  características  e  efetivas  necessidades  da  economia  concelhia  e  regional,

mormente  em  áreas  como  o  turismo,  a  hotelaria  e  a gastronomia.

A  implementação  de  projetos  de  âmbito  educativo,  em  parceria  com  as  escolas  e

agrupamentos  de  escolas,  volta  a  emergir  como  uma  estratégia  de  promoção  da

formação integral das crianças e jovens, mercê da continuidade das seguintes  ações e

programas:

Implementação do Programa Regime da Fruta Escolar para as crianças do Ensino Pré-

Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, de sensibilização para a relevância de se praticar 

uma alimentação saudável;

Promoção de ações de sensibilização em temáticas relativas à educação ambiental e à

educação para a saúde;

Dinamização  do Projeto  “Escola  +  Verde”  também  no  sentido  do  enraizamento  da

adoção de comportamentos e atitudes ecológicos;

Concretização do projeto  “Rede de Cidades Educadoras”, potenciador de e de partilha

de  conhecimentos  propiciadores  da  adoção  de  práticas  educativas  inovadoras  e  do

aprofundamento  da  preparação  dos  alunos  para  sociedade  do  conhecimento;
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Desenvolvimento  do  projeto  integrador  e  inovador  de  combate  ao  abandono  e

insucesso  escolar do  Cávado  (PIICAIE)  -  integrado  no supra  programa PDCT Cávado

2020, que visa a promoção do sucesso educativo em contexto escolar  e a diminuição do

risco  de  abandono  e  insucesso  no  ensino  regular,  resultando  de  um  trabalho

colaborativo entre a CIM, o Município, os Agrupamentos de Escolas do Concelho e a

Escola Secundária de Vila Verde com o objetivo de agregar as várias ações propostas

pelas escolas em função das suas problemáticas específicas, sendo que o Município será

a  entidade  gestora  do  projeto  e  as  escolas  os  parceiros  por  excelência  para  a  sua

implementação,  abrangendo  alunos  de  todos  os  níveis  de  ensino  até  ao  ensino

secundário;

Disponibilização do autocarro municipal para propiciar a realização de visitas de estudo

organizadas  pelos  diversos  estabelecimentos  de  ensino  concelhios,  com  particular

incidência para os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico.

2.2. - Juventude

A  aposta  na  Juventude  é  transversal neste  documento,  consubstanciando-se  no

conjunto de políticas e medidas propostas em setores distintos, mas complementares,

como o  crescimento  económico e  o  emprego,  a  educação,  o  desporto e  o  lazer,  o

desenvolvimento  social e  cultural,  a  habitação  e  o  investimento  na  sociedade  do

conhecimento e da inovação tecnológica.
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Assim, a juventude é novamente contemplada com o desenvolvimento de políticas que

tocam  diferentes  mas  complementares  setores  de  intervenção  municipal,  desde  a

educação, a  cultura, o  desporto e o  lazer  até aos incentivos e  apoios ao crescimento

económico  e  à  atração  de  investimentos  geradores  de  emprego,  assim  como  à

habitação e à aposta na preparação para a sociedade do conhecimento e na inovação

tecnológica.

A juventude é de vital importância para qualquer território e para qualquer organização,

dado o seu contributo para a renovação e porque capta e empreende as mudanças com

maior  facilidade.  Um  concelho  que,  como  Vila  Verde,  investe  consistentemente  na

juventude, tem um futuro próspero pela frente.

Os jovens são, assim, parte ativa na atividade económico e sociocultural do território

concelhio,  sendo chamados a dar o seu precioso contributo para a  concretização de

projetos  potenciadores  da  coesão  social  e  territorial,  envolvem-se  ativamente  no

movimento  associativo  e  na  realização  de  iniciativas  e  atividades  que  alavancam  o

desenvolvimento local. 

A este nível, merece destaque, na atividade do Município, a promoção de parcerias com

associações e outras entidades concelhias na materialização de projetos estruturantes

como a  requalificação e/ou construção de equipamentos  desportivos  e  de  lazer  e  a

implementação de medidas de discriminação positiva de incentivo à fixação dos jovens

nas  suas  freguesias,  nomeadamente  reduções  e  isenções  ao  nível  da  construção  de

habitação, assim como estímulos ao empreendedorismo.  

Elegendo como absolutamente prioritária esta vertente de apoio aos jovens, considera-

se  que  as  áreas  intervenção seguintes  são  determinantes  no  âmbito  da  adoção  de

consistentes políticas de juventude:

i) educação;

ii) formação e emprego;
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iii) desporto, lazer, cultura e associativismo;

iv) desenvolvimento sustentável e ambiente;

v) inclusão social, cidadania, igualdade de oportunidades e não discriminação.

A melhoria das condições de vida dos jovens e o reforço da atratividade do território

concelhio para esta faixa etária são promovidas com a seguinte ordem de ações:

Continuar a investir na criação de todas as condições para que a educação concelhia

se mantenha num patamar de excelência;

Concretizar programas integrados e parcerias que permitam o acesso crescente a

serviços e bens culturais;

Criar condições propiciadoras do acesso dos jovens ao conhecimento e às

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC);

Capacitar os jovens para o exercício de uma atividade profissional;

Promover o acesso à habitação;

Incentivar e apoiar projetos e iniciativas potenciadores do talento criativo da

juventude;

Melhorar as infraestruturas e equipamentos desportivos e de lazer;

Estimular a prática desportiva de formação, competição, recreação e lazer.

No mundo global em que nos encontramos, os níveis de competitividade e os desafios

que  os  jovens  têm  pela  frente  reclamam  uma  preparação  igualmente  exigente  e

multifacetada.  Assim, a capacitação para o desempenho profissional  e para o acesso

e/ou criação de  emprego volta a merecer o empenhado incentivo e apoio da Câmara

Municipal, enveredando por políticas apelativas para o avanço de novos investimentos

empresariais no território concelhio.

Valorizar o Território, Melhorar a Qualidade de Vida                                          36



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2017 - 2020

As seguintes medidas visam apoiar os jovens na construção do seu projeto de vida e na

realização de alguns dos seus principais objetivos profissionais:

Viabilizar  a  realização  de  estágios curriculares em  articulação  com  instituições  de

ensino secundário, profissional e universitário;

Proporcionar  oportunidades  de  estágios  profissionais para  jovens  licenciados  à

procura de emprego,  tendo em vista o almejado ingresso na vida ativa e a  melhoria

das suas qualificações;

Apoiar  os  jovens  que  frequentam  o  ensino  superior  com  a  atribuição  de  bolsas  de

estudo;

Garantir o total empenho dos Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) de Vila Verde e

da  Vila  de  Prado  em  matéria  de  informação,  orientação  e  apoio  aos  jovens  na

procura  de  emprego e  de  novas  oportunidades  de  formação  profissional  e/ou  de

integração no mercado de trabalho;

Fomentar  o  empreendedorismo  juvenil e  a  inserção  no  mundo  do  trabalho,

promovendo a cooperação com as empresas e com as  instituições locais  e  regionais,

apoiando  iniciativas  e  projetos  de  investimento,  continuando  a  contar  com  o

dinamismo  do  IEMinho,  uma  entidade  participada  pelo  Município;

Apoiar  a  aquisição de habitação própria  isentando os  jovens  de taxas  urbanísticas;

Incentivar e apoiar a realização de  encontros de jovens como espaços de diálogo e de

reflexão;

Promover  a  educação  para  a  preservação,  proteção  e  valorização  dos  patrimónios

natural,  cultural  e  ambiental,  assim  como  para  a  defesa  e  promoção  de  valores

fundantes  como a  solidariedade e  o  espírito  cívico,  através  de projetos  de  educação

ambiental como é o caso da Base Escutista de Gondomar, projeto da Junta do Núcleo

de Vila Verde;
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Dinamizar políticas de juventude através da participação do Município de Vila Verde

na Associação Internacional das Cidades Educadoras;

Disponibilizar e promover o Cartão Jovem Municipal com todas as vantagens que lhe

estão associadas no acesso a produtos e serviços de relevante interesse para a

população juvenil;

Apoiar os jovens artistas através de iniciativas e atividades, nomeadamente:

o A  realização  da  Bienal  na  Escola,  integrada  no  projeto  da  Bienal

Internacional de Arte Jovem;
o O apoio a projetos de promoção artística como a Casa das Artes, com sede

na  Escola  do  Penedo  –  Lage,  uma  estrutura  de  apoio  aos  artistas  e  de

promoção do trabalho artístico, com espaços para formação, ateliês e galeria

para exposição;
o O estímulo e apoio à atividade da  Academia de Música de Vila Verde no

incremento da formação musical e artística de crianças e jovens;
o A realização de atividades no âmbito da multimédia e das TIC integradas na

área da intervenção da “Casa do Conhecimento”;
o A  promoção  do  concurso  internacional  de  criadores  de  moda,

especialmente vocacionado para os jovens;
o A  Disponibilização  de  espaços  de  participação  de  jovens  artistas

Vilaverdenses  nos  variados  eventos  sociais  e  culturais  promovidos  pelo

Município.
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2.3. – Saúde

A saúde é um bem precioso e necessário, constituindo um dos indicadores fundamentais

de  bem-estar  da  população.  Assim,  e  apesar  de  estarmos  em  presença  de  uma

responsabilidade e competência da administração central,  o Município de Vila Verde

estará particularmente atento e empenhado e dará o seu contributo para que todos os

Vilaverdenses acedam a cuidados de saúde de elevada qualidade. 

O  acesso  dos  munícipes  ao  Serviço  Nacional  de  Saúde,  nomeadamente  através  do

médico de família é uma garantia fundamental, sobretudo num concelho que conta com

uma boa cobertura de equipamentos de saúde. 

Com o objetivo de consolidar esta valorização da saúde como fator de qualidade de vida,

vão ser feitos esforços em ordem a que as extensões de saúde de Cervães, de Pico de

Regalados e da Portela do Vade sejam transformadas em  polos de uma Unidade de

Saúde Familiar,  dada a sua relevância em termos de prestação de cuidados de saúde

primários. Nesse sentido, relevam os esforços a encetar para a realização de  obras de

requalificação das respetivas instalações para que os profissionais de saúde e os utentes

beneficiem das melhores condições.

A  melhoria  da  rede  de  cuidados  continuados e  a  aposta  em  campanhas  de

sensibilização  e  de  educação  para  a  saúde consubstanciar-se-á  na  valorização  do

trabalho colaborativo com entidades de saúde,  estabelecimentos  de ensino e  outras

forças vivas locais.

O pioneirismo do Município de Vila Verde na implementação do programa de vacinação

gratuito em complemento do Programa Nacional de Vacinação (PNV), especialmente a

Prevenar 13, vacina pneumocócica, preventiva de graves doenças como a pneumonia, a
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 sepsis,  a meningite e as otites crónicas, avulta na importância sempre concedida ao

setor da saúde e esta continuará a ser a linha de orientação a seguir para que os serviços

prestados a todos os Vilaverdenses primem pela excelência.

Ora,  a  aposta  na  prevenção  e  em  projetos  que  promovam  a  saúde  e  previnam  a

emergência de doenças graves continuará a ser incentivada, colaborando com as escolas

na  implementação  dos  seus  projetos  de  educação  para  a  saúde  (PES)  e  apoiando

projetos como o da prevenção da ambliopia em colaboração com o Hospital de Braga.

Com  efeito,  o  Município  apoia  a  implementação  do  projeto  “Pimpolho”,  em

colaboração com o Hospital de Braga, visando a realização de um rastreio oftalmológico,

a crianças entre os 3 e 4 anos de idade que frequentam as escolas do Município, para

despistar a ambliopia, uma doença silenciosa e de difícil deteção pela família. Assim, este

rastreio  vai  permitir  às  crianças  uma deslocação ao hospital  de  Braga,  em ambiente

descontraído, em formato de “passeio escolar”, evitando o acompanhamento dos pais,

sem  perdas  de  tempo  e  de  trabalho,  diminuindo,  assim,  custos  relevantes  para  as

famílias e para a sociedade. 

De igual forma, relevam como importantes apoios no âmbito da saúde:

o a  implementação  dos  projetos  “Medivida”,  que  consiste  numa  parceria

entre o Município de Vila Verde, as farmácias aderentes deste concelho e as

Instituições Particulares  de Solidariedade Social  (IPSS),  com o objetivo de

garantir  uma  maior  acessibilidade  à  medicação  prescrita  dos  munícipes

Vilaverdenses carenciados, promovendo, também a responsabilidade social

das farmácias;
o o desenvolvimento do Protocolo “Dentivida” que, congregando o Município

de Vila Verde e várias instituições particulares de solidariedade social com

médicos dentistas, ortodontistas e laboratórios de próteses dentárias, visa o

apoio a pessoas com parcos recursos socioeconómicos e criando condições

de acesso a aconselhamento e tratamento oral direcionado para cidadãos e

famílias carenciadas.
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o A continuação do desenvolvimento da parceria profícua com o ACES Cávado

II Gerês/Cabreira de molde a providenciar um médico de família para todos

os  utentes  do  Serviço  Nacional  de  Saúde  (SNS)  na  área  geográfica  do

concelho de Vila Verde.

2.3. - Ação Social

A  definição  e  implementação  de  uma  sólida  política  de  ação  social  tendente  à

consolidação  da  coesão  social e  a  que  todos  os  Vilaverdenses  tenham  a  acesso  a

condições de vida dignificantes é um vetor estruturante de uma intervenção política

centrada nas pessoas e no seu bem-estar. 

A missão da ação social do Município de Vila Verde visa, assim, desde logo, colmatar si-

tuações de pobreza e exclusão social, minimizar desigualdades e disfunções sociais, cen-

trando o trabalho na proximidade aos cidadãos e num profundo trabalho de articulação

e cooperação com as diversas IPSS concelhias.

Os desafios que hoje se colocam em matéria de desenvolvimento social apresentam ma-

tizes distintas em cada território, sendo fulcral a parceria e participação das entidades e

recursos locais para responder de forma ajustada, concertada e sustentável às necessi-

dades e problemáticas sentidas no Concelho de Vila Verde. 

Assim, a emergência de novas medidas de política sociais acopladas à necessidade da

conjugação de esforços e otimização de respostas a nível local sustenta o projeto de in-

tervenção dos serviços de Ação Social do Município de Vila Verde, assentes nas seguin-

tes linhas orientadoras:
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Coesão Social

Promover o desenvolvimento de processos de intervenção social alicerçados em compe-

tências como a articulação, a negociação, a interação institucional permanentes e a me-

diação entre serviços e cidadãos que se impõe pela necessidade de potenciar capacida-

des e recursos, assim como trabalhar no sentido de uma sociedade mais solidária, mais

justa e mais coesa. 

Inclusão Social Ativa

Fomentar medidas de incentivo e reforço ao voluntariado, sensibilizando as pessoas e as

organizações para a importância do mesmo, potenciando ainda a participação dos bene-

ficiários de prestações sociais em atividades de voluntariado realizadas no Concelho; po-

tenciar  o  trabalho  socialmente necessário,  promovendo deste  modo a  melhoria  das

competências socioprofissionais dos moradores das habitações sociais do Município. 

Intervenção sistémica, empowerment, capacitação e advocacia social 

Na intervenção sistémica coloca-se em evidência a estratégia de empowerment em arti-

culação com os sistemas e redes de suporte social como meio fulcral para a inserção e

bem-estar social dos cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão soci-

al, sendo fundamental privilegiar o desenvolvimento das suas potencialidades para que

estes exerçam forças de cidadania participativa e se tornem responsáveis, agentes de

mudança,  intervindo nas suas próprias condições de vida.  Visa-se, assim, estimular a

participação ativa e a corresponsabilização dos cidadãos.

Investigação-ação

Realizar estudos sobre o fenómeno da pobreza e da exclusão social numa lógica de in-

vestigação-ação e elaborar propostas que visem a prevenção e redução de problemas

bem como a satisfação das necessidades.  
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Eficácia e eficiência da intervenção social

Esta linha centra-se no desenvolvimento de estratégias para a organização e dinamiza-

ção dos Serviços de Ação Social do Município e prima pela metodologia comum de pla-

neamento, diagnóstico, intervenção, acompanhamento e avaliação de processos.

Assim, as ações propostas com vista à promoção do bem-estar social e da melhoria das

condições de vida de cidadãos, famílias, grupos e comunidades em situação de vulnera-

bilidade social, radicam nos seguintes vetores:

Habitação

As ações ao nível da habitação têm como objetivo geral a melhoria das condições de ha-

bitabilidade de famílias em situação de grave carência económica. 

Educação

As ações ao nível da educação têm como objetivo a promoção do acesso ao ensino atra-

vés do apoio ao transporte escolar, à aquisição de material escolar e apoio na alimenta-

ção, entre outros, que possibilitem a frequência dos jardins-de-infância por crianças pro-

venientes de estratos sociais desfavorecidos. 

Saúde

As ações contempladas no âmbito da saúde emergem da necessidade de resposta às fa-

mílias com dificuldades em fazer face às despesas com medicamentos, saúde oral e ain-

da a promoção do acesso à frequência da natação como benefício para a saúde.

Emprego/ trabalho socialmente necessário 

A nova “pobreza” associada ao aumento exponencial do desemprego, remete-nos para

o reforço de medidas de emprego/ocupação alternativas, como o Contrato Emprego In-

serção (CEI E CEI+)
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Infância/ Atividades ocupacionais

Esta ação prima pelo reconhecimento da necessidade de potenciar o desenvolvimento

psíquico e afetivo das crianças provenientes de contextos familiares  disfuncionais  e

desfavorecidos, através da sua participação em  campos de férias, privilegiando o acesso

a crianças em acompanhamento pela  CPCJ e pela Segurança Social.

Emergência Social

Desenvolvimento de respostas  numa lógica de parceria  e articulação com entidades

locais para colmatar as necessidades humanas básicas de subsistência  ao  nível  da

alimentação e vestuário.

As medidas para a concretização destes objetivos são as que se passam a enumerar:

Contínuo apoio às instituições com uma forte intervenção de pendor social e realização

de  parcerias  com  o  Instituto  de  Emprego  e  Formação  Profissional  no  sentido  da

preparação dos desempregados para os desafios e oportunidades profissionais;

Apoiar  os  investimentos  em  matéria  de  construção  e/ou  requalificação  de

equipamentos sociais de apoio à infância e à velhice;

Cooperar afincadamente com as IPPS e com a Comissão de Proteção de Crianças e

Jovens de Vila Verde com vista à implementação de medidas de inclusão social e de

dignificação de todas as pessoas;

Dar  continuidade ao papel  da  rede de Lojas  Sociais  e  atribuir  o Cabaz de Natal  no

âmbito do apoio, com bens essenciais, às famílias mais desfavorecidas;

Apoiar  os  projetos  de  autoconstrução  para  melhorar  as  condições  de  habitação  de

famílias carenciadas;
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Implementar a isenção de taxas de construção destinadas aos jovens e às famílias

carenciadas;

Aplicar um  tarifário social no fornecimento de água e recolha de águas residuais e

resíduos  sólidos  urbanos  para  os  agregados  familiares  mais  desfavorecidos;

Isentar as famílias carenciadas nas taxas de ligação de água e saneamento públicos;

Manter o  IMI na taxa mínima  legalmente permitida e garantir  taxas de IMI mais

reduzidas para agregados familiares mais numerosos;

Dinamizar atividades lúdico-recreativas e culturais destinadas aos idosos - a Festa

Concelhia  do  Idoso e  a  festa  de  animação  e  convívio entre  os  idosos

institucionalizados  e  aqueles  que  aderem  ao  programa  “Seniores  Ativos”;

Organizar  a Festa  da  Família,  a  Celebração  do  “Dia  dos  Avós”,  a  Mega  Aula

Intergeracional, o Magusto Sénior, no intuito de propiciar o convívio intergeracional,

o  relacionamento  interinstitucional  e  a  prática  de  atividade  física;

Apoiar a realização do Baile de Máscaras Sénior -   realização de um concurso de

máscaras  com  a  entrega  de  prémios  para  os  3  primeiros  classificados  em

representação das IPSS e para as participações individuais.  Participam as IPSS, os

seniores ativos, as crianças e a comunidade em geral;

Promover a exposição “Olhares sobre a Pobreza e a Exclusão Social” destinada a

alertar  para  os  fenómenos  de  pobreza  e  exclusão  social  através  dos  trabalhos

realizados pelas crianças e idosos das  instituições do Concelho e a  celebrar o Dia

Mundial da Erradicação da Pobreza (17 de outubro);

Realizar a Festa Concelhia do Idoso -  festa em que se pretende criar um espaço de

conciliação  do  lazer  com  a  grande  religiosidade  vivida  pela  população  sénior;

Apoiar  a  realização  de  um  concurso  de  bolachas  e  caixas  alusivas  aos  Santos

populares pelas IPSS do concelho em parceria com a Escola Profissional Amar Terra

Verde;
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Integrar o “Projeto Idade Maior – Intervenção em Rede”  destinado a implementar

uma  rede  integrada  de  apoio  e  acompanhamento  a  situações  de  isolamento  e

solidão;

Promover o Projeto “Antiga.Mente”  com o objetivo de dar a conhecer as áreas de

interesse, as tradições culturais e etnográficas do concelho, a sua evolução ao longo

dos  tempos,  promovendo  e  reforçando  a  cidadania  e  a  participação  social  dos

seniores.

Implementar o Programa “Escolhas”, promotor da inclusão escolar e profissional de

crianças e jovens, maioritariamente de etnia cigana,  provenientes de um contexto

socioeconómico desfavorecido;

Concretizar o Projeto “Férias+Iguais” -  semana(s) de férias com os/as filhos/as dos

colaboradores/as do Município, com diversas atividades lúdicas e visando facilitar a

conciliação da vida profissional com a vida familiar no âmbito do projeto “Igualdade

de Género”;

Levar a bom termo campos de férias facilitadores da melhor integração de crianças e

jovens;

Apoiar a realização de colónias balneares para crianças, patrocinando as instituições

locais  (IPSS,  estabelecimentos  de  ensino  e  juntas  de  freguesia)  na  realização  de

colónias  balneares  para  crianças  e  jovens  no  período  de  férias  escolares;

Implementar o projeto “Medivida” para apoio a pessoas com problemas de saúde e

com  menores  recursos  socioeconómicos  na  aquisição  de  medicação;

Monotorização e supervisão do Protocolo “Dentivida” que visa o apoio, ao nível da

estomatologia,  a  pessoas  com  parcos  recursos  socioeconómicos;

Dinamizar o SMAC (Serviço Municipal de Apoio ao Consumidor), destinado a efetuar

sessões  de  Informação  aos  consumidores  e  empresas  sobre  os  seus  direitos  e

deveres;  informar  e  encaminhar  os  munícipes  para  a  resolução  de  conflitos  de

consumo  com  base  na  mediação,  conciliação  e  arbitragem;  informar,  apoiar  e

encaminhar para a RACE os consumidores sobreendividados;
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Apoiar  a frequência  das  Piscinas  Municipais por  crianças  portadoras  de

multideficiências  e  com  comprovados  problemas  de  saúde;

Assegurar  o  apoio  ao  nível  das  refeições  e  prolongamento  de  horário,

comparticipando a componente familiar nos custos das refeições e prolongamento de

horário das crianças que frequentam o ensino pré-escolar e que pertencem a famílias

com uma frágil situação económica.

Promover  o  projeto “Voluntaria-te”  –  Voluntariado  Sem  Idade,  visando  a

consolidação do Banco Local  de  Voluntariado e  chamar  a atenção para as  regras

necessárias à realização de um voluntariado eficiente e efetivo (workshops, sessões

de  formação  para  voluntários,  bolsa  de  voluntários  e  ações  de  sensibilização  da

opinião pública para as questões do voluntariado).

Promover a Estratégia Municipal para a Igualdade de Género, visando elaborar um

novo Plano Municipal para a Igualdade de Género Interno e Externo, envolvendo as

entidades  parceiras  do  CLASVV  e  os/as  colaboradores/as  do  Município.

Criar um Gabinete de Prevenção e Intervenção na Violência Doméstica, no sentido

de promover uma cultura de não-violência, disseminando valores de cidadania, ética,

tolerância e direitos humanos, reconstruindo novos discursos e atitudes em prol da

igualdade  de  género,  procurando  dar  resposta  às  necessidades  estruturais  e

emocionais,  através  de  uma  intervenção  junto  de  vítimas  de  violência.

Promover o projeto CigaGiro - Programa Escolhas, destinado a promover a inclusão

social, escolar e profissional de crianças, jovens e suas famílias, visando a igualdade

de oportunidades e o reforço da coesão social.

Dar continuidade ao Plano de Desenvolvimento Social (PDS), balizado para o hiato

temporal  2015-2020,  enquadrado nos  eixos  infra  ratificados  em sede  de  CLASVV:

Valorizar o Território, Melhorar a Qualidade de Vida                                          47



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2017 - 2020

o Capacitação Organizacional (Qualidade em Rede) assente no envolvimento

das  IPSS  do concelho na  criação  e  operacionalização  de  um processo  de

gestão de qualidade em rede;
o Empreendedorismo Escolar direcionado para o desenvolvimento do espírito

empreendedor e da educação para o empreendedorismo desde o 1.º ciclo

até ao ensino profissional;
o Eficiência energética nas IPSS em ordem a suscitar um ainda mais eficiente

desempenho energético das IPSS;
o Idade Maior – Intervenção em Rede, centrado no propósito de elevação da

qualidade de vida do idoso mediante a propiciação do envelhecimento ativo,

da solidariedade intergeracional e institucional e do combate ao isolamento.

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

Relevante é também o trabalho da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ),

uma entidade oficial não judiciária, com autonomia funcional e que tem como objetivo a

promoção dos direitos e a proteção das crianças e jovens, prevenindo ou pondo termo a

situações  suscetíveis  de  afetar  a  sua  segurança,  saúde,  formação  e  educação,  ou

desenvolvimento integral.

O seu trabalho tem como epicentro a prevenção de situações de risco e perigo alicerçada

no conhecimento que tem da realidade local, diagnosticando as necessidades específicas

na área da infância e juventude e articulando com todas as estruturas locais para a sua

solução. Assim, compete-lhe encetar medidas concretas de promoção dos direitos e de

prevenção das situações de perigo para a criança e jovem, entre as quais:

 informar e sensibilizar a comunidade sobre os direitos da criança e do jovem;
 promover ações, informar e colaborar com as entidades competentes;
 dinamizar e dar parecer sobre programas destinados às crianças e aos jovens

em perigo;
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 analisar  a  informação  semestral  relativa  aos  processos  iniciados  e  ao

andamento dos processos pendentes na comissão restrita.

Nas  situações  identificadas  como  de  perigo  para  a  criança  ou  jovem,  realiza  o

correspondente diagnóstico, instrui o processo de aplicação da medida de promoção e

proteção  da  criança  ou  do  jovem em  perigo,  executa-o  e  atua  ainda  m matéria  de

acompanhamento e de revisão.

No âmbito da sua atividade, a CPCJ implementará as seguintes ações:

Realização da Assembleia  de Crianças  e Jovens para proporcionar  às  crianças  e  aos

jovens  o  ensejo  de  participarem  ativamente  numa  experiência  de  exposição  e  de

partilha  de  ideias  e  perspetivas,  sugestões  de  intervenção  pública;

Colaboração na organização do  Congresso Intermunicipal das CPCJ sobre Proteção de

Crianças  e  Jovens,  organizado  por  quatro  CPCJ  (Vila  Verde;  Esposende;  Barcelos;

Famalicão),  que  se  norteia  pelo  propósito  de  articulação  e  concertação  de

conhecimentos e práticas no domínio da promoção dos direitos das crianças e jovens;

Reedição do  livro “Direitos das Crianças” a  fazer chegar a todas as escolas e jardins

de-infância dos agrupamentos de escolas do concelho;

Promoção do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância – realização de diversos

eventos/ações  em articulação com as  escolas  do concelho e  diversas  entidades com

competência em matéria de infância e juventude;

Comemoração  do  Dia  da  Criança que  contempla  a  dinamização  de  iniciativas  junto

das crianças e jovens do concelho: sessões de informação, futebol, pinturas, natação,

jogos tradicionais, jogos radicais e outras atividades lúdicas, no Complexo de Lazer de

Vila Verde.

Realização de diversas  atividades no âmbito do  Projeto “Tecer  a Prevenção em Vila

Verde” que visa a definição de um Plano Estratégico de Prevenção dos Maus Tratos e

da Promoção dos Direitos da Criança.
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GIP – Gabinete de Inserção Profissional

O  Gabinete de Inserção Profissional intervém diretamente em ações de promoção do

emprego e da formação, em parceria com o Serviço de Emprego de Braga, assegurando

um serviço de proximidade aos munícipes e às empresas do concelho, incrementando o

emprego e impulsionando o empreendedorismo local.

O funcionamento do GIP na Vila de Prado insere-se numa lógica de desconcentração

deste  serviço  estratégico  que  facilita  o  acesso  das  pessoas,  empresas  e  demais

organizações a mais e melhor informação atinente a medidas de qualificação profissional

e  de  emprego  de  crucial  importância  para  quem  procura  novas  oportunidades  de

trabalho ou projetos de formação e de valorização profissional.

Assim, os GIP de Vila Verde e da Vila de Prado concretizam as seguintes atividades:

Inscrição  para  emprego  e/ou  formação ,  na  base  de  dados  informática  de

pessoas  à  procura de trabalho e/ou formação e manutenção curricular  constante da

base  dados  (contactos,  moradas,  percurso  académico,  profissional,  etc..);

Promoção  do  emprego ,  realizando  uma  aturada  prospeção  de  ofertas,

divulgação  de  programas  e  medidas  de  apoio  ao  emprego,  seleção  e

encaminhamento  de  candidatos,  apoio  na  elaboração  de  candidaturas  a  programas

de  incentivo  ao  emprego,  avaliação  do  potencial  de  empregabilidade  na  área  de

influência do GIP/SQIP;
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Informação  escolar/profissional ,  através  da  realização  de  sessões

coletivas  e  individuais  direcionadas  a  utentes  em  fase  de  transição  escolar  ou

(re)qualificação profissional;

Encaminhamento/articulação  com  outras  Instituições,  encetando

sistemáticos  contactos  e  frutuosas  parcerias  com  entidades  locais  e  regionais  -

IPSS,  associações,  Segurança  Social,  juntas  de  freguesia,  entidades  formadoras,  no

âmbito da ampliação da capacidade de resposta para promoção da (re)inserção social;

Parceria  com o NLI  (Núcleo Local  de Inserção) na perspetiva de serem encontradas

fórmulas  de  atuação  conjunta  de  vários  atores  locais  na  promoção  de  ações  de

(re)inserção social, combatendo a pobreza e a exclusão social;

Cooperação com o Serviço de Emprego de Braga (SE) no desenvolvimento de atividades 

de promoção de emprego e formação;

Programa  Local  de  Inserção  (PLI) no  âmbito  da  promoção  de  projetos  de  vida  de

pessoas  que  se  encontram  em  situação  de  maior  fragilidade  psicoemocional,

decorrente da situação de desemprego;

Sessões  de  informação  coletiva  –  SIC dirigidas  a  empresários,  IPSS,  agentes  de

desenvolvimento  local,  desempregados  e  munícipes  em  geral,  versando  temáticas

como  políticas/medidas  ativas  de  emprego,  empreendedorismo  e

internacionalização;

Criação de um diretório com as empresas do concelho - base de dados e recolha de

informação identificativa por atividade/setor das empresas residentes no concelho de

Vila  Verde,  para  prestar  um  mais  efetivo  e  rigoroso  apoio  no  tocante  a  incentivos

municipais e de apoios à contratação e recrutamento, promovidos pelo GIP e Instituto

de Emprego e Formação Profissional (IEFP).
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2.4. – Habitação

Na firme convicção de que todas  as  pessoas  têm direito a  uma habitação condigna,

afigura-se  prioritário  dar  um efetivo e consequente contributo  para  que este  direito

constitucionalmente sagrado e de reconhecida responsabilidade dos poderes públicos

com competência nesta matéria seja integralmente assegurado.

Releva-se,  assim  as  iniciativas/ações a  concretizar  para  ajudar  as  famílias  mais

carenciadas no acesso a uma habitação com as condições e o conforto a que têm pleno

direito:

 Apoio à habitação, disponibilizando mão-de-obra e materiais de construção para a

requalificação  de  habitações  em  condições  precárias,  em  cumprimento  do

“Regulamento  Municipal  de  Promoção  à  Recuperação  Habitacional  para  Estratos

Sociais Desfavorecidos”;

 Parceria  com  a  Associação  Humanitária  Habitat  (A.H.H.) para  a  construção  de

habitações para famílias em situação socioeconómica vulnerável e que residam em

condições insalubres e precárias;

 Porta Jovem 65 - divulgação e apoio na candidatura ao programa “Porta Jovem 65”;

 Centro  de  Recursos  para  a  Habitação  -  recolha  de  materiais  de  construção,

mobiliário e eletrodomésticos junto das empresas do Concelho;

 Programa CEI/construção civil – candidatura para assistentes operacionais na área

da  construção  civil  com  o  objetivo  de  criação  das  condições  mínimas  de

habitabilidade para famílias carenciadas, em simultâneo com a ocupação e inserção

profissional de pessoas desempregadas;

 Garantia de um ambiente fiscal favorável às famílias  mais carenciadas e/ou mais

numerosas e aos jovens através de taxas de IMI reduzidas ou isenções das taxas

urbanísticas.
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3. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO

A questão do ordenamento do território é estruturante para o crescimento harmonioso

do concelho e prende-se, essencialmente, com uma eficiente gestão da interação entre

o Homem e o espaço natural onde este se insere. 

A este nível, aposta-se no permanente planeamento das formas de ocupação do solo, na

potenciação do criterioso e racional aproveitamento dos recursos e caraterísticas natu-

rais e das infraestruturas e equipamentos pré-existentes, tendo sempre em linha de con-

ta a indeclinável preservação de recursos limitados.

Com a publicação do novo Plano Diretor Municipal, em 2014, cujo regulamento foi revis-

to e alterado em 2016, e o novo Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação,

aprofundámos o planeamento urbanístico e ordenamento do território de forma mais

equilibrada, com destaque para uma mais clara distinção entre o solo rural e o solo ur-

bano, entre os espaços residenciais e os de caráter agrícola e florestal, e criando melho-

res condições para o desenvolvimento de áreas destinadas a atividades económicas po-

tenciadoras da criação de emprego.

A implementação do novo PDM releva, assim, em matéria de desenvolvimento integral

do  território.  Este  documento  potencia  a  coesão  territorial  ao  mesmo  tempo  que

funciona como um catalisador da economia concelhia, prevendo espaços próprios para a

instalação  de  empresas  que  vão  produzir  riqueza  e  criar  emprego,  elevando  a

atratividade e a competitividade do território concelhio.
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Assim, com a implementação deste novo Plano Diretor Municipal 2014-2024: reforça-

mos os eixos de desenvolvimento económico e a criação de emprego; apostamos na

qualidade dos espaços urbanos e programamos espaços verdes e espaços de equipa-

mento de utilização coletiva, garantes de crescente qualidade de vida; fortalecemos es-

trategicamente a vertente económica, social e ecológica do solo rural, agrícola ou flores-

tal;  e, valorizamos a componente ecológica do nosso território de modo a promover

uma gestão mais sustentável dos elementos que o compõem e de todos os recursos que

ele nos faculta.

As  propostas  de  ações  e  estratégias  que  se  pretende  implementar  destinam-se  a

prosseguir  no  rumo  de  um  desenvolvimento  ao  mesmo  tempo  equilibrado  e

potenciador do crescimento económico, apenas possível mercê da criação de condições

e incentivos ao investimento nos vários setores de atividade económica indispensáveis

para a elevação da competitividade e da atratividade. 

Em  Vila  Verde,  o  planeamento  urbanístico  continuará  baseado  na  valorização  dos

espaços  públicos,  na criação de condições  para  a  emergência  e  afirmação de novas

centralidades, propondo-se assim o investimento na manutenção e embelezamento das

praças, jardins e zonas de lazer, e no avanço de novos projetos integrados de reabilitação

urbana.

Promover e incentivar a reabilitação dos núcleos urbanos, através do desenvolvimento

das Operações de Reabilitação Urbana para as ARU já delimitadas de Vila Verde, Vila de

Prado, Vila de Pico de Regalados, Moure, Ribeira do Neiva e Portela do Vade, constitui

um eixo de atuação prioritária tendo em vista o desenvolvimento dos núcleos urbanos

mais significativos, com  fortes investimentos na regeneração urbanística dos espaços

públicos e fomento de novos processos de revitalização do edificado mais degradado.

Desta forma, será possível requalificar os centros urbanos, criando espaços públicos com

mais  qualidade,  com  maior  valor  paisagístico  e  recreativo  e  potenciadores  do

desenvolvimento de atividades económicas e sociais.
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Neste âmbito está assegurada a comparticipação comunitária para apoiar o investimento

privado  na  reabilitação  dos  edifícios  e  o  investimento  público  tem  comparticipação

definida para criar centros urbanos de qualidade. 

Com  efeito,  a  implementação  do  Plano  de  Ação  de  Regeneração  Urbana  (PARU)

representa mais um importante investimento que o Município de Vila Verde vai fazer

para reforçar a atratividade das zonas urbanas do concelho, proporcionando bem-estar

aos  Vilaverdenses  e  atraindo  visitantes  e  novos  residentes  rendidos  às  excelentes

condições  de  vida  oferecidas  no  território  concelhio  e  à  modernidade  e  elevada

funcionalidade  das  infraestruturas  e  dos  espaços  públicos.  A  modernização  e

requalificação de espaços e equipamentos,  assim como a reabilitação do património

edificado, complementada pela diversificada programação cultural e pela realização de

eventos  e  iniciativas  que  projetam  Vila  Verde  na  região  e  no  exterior,  são  de  vital

importância para tornar o concelho ainda mais apelativo e, consequentemente, para

atrair novos públicos e assim dinamizar a pequena economia local.

Tendo como principal prioridade melhorar a qualidade de vida dos residentes e de todos

os utilizadores da abrangência territorial do concelho, as ações a implementar, sob a

alçada direta do Município, dividem-se entre intervenções de requalificação do espaço

público ou de reabilitação integral de edifícios.

Ademais, os  prédios urbanos localizados nas áreas de reabilitação urbana aprovadas

pela Assembleia Municipal de Vila Verde - centros urbanos de Vila Verde, Vila de Prado,

Vila de Pico de Regalados, Portela do Vade, Ribeira do Neiva e Moure - objeto de ações

de reabilitação urbana que contribuem para uma melhoria de um mínimo de dois níveis

do seu estado de conservação ficam isentos de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

A isenção aplica-se também no tocante ao Imposto Municipal sobre as Transmissões

Onerosas de Imóveis (IMT) incidente sobre as aquisições de prédio urbano ou de fração

autónoma  de  prédio  urbano  destinado  exclusivamente  a  habitação  própria  e

permanente, na primeira transmissão onerosa de prédio reabilitado, além de outros
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benefícios fiscais de que se destaca a aplicação de um regime de IVA reduzido de 6% às

obras de reabilitação de edifícios promovidas pelos particulares.  

Constitui,  também,  um  objetivo  estratégico  de  valorização  do  território  e  da  sua

atratividade a continuação do  investimento na qualificação das zonas ribeirinhas dos

principais cursos de água concelhios (Cávado, Homem e Neiva) e na  requalificação da

praia do Faial e zonas de lazer de Oriz, da Malheira, da Ponte Nova, de Porto Carrero,

do Mirante, de Cabanelas e da Ribeira do Neiva e na instalação de novos equipamentos

nestas áreas.

Importante é também a implementação de um plano estruturado de ecovias e ciclovias

urbanas  que  terá  uma  distribuição  nas  zonas  urbanas  com  ligação  às  ciclovias

ribeirinhas. Com efeito, inserido no Programa de Ciclovias para a CIM do Cávado, com o

objetivo de valorizar  o património ambiental  e construído dos vales do Cávado e do

Homem,  com  fins  turísticos  e  tendo  em  vista  a  promoção  da  mobilidade  suave  e

sustentada com redução de emissões, deverá desenvolver-se o projeto de instalação da

ecovia  do  Cávado,  entre  Terras  de  Bouro  e  Esposende.  No  nosso  concelho  ela  irá

desenvolver-se  entre  as  freguesias  de  Soutelo  e  Cabanelas,  prevendo-se  a  sua

interligação, em simultâneo, a uma rede de ciclovias urbanas, na sede do concelho e na

Vila de Prado, vocacionadas para o transporte intraurbano em bicicleta. 

Constitui um desiderato do Município, a concretizar no ano de 2017, a materialização da

revisão dos Planos de Pormenor da zona envolvente da Igreja de Vila Verde e do quartel

dos bombeiros e campo da Feira de modo a tornar estes instrumentos de planeamento

mais  ajustados  à  realidade  atual,  viabilizar  a  instalação  de  novos  equipamentos  e

potenciar o desenvolvimento de atividades económicas e sociais.

Avançar com os estudos iniciais e realizar nova cartografia indispensáveis para garantira

a necessária alteração do Plano Diretor Municipal preconizada pela Lei n.º 31/2014, de

30 de maio, que estabelece as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento

do território e de urbanismo, constitui outro objetivo fundamental a realizar em 2017.
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Com efeito, uma das principais inovações desta lei diz respeito às mudanças de fundo

introduzidas no processo de classificação e qualificação do solo, designadamente no que

concerne ao desaparecimento da categoria de solo urbanizável, o que deverá ocorrer

até 2019. 

Promover uma contínua e permanente avaliação da aplicação dos diversos instrumentos

regulamentares  da responsabilidade municipal  e  promover a  sua eventual  alteração,

sempre que se verifique a existência de normas desajustadas à realidade local ou que se

constituem  como  obstáculos  ao  desenvolvimento  económico  e  social,  constitui,

também, um objetivo crucial da atuação municipal.

A política de ordenamento territorial continuará, assim, a propiciar:

 A proteção / valorização do ambiente - património natural - recursos hídricos, zonas

ribeirinhas, florestas - e edificado;

 O  equilíbrio natural,  salvaguardando a harmoniosa integração das construções na

paisagem envolvente;

 A correta utilização dos solos, prevenindo situações de contaminação ou erosão;

 A  valorização  dos  solos com  potencialidades  agrícolas,  pecuárias  ou  florestais,

restringindo-se a sua afetação a outras utilizações apenas quando comprovadamente

necessário;

 O apoio na  concretização de projetos de requalificação de centros urbanos e dos

centros cívicos das freguesias

 A  reabilitação  e  a  revitalização  do  edificado existente  e  dos  elementos  de

património cultural classificados;

 A rentabilização das infraestruturas, obviando a situações de extensão inusitada das

redes e dos perímetros urbanos;

 A  criação  e  manutenção  de  serviços  públicos,  de  equipamentos  coletivos  e  de

espaços verdes passíveis da atenuação de assimetrias territoriais;
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 A aplicação do regime excecional e temporário aplicável á reabilitação de edifícios

ou  frações,  concluídos  há  pelo  menos  30  anos  ou  localizados  em  áreas  de

reabilitação urbana;

 A legalização de operações urbanísticas de génese ilegal e a desburocratização dos

respetivos processos de regularização;

 A  simplificação de procedimentos urbanísticos no quadro da legislação em vigor

aplicável;

 A  Isenção  de  licenciamento de  obras  de  escassa  relevância  urbanística  sujeitas

apenas a mera comunicação;

 A  implementação  de  um  regime  de  redução/isenção  de  taxas  aplicáveis  às

operações  urbanísticas  de apoio  às  instituições na concretização de projetos  de

pendor  social,  desportivo,  cultural  e  recreativo  de  interesse  local,  às  atividades

económicas,  aos  jovens  e  às  famílias  carenciadas,  assim  como  à  reconstrução  e

reabilitação urbana.

4. SERVIÇOS COLETIVOS

4.1. – Águas residuais

Após a construção e entrada em funcionamento de toda a estrutura de saneamento de

águas residuais em “alta”, a qual aliás, já se encontra em fase final de conclusão permitiu

abrir todo um potencial de estímulo para a execução das ligações da rede em “baixa” aos

respetivos  intercetores  e  à  construção  de  novas  redes  que  irão  aumentar

significativamente  quer  os  níveis  de  atendimento  às  populações,  quer  o  nível  de

proteção  dos  lençóis  freáticos  e  massas  de  água.  Nesse  âmbito  preconizamos  uma

afirmativa  melhoria  nas  redes  de  saneamento  e  abastecimento  público  de  água

mediante um pacote de investimento que possibilitará a realização de obras estratégicas

que completam os sistemas atuais ou reforçam as coberturas já existentes.

Valorizar o Território, Melhorar a Qualidade de Vida                                          58



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2017 - 2020

O  investimento  no  alargamento  e  na  melhoria  da  rede  de  tratamento  de  águas

residuais  emerge  como  uma  das  grandes  prioridades em  todo  o  processo  de

alavancagem  do  concelho  para  superiores  patamares  de  desenvolvimento  que

pressupõem o crescente acesso da população a este serviço de basilar importância para

o seu efetivo bem-estar.

É, por conseguinte, imperioso alargar esta rede a um número crescente de habitações,

também  na  perspetiva  da  intensificação  das  medidas  de  preservação  do  equilíbrio

ambiental,  protegendo  os  cursos  de  água,  os  lençóis  freáticos  e  potenciando  a

conservação  da  biodiversidade.  A  prossecução  da  construção  e/ou  requalificação  de

infraestruturas permitirá o alargamento da taxa de cobertura, elevando a qualidade de

vida das famílias Vilaverdenses e projetando para o exterior a imagem de um concelho

moderno e  ambientalmente sustentável,  contribuindo assim para  o aumento da  sua

atratividade para novos residentes.

O investimento na concretização das infraestruturas de saneamento básico em baixa

permitirá o aproveitamento das potencialidades da capacidade já instalada ao nível do

saneamento da rede em alta, revelando-se prioritário tentar alcançar as metas fixadas

no  POSEUR.  Para  se  concretizar  este  ambicioso  propósito  será  determinante  a

continuidade da aposta nas candidaturas a fundos comunitários no quadro do Portugal

2020.

Assim,  assistir-se-á  à  intensificação  da  implementação  de  ramais  de  ligação  às

habitações,  também no sentido da gradual universalização do acesso ao saneamento

básico, e continuará a implementação da isenção do pagamento de tarifas de ligação de

saneamento  básico  nos  primeiros  30  dias após  a  instalação  de  novas  redes  e  será

lançado  um  programa  temporário  de  incentivo  à  ligação  às  redes  existentes  e  de

regularização de legalizações clandestinas.
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Ações a implementar:

 Forte investimento na melhoria  e  ampliação da rede em baixa para recolha de

águas residuais domésticas nas freguesias,  com particular incidência na colocação

em funcionamento de  redes  já  instaladas  e  que  apenas  carecem de  ligação  aos

intercetores;

 Intensificar  as  intervenções  ao  nível  da  manutenção  das  redes existentes  e  das

estações elevatórias, tendo em vista a elevação dos níveis de eficácia e de eficiência;

 Intensificar a eliminação de fossas coletivas com a consequente melhoria dos lençóis

freáticos  e  da  qualidade  das  massas  de água incrementando as  ligações  à  rede

pública de saneamento;

 Eliminação  de  algumas  estações  elevatórias  através  do  recurso  ao  escoamento

gravítico, facto que se traduzirá numa maior poupança energética e numa melhoria

da eficiência global do sistema; 

 Melhoria  e  alargamento  das  redes  de  recolha  de  águas  pluviais  no  intuito  de

eliminar eventuais ligações irregulares à rede de saneamento;

 Sensibilização dos agentes económicos e dos cidadãos em ordem à regularização de

ligações às redes públicas e a eliminação de fontes poluidoras de recursos hídricos.

A  implementação destas  ações,  dentro  de uma política  de  gestão do ciclo  de  água,

constituirá um fator determinante na qualidade de vida das populações, e salvaguardará

a qualidade ambiental do território. A realização destas melhorias efetuar-se-á através

da  implementação,  indispensável,  de  um  sistema  de  gestão,  de  monitorização  e

manutenção das infraestruturas de recolha e tratamento de águas residuais, por parte

do Município, enquanto entidade responsável pela sua gestão.
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Em resultado deste esforço estamos seguros de que prosseguiremos numa estratégia

consequente de melhoria da qualidade de vida das nossas populações e das massas de

água. Daí resultarão evidentes melhorias para o concelho de Vila Verde quer ao nível

económico, turístico ou lúdico-desportivo; isto porque o Município tem-se focado, cada

vez mais, na exploração das suas zonas ribeirinhas. Permitindo, assim, tirar partido delas

através da promoção da frequência das suas praias fluviais e das respetivas atividades

desportivas  nelas praticadas,  como por  exemplo,  a  pesca desportiva,  a  canoagem, o

pedestrianismo, o BTT e um consequente uso das ecovias. Tais fatores necessariamente

afirmar-se-ão como verdadeiros agentes de promoção da saúde,  e simultaneamente,

como âncoras dinamizadoras da economia local.

4.2. - Abastecimento público de água

A  água  para  consumo  humano  é  uma  riqueza  inestimável  à  qual  nem  sempre  é

concedido o devido valor, mas impõe-se intensificar as ações no sentido de que este

bem seja utilizado de uma forma criteriosa e equilibrada.

A presente opção política passa essencialmente pelo cumprimento da Diretiva Quadro

da Água (DARU), e vai de encontro aos objetivos definidos pela mesma, nomeadamente

no que respeita à:  “promoção de uma utilização sustentável de água, baseada numa

proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis”. De igual modo no que tange

ao Plano Nacional  da  Água (PNA),  a  ação estratégica  do Município  enquadra-se  nos

objetivos  nº  2  e  3,  que  referem  respetivamente  a  necessidade  de:  “assegurar

disponibilidade  de  água  numa  base  sustentável  para  as  populações,  as  atividades

económicas  e  os  ecossistemas” e  de  “aumentar  a  eficiência  da  utilização  da  água,

reduzindo a pegada hídrica das atividades de produção e  consumo e aumentando a

produtividade física e económica da água”. 
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Por outro lado, no que toca aos objetivos de gestão e governo deste serviço público, a

ação municipal privilegiará também a necessidade de assegurar uma adequada gestão

dos ativos, garantindo a manutenção e otimização das infraestruturas e a boa qualidade

dos serviços de fornecimento de água para consumo humano.

Conforme  também  afirmamos  na  introdução  ao  documento  procuraremos  ir  de

encontro aos desígnios estabelecidos no Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água no

que concerne aos objetivos de  “melhoria da eficiência de utilização da água, sem pôr

em causa as necessidades vitais e a qualidade de vida das populações…” e deste modo

“contribuir para a consolidação de uma nova cultura da água em Portugal que valorize

de  forma  crescente  este  recurso,  atribuindo-lhe  a  importância  devida  no

desenvolvimento  humano  e  económico  e  contribuindo  para  a  preservação  do  meio

natural, numa ótica de desenvolvimento sustentável”.

Deste  modo,  teremos  uma  estratégia  assente  no  crescimento  qualitativo  e  não

quantitativo uma vez que a taxa de cobertura da rede de abastecimento público de água

encontra-se,  no  território  concelhio,  num  nível  bastante  elevado.  Apesar  de  tudo

mantêm-se  a  aposta  de  continuidade  nos  investimentos  tendentes  à  sua  plena

universalização.  Com  este  intuito  destacam-se  os  investimentos  previstos  no

abastecimento público de água em Dossãos, em Aboim da Nóbrega e em Pedregais, a

par  dos  esforços  realizados  para  melhorar  permanentemente  a  eficiência  do  serviço

prestado e  da  qualidade  da  água distribuída.  Neste  contexto,  volta  a  apontar-se  no

sentido da efetiva consolidação do Programa de Controlo da Qualidade da Água e, bem

assim, do controlo operacional dos Sistemas Locais de Abastecimento.
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Tendo em vista uma ainda mais eficiente gestão deste recurso precioso, serão encetadas

as ações que se seguem:

 Construção de reservatórios, estações elevatórias e adutoras;

 Reforço do sistema de captação e tratamento de água em alta;

 Manutenção/desenvolvimento do sistema de telegestão de águas,  viabilizando a

monitorização, em tempo útil, dos níveis de água nos reservatórios, assim como da

sua qualidade;

 Combate  às  perdas  na  rede  municipal de  abastecimento  de  água,  instalando  e

monitorizando medidores de caudal mediante sistema ultrassónico com transmissão

de monitorização on-line;

 Ampliação das redes de água em baixa;

 Substituição de tubagens já subdimensionadas ou em final da sua vida útil;

 Implementação  de  processos  de  tratamento  de  pequenos  sistemas locais  de

abastecimento de água;

 Requalificação/substituição  das  redes  de  distribuição  e  dos  reservatórios dos

pequenos sistemas;

 Construção de novos depósitos de água e de infraestruturas pluviais;

 Edificação de  infraestruturas de recolha e armazenamento de águas pluviais para

sistema de rega de zonas verdes;

 Construção de bacias de retenção de água ou poços de infiltração;

 Organização de  ações de controlo de perdas e de fugas no sistema municipal de

abastecimento de água, contribuindo para uma utilização racional da água;

 Intensificação das ações de fiscalização de combate ao uso fraudulento da água da

rede pública.

Com este conjunto estruturado de ações daremos certamente um contributo indelével

para o funcionamento adequado do sistema, quer através da melhoria da gestão, quer

através da melhoria das infraestruturas de abastecimento público de água. Fatores estes,
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determinantes e decisivos para a promoção da saúde pública, para a qualidade do meio

ambiente, para a preservação dos seus recursos e para o incremento da qualidade de

vida das populações vilaverdenses.

4.3. – Resíduos sólidos

O serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU), dada a sua importância para a

garantia  da  higiene  pública  e  para  que  a  população  beneficie  do  bem-estar  e  da

qualidade de vida a que legitimamente aspira, tem que acompanhar permanentemente

as  necessidades  e  os  anseios  das  pessoas  em  todas  as  33  freguesias  e  uniões  de

freguesias do concelho.

Assim sendo, a disponibilização de eficazes serviços de recolha de RSU é um imperativo

e tudo vai continuar a ser feito para que os mesmos correspondam às reais necessidade,

nomeadamente através da  diversificação e melhoria dos circuitos, sempre que tal se

afigure fundamental para que primem por uma elevada qualidade.   

De igual modo, promover-se-ão campanhas de informação e de sensibilização de modo

a incentivar comportamentos cívicos mais adequados, fomentar a separação seletiva e

reduzir os custos com a recolha e deposição de resíduos sólidos urbanos em aterro. 
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Propõe-se, assim, a execução das seguintes medidas:

 Promoção  de  campanhas  de  sensibilização  e  educação  ambiental para  que  os

Vilaverdenses  apostem ainda mais na separação,  deposição e recolha seletiva de

resíduos recicláveis;

 Instalação  e/ou  substituição  de  contentores  de  superfície  e  enterrados para  a

recolha de resíduos urbanos domésticos indiferenciados;

 Colocação de mais ecopontos, enterrados e de superfície, para facilitar a deposição e

a recolha seletiva de resíduos;

  Intensificação do serviço de recolha de “monstros”;

 Promover, em parceria com a Braval, a recolha de óleos alimentares domésticos;

 Incrementar a recolha e reciclagem de pilhas elétricas usadas;

 Realização de planos de educação ambiental nas escolas e na comunidade.

4.4. – Proteção do Meio Ambiente e conservação da 
Natureza

A principal finalidade da política ambiental é a salvaguarda do direito de todos a um am-

biente humano, sadio e ecologicamente equilibrado, condição essencial para a acesso a

elevados índices de qualidade de vida.

Assim, a política ambiental  visa a otimização da utilização dos recursos naturais,  em

termos  quantitativos  e  qualitativos,  sem  atentar  contra  o  direito  à  utilização  dos

mesmos pelas gerações vindouras.  Esta é uma condição  sine qua non para se poder

aspirar ao desenvolvimento sustentável.
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Sem  dúvida  que  a  melhor  política  em  prol  do  equilíbrio  ambiental  é  a  aposta  na

prevenção,  sendo  igualmente  indiscutível  que  a  concretização  deste  ambicioso

desiderato, com resultados efetivos e positivos, apenas será possível  com a união de

vontades  e  a  concertação  de  esforço  de  todos  os  agentes  económicos  e  das  várias

organizações que desenvolvem a sua atividade no território concelhio. Para colocarmos

esta fasquia num ponto cada vez mais elevado, é também necessário convocar todos os

Vilaverdenses a assumirem a sua quota parte de responsabilidade.

Serão implementadas as seguintes medidas de promoção da qualidade ambiental:

 Incentivar o aumento da aposta dos agentes económicos nas  tecnologias limpas e

nas energias renováveis/não-poluentes;

 Encetar ações de sensibilização e educação ambiental nas escolas;

 Dar continuidade ao projeto Escola + Verde;

 Promover o Estudo da biodiversidade concelhia, identificando e caraterizando zonas

de  interesse  ecológico  e  monitorizando  espécies  endémicas  e  de  habitats

prioritários;

 Comemorar o Dia Mundial da Árvore;

 Investir na manutenção/beneficiação da rede viária florestal;

 Investir em projetos de requalificação das margens ribeirinhas;

 Cooperar  com  a  Associação  Protetora  dos  Animais de  Vila  Verde  na  defesa  do

direito  de  todos  os  animais  a  um  tratamento  e  a  uma  existência  dignas  e

desenvolvimento de esforços em ordem à criação de uma casa-abrigo para animais

abandonados;

 Apoiar  o  precioso  trabalho  dos  Sapadores  Florestais,  da  Equipa  Municipal  de

Intervenção Florestal e dos  Bombeiros Voluntários de Vila Verde na prevenção e

combate aos incêndios florestais;

 Construir e melhorar  pontos de água mistos (meios aéreos e terrestres) em locais

estratégicos;
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 Dar continuidade ao plano municipal de combate à vespa asiática (vespa velutina);

 Investir na melhoria da eficiência energética da iluminação pública;

 Substituir lâmpadas de vapor de mercúrio por vapor de sódio;

 Apresentar candidaturas para a implementação de iluminação pública com recurso a

luminárias do tipo LED;

 Promover projetos de eficiência energética em instalações municipais;

 Requalificar/valorizar  as  zonas  ribeirinhas,  potenciando-as  como  espaços  de

excelência  no  domínio  da  biodiversidade  e  para  a  fruição  dos  Vilaverdenses  e

visitantes;

 Monitorizar a qualidade das massas de água;

 Desenvolver esforços junto do poder central em ordem à recuperação do passivo

ambiental das lagoas dos Carvalhinhos - Vila de Prado - e de Cabanelas;

 Apoiar  projetos  de  reconstrução  e  revitalização  de  moinhos,  azenhas  e  açudes,

visando o aproveitamento turístico e/ou de produção de energia elétrica;

 Participar ativamente em iniciativas tendentes a uma estratégia supramunicipal de

preservação e valorização dos cursos de água. 

5. SERVIÇOS CULTURAIS E RECREATIVOS

A cultura é um relevante fator de progresso social, porque ela é aquilo que nós somos,

molda a nossa identidade e afirma-se também como um vetor incontornável de todo e

qualquer projeto de desenvolvimento sustentável. 
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Propomo-nos,  pois,  continuar  a  colocar  a  cultura  no  centro de  uma  política  de

valorização das potencialidades locais e de afirmação de Vila Verde como um concelho

que  procura  uma  conjugação  equilibrada  entre  o  investimento  na  inovação  e  a

revitalização de valores e tradições fundantes da sua identidade cultural.  Nesta justa

medida,  a  salvaguarda,  divulgação,  promoção  e  revalorização  de  tradições,  usos  e

costumes  seculares  é  estruturante  do  nosso  desenvolvimento como um povo e  um

território coesos, que prezam o legado cultural que as gerações anteriores lhes legaram e

não deixam ainda de reconhecer na revitalização das mesmas uma oportunidade de

crescimento económico suscitado em torno de ideias de negócio criativas e inovadoras.

O  desenvolvimento  de  parcerias  com  as  autarquias  locais  e  com  as  instituições  e

associações concelhias,  assim como com outros agentes socioculturais,  no âmbito da

dinamização de projetos, de iniciativas e de atividades culturais com forte impacto local,

regional, nacional e internacional, é uma orientação estratégica que serve plenamente

os pressupostos de uma política cultural integrada e mobilizadora. 

5.1. – Cultura

Para a concretização de uma consistente  política de desenvolvimento cultural,  serão

desenvolvidas as iniciativas que se seguem:

 Edição  do  Boletim  Cultural de  Vila  Verde,  uma  publicação  que  conta  com  o

contributo de reputados especialistas para a elaboração e divulgação de trabalhos de

investigação e estudos de grande interesse cultural e municipal;

 Elaboração e edição da  Agenda Cultural trimestral de Vila Verde, uma ferramenta

funcional e utilitária no âmbito da divulgação das atividades culturais promovidas

pelas associações culturais, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, 
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estabelecimentos de ensino e outras coletividades, e que encerra no seu conteúdo a

rubrica “O Lugar da História” que tem por objetivo dar a conhecer uma freguesia ou

“antiga”  freguesia  do  concelho  nos  seus  mais  variados  aspetos:  históricos,

antropológicos, etnográficos, arqueológicos, demográficos...

 “Romarias do Minho” é um projeto conjunto de vários municípios minhotos que tem

por objetivo a inscrição de uma ou duas romarias, por Concelho, nas romarias mais

emblemáticas e agregadoras no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

O Município de Vila Verde já iniciou o estudo de duas romarias que quer ver inscritas

no Inventário Nacional, nomeadamente, a Romaria de Nª Sr.ª do Alívio e a Romaria

de Stº António de Mixões da Serra. Durante o ano de 2017, prosseguirá o estudo

dessas  duas  romarias,  e  o  registo  fotográfico  e  videográfico  das  diversas

manifestações culturais, religiosas, sociais, etnográficas e antropológicas, bem como

a  inscrição  na  plataforma  do  Inventário  Nacional  para  as  diversas  entidades

procederem à  sua avaliação e respetiva aprovação.  Numa outra  fase  os  diversos

municípios avaliarão a possibilidade de se avançar para  a classificação das “Romarias

do Minho” a Património Cultural Imaterial da Humanidade (UNESCO);

 Centro Interpretativo do Património Cultural de Vila Verde (CIPCVV), instalado no

Albergue de Peregrinos  S.  Pedro de Goães,  cujo objetivo é  valorizar,  preservar  e

divulgar  o  Concelho  de  Vila  Verde  nos  seus  mais  variados  aspetos  culturais,

nomeadamente, o património construído e arqueológico, o natural e paisagístico, as

tradições, os usos e costumes, sem esquecer as personalidades ilustres;

 Dinamização  do  Museu  do  Linho,  enriquecida  com  a  dinamização  de  iniciativas

lúdico-pedagógicas  e  recuperação  de  uma  azenha  de  linho  para  criação  de  um

espaço museológico complementar do atual museu;

 Promover, divulgar e ajudar a dinamizar os Museus do Brinquedo e da Brincadeira e

o Museu de Arte Sacra;

 Desenvolvimento do projeto de criação do Museu da Ribeira do Neiva;
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 Dar continuidade às diligências tendentes à reabilitação e instalação de  um museu

na Casa do Côto (residência oficial do poeta Sá de Miranda na sua comenda de Duas

Igrejas);

 Dinamização e melhoria das condições oferecidas pelo  Albergue de Peregrinos S.

Pedro de Goães;

 Projeto “Histórias contadas – memórias trazidas” junto de todos os Lares de Idosos

do concelho de Vila Verde, em parceria com a Biblioteca Municipal, com o objetivo

de  proceder  à  recolha  dos  testemunhos  orais  transmitido  pelos  nossos  idosos  e

constituir o espólio do património imaterial do Concelho;

 Elaboração de desdobrável de divulgação do Património Cultural de Vila Verde;

 Criação de um percurso pedestre dedicado a Sá de Miranda, desde o Albergue de

Peregrinos S. Pedro de Goães/CIPCVV, até Duas Igrejas, com o objetivo de interpretar

os  locais  de  maior  vivência  de  Sá  de  Miranda,  bem como,  o  património  natural

envolvente com especial destaque para o rio Neiva;

 Apresentação da  candidatura  “Cantares  ao  desafio” ao  Inventário  Nacional  do

Património Cultural Imaterial;

 Investimento na manutenção e divulgação do percurso da Via Romana XIX;

 Apoio  à  conservação,  valorização  e  divulgação  do  rico  património  arqueológico

concelhio;

 Atualização dos conteúdos culturais da página web do Município;

 Organização e dinamização de eventos de reconhecido interesse socioeconómico e

cultural - Feira de Velharias e Colecionismo de Vila Verde, a Feira de Produtos em

Segunda Mão e a Feira de Artesanato;

 Dinamizar e divulgar a rota do Caminho de Santiago no concelho de Vila Verde;

 Promover  a  Feira  de  Natal “Artesanato  e  Mel”  para  incrementar  o  artesanato  e

impulsionar a sustentabilidade económica de atividades do mundo rural;
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 Promover,  no  âmbito  do  Centro  de  Dinamização  Artesanal  -  Aliança  Artesanal,

iniciativas e atividades de valorização e divulgação do artesanato, especialmente a

atividade artesanal associada aos Lenços de Namorados;

A dinamização cultural  sustenta-se  numa programação efetuada numa perspetiva  de

envolvimento de todas coletividades concelhias com intervenção nesta área e tendo em

vista a disseminação das iniciativas, eventos e atividades por todo o território concelhio

e ao longo de todo o ano. Esta é também uma forma proativa de alavancar a economia

local, catalisando a comercialização de produtos locais e dinamizando o artesanato e a

atividade agropecuária, ao mesmo tempo que concorre para a atração de visitantes e

turistas, estimulando a restauração e a hotelaria. 

Esta programação cultural  envolve  eventos e iniciativas com um importante impacto

cultural e socioeconómico, sendo de realçar as que se passam a enumerar: 

 A  Programação  “Fevereiro,  Mês  do  Romance” que  tem  no  evento  “Namorar

Portugal”  o seu ponto alto, resultando de uma muito profícua parceria com uma

grande  diversidade  de  entidades  concelhias  que  se  envolvem  ativamente  na

promoção e valorização de produtos  e  serviços  ligados à tradição dos Lenços  de

Namorados;

 A programação “Vila Verde,  Vila Criativa” através da realização da VII  edição da

“Bienal na Escola”;
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 “Sá de Miranda por Terras de Vila Verde”, evento ligado a um grande nome da

cultura portuguesa que viveu neste Concelho mais de vinte anos e que visa projetar

o nome do concelho de Vila Verde no panorama nacional, envolvendo as escolas de

forma pedagógica e lúdica e recriando o ambiente histórico da época quinhentista

nos seus mais variados quadros;

 As  Festas  Concelhias  em  honra  de  Santo  António,  com  uma  sempre  rica  e

diversificada programação elaborada em nome da defesa das tradições e da cultura

populares e do incremento da economia local;

 Programação “Na Rota das Colheitas” apenas possível mercê de uma forte parceria

com as Juntas de Freguesia, associações e instituições locais construída a pensar na

valorização  do  mundo  rural  que  vive  o  seu  momento  de  maior  fulgor  com  a

realização da  Festa  das  Colheitas,  na  sede  concelhia,  embora primando por  um

crescente  processo  de  descentralização  que  propicia  a  realização  de  eventos  de

similar jaez em várias freguesias do concelho, num verdadeiro hino aos produtos

associados  à  agricultura,  pecuária,  artesanato  e  revitalização  dos  valores  e  das

tradições do meio rural;

 A recuperação dos antigos Paços do Concelho de Prado, imóvel com elevado valor

arquitetónico e histórico para o concelho de Vila Verde, e posterior criação de um

centro de interpretação ambiental e de reconstituição e revitalização da louça de

barro preto de Prado. 

 Mantém-se o propósito de valorização arquitetónica da Ponte de Prado, mediante a

instalação de um conjunto integrado de fontes de luz, que permitam a iluminação

cénica  da  velha  ponte  filipina  na  Vila  de  Prado,  o  único  Monumento  Nacional

classificado do concelho de Vila Verde. 

A  Biblioteca  Municipal  Professor  Machado  Vilela é  um  dos  principais  polos  de

dinamização cultural e irá manter-se na esteira de um trabalho paulatino de divulgação

do livro, de promoção do gosto pela leitura e de projeção dos autores locais e regionais.
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A  estreita  colaboração  com  as  escolas  e  agrupamentos  de  escolas  e  com  todas  as

entidades e instituições culturais e educativas concelhias é uma vertente a otimizar na

estratégia de confluência de sinergias locais para a alavancagem da atividade cultural. 

A missão da biblioteca consubstancia-se nas seguintes iniciativas:

 Atualização constante do catálogo da Biblioteca Municipal.

 Estímulo e apoio a novas edições de natureza científica, histórica e cultural – artística

e literária;

 Edição de publicações informativas e culturais;

 Implementação do projeto “Hora do Conto” que dinamiza sessões relacionadas com

o livro e com a leitura para crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 10

anos;

 Dinamização do projeto “História Andarilha” que se consubstancia na apresentação

de um conto em contexto escola ao longo do ano letivo;

 Edição de brochura mensal com informação relativa às atividades de animação;

 Realização de visitas guiadas;

 Dinamização de ateliês temáticos;

 Promoção de encontros com escritores e lançamento de livros;

 Comemoração de efemérides;

 Dinamização de Tertúlias literárias;

 SABE (Serviço  de  Apoio  a  Bibliotecas  Escolares)  -  faculta  meios  e  serviços

propiciadores do acesso da comunidade educativa a recursos e fontes de informação

partilhados;

 Com o objetivo de facultar o acesso à informação e promover a autoformação de

cidadãos invisuais e amblíopes, o  SELESE  permite o acesso à leitura, informação e

autoformação dos cidadãos invisuais e amblíopes ou com qualquer outro tipo de

dificuldade de visão; promove, também, a formação dos cidadãos invisuais ao nível

da utilização de suportes Braille, suportes áudio e TIC;
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 Criação  de  um  polo  da  Biblioteca  Municipal  na  Vila  de  Prado com  vista  à

descentralização e crescente democratização do acesso a serviços e bens culturais.

 O apoio ao muito diversificado e rico movimento associativo concelhio continuará a

ser uma aposta essencial da salvaguarda, promoção e valorização das mais diversas

manifestações culturais concelhias. 

A  dinamização  de  atividades  culturais  apelativas  implica  ainda  o  investimento  na

permanente melhoria das instalações e dos equipamentos, no sentido de concorrer para

uma maior funcionalidade e para a comodidade oferecidas a quem promove os eventos

e a quem os presencia, daqui decorrendo a necessidade de melhorar, progressivamente,

as  condições  físicas  e  equipamentos  da  Biblioteca. Neste  âmbito,  avulta  o  projeto

tendente à reabilitação do antigo edifício da adega cooperativa, transformando-o num

espaço multifuncional onde pontuarão importantes instalações destinadas também às

atividades culturais dando corpo ao projeto da Adega Cultural.

A internacionalização da cultura e da vertente socioeconómica do concelho de Vila Verde

efetiva-se com o desenvolvimento do trabalho de  geminação,  sempre propiciador de

intercâmbios e de experiências enriquecedoras patentes na possibilidade de partilha de

ideias, conhecimentos, hábitos e costumes com povos com distintas matrizes culturais.

A atividade do  Gabinete de Apoio às Comunidades prosseguirá,  pois,  no sentido da

valorização de contactos, convívio e permutas culturais com municípios de outros países.
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5.2. – Desporto, recreio e lazer

A atividade física é consensualmente assumida como uma importante faceta da adoção

de estilos de vida salutares. A própria Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece

a  importância  da  atividade  física  para  a  saúde  física,  mental  e  social,  capacidade

funcional  e  bem-estar  dos  indivíduos  e  das  sociedades.  Este  prestigiado  organismo

internacional  defende a necessidade de implementação de políticas  e  de programas

ajustados  às  caraterísticas  e  efetivas  necessidades  dos  indivíduos  em  função,  por

exemplo, da idade e da ocupação profissional.  

A  prática  desportiva  é  hoje  transversal  a  todas  as  comunidades  e  a  todas  as  faixas

etárias,  assistindo-se  a uma tendência generalizada para as  pessoas  valorizarem esta

vertente da atividade humana.

Reconhecendo esta realidade e vincando as vantagens da prática desportiva, nas suas

diversas  vertentes,  os  poderes  públicos  atribuem-lhe  uma  crescente  importância,

investindo  em  equipamentos  desportivos,  desenvolvendo  e  apoiando  projetos  de

formação desportiva,  nomeadamente no âmbito do desporto escolar  e  nas  camadas

jovens dos clubes e associações desportivas e promovendo também relevantes eventos

desportivos.

Em  Vila  Verde,  a  política  desportiva  vai  continuar  a  direcionar-se  para  o  apoio  ao

trabalho que é encetado por associações e clubes que investem na formação desportiva,

mobilizando  crianças  e  jovens  em  torno  de  projetos  que  levam  longe  o  nome  do

concelho e das freguesias e que têm um papel preponderante na formação integral de

largas centenas de jovens praticantes Vilaverdenses.

Tanto no desporto como no lazer, adquire foros de primazia a concretização de parcerias

com as autarquias locais e com as associações concelhias que não regateiam esforços em
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termos de dedicação ao desenvolvimento desportivo e ao enraizamento de hábitos de

vida saudáveis no quotidiano da população. 

Merece  ainda  relevo  a  certeza  de  que,  através  da  participação  nas  competições

desportivas nacionais e internacionais, assistimos à  projeção do concelho no exterior,

afirmando-se  como  uma  marca  de  sucesso,  circunstância  que  aporta  não  só

reconhecimento pela excelência do trabalho realizado,  mas concorre também para a

ampliação da visibilidade de Vila Verde, divulgando as potencialidades turísticas do

território.

Neste capítulo, propõe-se a concretização das seguintes medidas/iniciativas:

 Apoiar e participar ativamente na organização/realização de eventos desportivos;

 Apoiar o desenvolvimento do  Centro de Alto Rendimento Desportivo,  na Vila de

Prado;

 Incentivar  e  apoiar  as  associações  e  clubes  desportivos,  atribuindo-lhes  apoios

e/ou subsídios para poderem concretizar os seus planos anuais de atividades;

 Incentivar e apoiar o desenvolvimento de novos projetos de formação desportiva e

da prática de novas modalidades;

 Dar continuidade à concretização do Programa Seniores Ativos criado para estimular

a atividade física da população com mais de 65 anos de idade ou reformada;

 Acompanhar  e  apoiar  o  processo  de  otimização  do  aproveitamento  dos  novos

pavilhões  gimnodesportivos,  quer  pelos  estabelecimentos  de  ensino,  quer  pelas

várias populações pelos diferentes estratos etários;

 Maximizar  o  aproveitamento  do  Estádio  Municipal  enquanto  equipamento

destinado à promoção da prática do desporto, disponibilizando-o para usufruto de

associações e clubes concelhios;

 Promover e apoiar a construção e/ou  requalificação de espaços e equipamentos

desportivos em diferentes freguesias;
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 Aumentar o número de praticantes federados;

 Diversificar o tipo de modalidades praticadas.

A entrada em funcionamento dos pavilhões gimnodesportivos do Vade e de Cervães, em

colaboração  com  as  respetivas  Juntas  de  Freguesia,  será  igualmente  um  fator  de

fomento da prática desportiva dado que aproxima estes importantes equipamentos das

populações locais e contribui para a generalização e democratização do acesso a espaços

desportivos de qualidade. 

6. FUNÇÕES ECONÓMICAS E FINANCEIRAS

Em  2017  vai  manter-se  a  preocupação  dominante  de  assegurar  o  desenvolvimento

sustentável  do  concelho,  incentivando  e  incrementando  o  turismo,  estimulando  a

produtividade  das  empresas,  salvaguardando  os  interesses  e  as  necessidades  das

atividades agropecuárias e artesanais, estimulando o comércio tradicional, a restauração

e a hotelaria e fomentando o empreendedorismo.  

No âmbito da publicação da Lei nº21/2016, de 19 de julho, que prorroga o prazo para a

regularização das atividades económicas estabelecido no  Decreto-Lei nº165/2014, de 5

de  novembro,  o  Município  desencadeará  as  medidas  necessárias  à  divulgação  deste

procedimento  de  modo  a  promover  o  maior  número  possível  de  processos  de

regularização  extraordinária  de  unidades  produtivas,  das  quais  se  destacam  as

explorações pecuárias, as atividades industriais, as operações de gestão de resíduos e de

revelação e aproveitamento de massas minerais, cujas instalações físicas se encontram

em locais que apresentam desconformidade com os instrumentos de gestão territorial

(PDM)  ou  com  servidões  e  restrições  de  utilidade  pública.  Além  das  instalações  de

explorações pecuárias, poderão beneficiar deste regime os estabelecimentos e 

Valorizar o Território, Melhorar a Qualidade de Vida                                          77



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2017 - 2020

explorações  que  se  destinem  ao  apoio  da  atividade  agropecuária,  da  agricultura,

hortocultura, fruticultura, silvicultura e apicultura, designadamente armazéns, anexos e

centrais  de frio,  pelo que se tomarão medidas tendentes a fomentar a iniciativa dos

interessados no sentido de requererem a necessária  certidão de reconhecimento do

interesse público municipal na regularização das respetivas instalações e, por essa via,

das respetivas atividades fundamentais para a manutenção da atividade económica de

muitas famílias.

6.1. Estratégia de consolidação orçamental

A saúde financeira do Município, em resultado de uma gestão de rigor no sentido do

equilíbrio das contas, realizando investimentos criteriosos e de reconhecido interesse

para  o  desenvolvimento do concelho,  augura  um futuro  de  investimentos  em obras

estruturantes  que  vão  contemplar  todo  o  território  concelhio,  propiciando  a

modernização e o desenvolvimento de todas as freguesias.

Tal não invalida, no entanto, que não se continue a defender uma ajustada gestão dos

recursos do Município, enveredando por uma política marcada pelo pragmatismo e pela

moderação na realização das despesas, tendo sempre em linha de conta uma realista

previsão das receitas e o contínuo estabelecimento de  critérios objetivos e rigorosos

que garantam a continuidade do caminho de crescimento sustentado do território. 

Assim  sendo,  terá  continuidade  a  orientação  estratégica  assente  na  consolidação

orçamental, mantendo as finanças municipais numa trajetória sustentável e de reforço

da estabilidade financeira. Esta estabilidade financeira é fundamental para se prosseguir

numa lógica de máximo aproveitamento dos fundos comunitários e para se realizar um

investimento planeado na modernização e na criação de condições para o aumento da

competitividade local, condição fundamental para potenciar o crescimento da economia

e a criação de empregos.  
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Esta é uma estratégia económico-financeira geradora de ainda maior  credibilidade e

granjeadora  da  confiança  dos  agentes  económicos no  seu  relacionamento  com  o

Município. 

6.2. Política fiscal

Uma  política  fiscal  aliciante  para  o investimento e  apelativa  não só em matéria  de

fixação da população mas também no tocante à atração de novos residentes é a chave

do projeto de afirmação de Vila Verde como um Município que reúne diversas vantagens

competitivas. 

Aliviar  os  orçamentos  das  famílias  e  das  empresas,  desonerando-as,  na  medida  do

possível,  em  termos  fiscais  é  dar  um  sinal  positivo  aos  investidores  e  representa

igualmente um estímulo ao empreendedorismo, potenciando o crescimento económico

e o aumento do emprego. 

A  competitividade fiscal da economia concelhia será incrementada com as seguintes

medidas:

 Aplicação da taxa mínima de IMI;

 Isenção de taxa de derrama para as empresas com volume de negócios que não

ultrapasse 150 mil euros;

 Isenção de derrama para as novas empresas que se instalem no Concelho e criem

três ou mais postos de trabalho;

 Isenção de todas as taxas de licenciamento para obras destinadas a fins agrícolas,

pecuários ou florestais;
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 Isenção do  pagamento  de  taxas urbanísticas  aplicadas  a  obras  destinadas  a

empreendimentos turísticos;

 Manutenção da redução em 50% das taxas  relativas à instalação de esplanadas,

toldos e similares no espaço público;

 Exclusão do âmbito de aplicação do procedimento de licenciamento e respetivos

pagamentos de taxas de diversos suportes identificativos e publicitários;

 Permissão  de  colocação  de  sinalização  direcional  publicitária,  associada  a

atividades económicas, anteriormente proibida, desde que devidamente autorizadas

pelo Município;

 Aumento  do  número  de  isenções aplicadas  à  inscrição,  afixação  e  difusão  de

mensagens  publicitárias  destinadas  a  atividades  económicas  desenvolvidas  no

concelho;

 Redução dos custos de contexto através de procedimentos mais simples e ágeis;

 Possibilidade de isenção/redução de taxas aplicadas a investimentos/projetos que

vejam reconhecido o seu interesse público municipal;

 Isenção de IMI, de IMT e de taxas urbanísticas no âmbito das obras de reabilitação

de edifícios inseridos em áreas de reabilitação urbana;

 Isenção de todas as taxas para obras promovidas pelas pessoas coletivas de direito

público, pessoas coletivas de utilidade pública administrativa, associações religiosas,

culturais, desportivas, recreativas, profissionais e cooperativas que prestem serviços

de reconhecido interesse municipal.
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Este  regime fiscal que visa apoiar e estimular o investimento é complementado por

importantes medidas fiscais de apoio às famílias de que se salientam:

 Isenção de taxas de construção para famílias carenciadas;

 Isenção de taxas de construção para jovens até 35 anos de idade;

 Isenções/reduções do pagamento de taxas  para construção de habitações própria

aos bombeiros voluntários do corpo ativo da Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários de Vila Verde;

 Isenção de tarifas de ligação de água e saneamento para famílias carenciadas;

 Isenção  de  taxa  de  ligação de  saneamento  nos  primeiros  30  dias  após  a

disponibilização deste serviço;

 Tarifário social no fornecimento de água a famílias carenciadas: água gratuita até

10m3 de  água  em  função  do  agregado  familiar/rendimento  per  capita;  tarifas

reduzidas de disponibilidade de água, de saneamento básico e de resíduos sólidos

domésticos;

 Isenção  da  Taxa  Municipal de  Direito  de  Passagem  e  da  Taxa  de  Ocupação  do

Subsolo;

 Redução da taxa de IMI para agregados familiares mais numerosos em função do

número de descentes a cargo;

6.3.  Novo  Quadro  Comunitário  de  Apoio  –  Fundos
Europeus 2014-2020

A criação de condições para a otimização do aproveitamento dos Fundos Comunitários

passa pela consolidação das finanças municipais e pelo intenso trabalho de elaboração

de projetos de candidatura para a realização de obras que se afiguram estruturantes

para o amplo desenvolvimento concelhio. 
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A  própria  Estratégia  Europa  2020  preconiza  a  mobilização  de  recursos  para  o

crescimento  harmonioso  dos  territórios  e  para  a  concretização  de  projetos  de

desenvolvimento  sustentável  e  inclusivo,  visando  o  aumento  da  coesão  social  e

territorial.

Uma gestão baseada numa  visão de futuro, condimentada com realismo e rigor, mas

também  com  ambição  e  com  uma  vontade  indómita  de  se  abalançar  em  projetos

incontornáveis para a modernização do território, tem que fazer tudo o que estiver ao

seu alcance para não desperdiçar fundos estruturais que se destinam a acrescentar valor

e competitividade económica. 

Neste capítulo, além da valorização de itens como a inovação, o arrojo e a criatividade, é

também  importante  a  capacidade  para  participar  proativamente  em  iniciativas  e

projetos  de  abrangência  supramunicipal,  com  uma  dimensão  e  um  impacto  muito

significativos no que ao aumento da competitividade e à criação de fortes âncoras de

crescimento económico e de desenvolvimento sustentável concerne. Releva, para tanto,

o investimento em parcerias de grande amplitude, indutoras da concretização de obras

avultadas em domínios como as acessibilidades, a valorização ambiental, o turismo, o

desporto e o lazer, bem como a aposta na modernização administrativa, na sociedade do

conhecimento e na inovação tecnológica.

A  possibilidade de acesso a financiamentos  no campo das  infraestruturas  ligadas  ao

abastecimento  público  de  água e,  particularmente,  ao  alargamento  da  rede  de

saneamento básico é da maior importância para se guindar o concelho e as populações

para superiores níveis de bem-estar.

Não pode igualmente perder-se de vista os apoios destinados às iniciativas empresariais

e  à  concretização  de  projetos  de  âmbito  social  em  colaboração  com  as  diferentes

entidades dos respetivos setores.
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Uma palavra ainda para a captação de apoios para o avanço de projetos de natureza

cultural, quer no que se prende com a sua dimensão intangível, como em termos de

investimento em equipamentos culturais, desportivos e recreativos, assim como projetos

de reabilitação urbana e de requalificação urbanística, patrimonial e ambiental.

6.4. – Agricultura e pecuária

A defesa do mundo rural é uma prioridade num território com grandes potencialidades

naturais e onde ainda muitas famílias se dedicam à atividade agropecuária, tirando o seu

sustento da terra.

A evolução das sociedades atuais repercutiu-se num crescente despovoamento do meio

rural que assim perdeu também o seu fulgor económico e começou a conhecer uma

certa desvitalização social. A esta circunstância também não é alheia a tendência para a

administração central cortar nos serviços públicos prestados às populações. 

Para  a  inversão  desta  linha  de  rumo,  em  Vila  Verde,  procuramos  criar  âncoras  que

ajudem a fixar  os  mais  jovens nas  freguesias,  incentivando e  apoiando o  avanço de

projetos inovadores e impulsionando o empreendedorismo no território rural.  A este

nível,  é  também  fundamental  o  desenvolvimento  de  políticas  públicas  e  programas

específicos de financiamento ajustados aos desafios e às oportunidades que os jovens

agricultores pretendem agarrar. 
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Entre  as  potencialidades  do  meio  rural  relevam  os  produtos  locais  de  elevada

qualidade,  a  gastronomia,  o  turismo  rural,  o  património  natural  e  cultural,  os

investimentos em novos produtos, nomeadamente os pequenos frutos e os cogumelos,

mais-valias que têm que continuar a ser potenciadas para que a agricultura seja vista

como  uma  atividade  com  boas  oportunidades  de  negócio.  Para  tal  é  igualmente

necessário organizar a produção e os canais de escoamento da mesma. A modernização

de  processos,  a  inovação  tecnológica  e  a  vertente  comercial são,  assim,  muito

relevantes para incrementar a rentabilidade indispensável para que as pessoas vejam

futuro nesta atividade e se sintam motivadas a investir.

Esta  alavancagem  do  mundo  rural  tem  também  lugar  através  da  dinamização  de

iniciativas e ações de divulgação, promoção e valorização dos genuínos produtos das

mesmas, assim como pelo investimento na melhoria das acessibilidades e na construção

de infraestruturas e equipamentos que reforcem a atratividade do território e permitam

ainda exponenciar  as  potencialidades  naturais  e  culturais  do mesmo,  atraindo novos

públicos e distintos projetos de empreendimentos turísticos. Iniciativas deste jaez têm

um impacto  positivo  na  ampliação da  visibilidade  do território  concelhio  e  das  suas

potencialidades,  concorrendo  para  a  afirmação  do  concelho  e  para  a  promoção  da

qualidade dos produtos e serviços. Exemplo desta dinâmica que se procura imprimir à

economia de base rural é a realização da vasta programação Na Rota das Colheitas que

tem o seu ponto alto a realização da Festa das Colheitas, na sede concelhia.

A  competitividade  fiscal,  a  par  da  ação  empenhada  do  executivo  municipal  para

proporcionar um ambiente cada vez mais favorável à instalação de novas empresas ou

ao  seu  desenvolvimento  e  crescimento,  vai  continuar  a  ser  diferenciadora,  em  Vila

Verde. 
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O incentivo e apoio a empreendedores que apostam em projetos emergentes, como a

produção  de  pequenos  frutos  vermelhos,  por  exemplo,  assim  como  o  projeto

conducente  à  criação  de  uma  “bolsa  de  terras”, ajudarão  também  a  potenciar  o

surgimento de investimentos dinamizadores do mundo rural. Haverá ainda lugar para a

promoção de iniciativas e para o desenvolvimento de estruturas de apoio à colocação no

mercado dos produtos locais.

Neste processo de contínua valorização do mundo rural, a  ATAHCA emerge como um

parceiro  muito  ativo  e  empenhado  no  lançamento  e  viabilização  de  projetos  que

acrescentem valor à economia local. Importa, assim, relevar o seu papel preponderante

na dinamização e  no apoio  a  projetos  de  preservação e  revitalização do património

edificado e de tradições, técnicas, hábitos e costumes ancestrais bem como o apoio a

investimentos no âmbito de novos projetos agrícolas, pecuários e florestais.

Terá continuidade a mobilização dos serviços municipais para o apoio ao agricultor e

para a  cooperação com entidades e organizações associativas com protagonismo em

matéria de desenvolvimento das atividades agropecuárias concelhias, no sentido de ser

feito  um  acompanhamento  sistemático  da  evolução  da  atividade  dos  agricultores  e

produtores no âmbito do desenvolvimento das  suas  explorações e tendo em vista a

construção de sinergias para obviar às dificuldades em tempo real e para a  criação de

novas âncoras do progresso e da prosperidade locais.

Refira-se  igualmente  o  dinamismo  da  AMIBA no  mais  específico  labor  de

apuramento/purificação  de  raças  e  na  criação  de  condições  para  a  alavancagem  da

atividade pecuária na economia nacional e regional. A perspetiva da instalação de um

Ecoparque, na Quinta do Penedo, em Lanhas, continua a suscitar o interesse de todos

quantos verdadeiramente valorizam as potencialidades do mundo rural.
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6.5. - Indústria

A atividade industrial é uma outra mola impulsionadora da economia local, pois produz

riqueza e cria postos de trabalho, catalisando ainda as demais atividades económicas em

virtude da aquisição, em alguns casos, de matérias-primas oriundas das atividades rurais

e da elevação do poder aquisitivo da mão-de-obra local.

A valorização da vertente social das políticas municipais a implementar passa igualmente

por ajudar a criar condições para manter e criar emprego na indústria, atividade que é

uma  importante  força  motriz  e  que  reclama  medidas  fiscais  de  incentivo  ao

desenvolvimento da sua atividade e de estímulo ao surgimento de novos projetos.

Uma política propiciadora do incremento da produção industrial é fundamental para se

incrementar o crescimento económico indispensável para alcançar superiores índices de

prosperidade e de bem-estar. A indústria hoteleira, associado ao turismo, tem, em Vila

Verde,  um  papel  relevante  em  termos  de  atratividade,  porquanto  a  qualidade  das

instalações e dos serviços que presta, associada às potencialidades naturais e culturais

do território concelhio, contribuem para que cresça o número de visitantes e de turistas

que,  por  seu  turno,  acabam  também  por  ajudar  a  dinamizar  outras  atividades,

designadamente o comércio e os serviços. 

Propõe-se, pois, medidas de incentivo ao investimento nesta área, entre as quais, além

dos incentivos fiscais e a desburocratização/simplificação de procedimentos extensiva

a várias atividades económicas anteriormente referidos, o esforço em ordem à redução

dos custos de contexto no âmbito dos procedimentos de licenciamento das operações

urbanísticas  (através  da  simplificação  dos  processos,  isenções  de  controlo  prévio  e

aplicação de um regime mais favorável no âmbito das operações urbanísticas de impacte
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relevante) de modo a promover a atividade do setor da construção civil e o mercado de

trabalho neste importante setor da atividade económica.

O PDM propicia também o crescimento do setor empresarial, prevendo o surgimento de

zonas de acolhimento empresarial em diferentes zonas do território concelhio, com o

objetivo de desconcentrar o desenvolvimento da atividade económica e de proporcionar

um  desenvolvimento  harmonioso  do  território.  Os  parques  industriais  concelhios  -

Parque Industrial  de Gême e áreas  industriais  da Vila de Prado,  de Oleiros,  Cervães,

Cabanelas  e  Arcozelo  –  vão  beneficiar  de  intervenções  de  manutenção  e  de

modernização, nomeadamente ao nível das acessibilidades, com o objetivo de reforçar a

competitividade dos mesmos e de captar novos investimentos. 

O desafio  da  competitividade  terá  também que  ser  ganho com uma determinada e

contínua aposta no conhecimento e na inovação, vetores que estão a ser otimizados no

Centro  Empresarial  e  na  Incubadora  de  Empresas  de  Base  Tecnológica  (IEMinho),

continuando-se a perspetivar o desenvolvimento do projeto I9Park de Soutelo.

6.6. Comércio e turismo

6.6.1. Mercados e feiras

A globalização económica e a proliferação das grandes áreas comerciais introduziram

novas  lógicas  na  atividade  comercial  e  suscitou  crescentes  perplexidades  e  novos

desafios que o comércio tradicional está a enfrentar com a introdução de dinâmicas que

contribuem para o caráter diferenciador da sua atividade.
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Reconhecendo-se  o  papel  insubstituível  do  comércio  tradicional na  economia  do

município,  torna-se  necessário  unir  vontades  e  fazer  convergir  sinergias  para  que

prospere e se afirme como um dos motores da economia local, dada até a sua primazia

enquanto canal de escoamento da produção agropecuária, artesanal e industrial local.

O dinamismo da atividade comercial, além de catalisar a economia concelhia, atrai as

pessoas às zonas urbanas e aos mercados e feiras em diferentes pontos do território,

ajuda a desenvolver os serviços e a hotelaria e fomenta a atividade turística. As obras de

regeneração urbana e as várias iniciativas em torno da gastronomia local, desfiles de

moda, eventos culturais e feiras temáticas contribuem para o incremento do comércio

em particular e da economia em geral.

A  transferência  da  gestão  das  feiras,  para  as  juntas  de  freguesia  propicia  o

desenvolvimento  de  uma  política  económica  de  maior  proximidade  com  os

consumidores e com os agentes económicos, agiliza os processos e abre a oportunidade

para procedimentos e incentivos específicos, mais direcionados para as caraterísticas e

necessidades específicas de cada freguesia ou união de freguesias.

A criação de um mercado de produtos locais, ocupando uma parte do edifício da antiga

adega cooperativa de Vila Verde, revela-se bastante positiva em matéria de dinamização

da comercialização dos produtos locais e de apoio à sustentabilidade da economia de

base rural.
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Entre as ações de vitalização do comércio local, pontuam as que se seguem:

 Todos os eventos que integram a programação da Rota das Colheitas, com destaque

para  a  Festa  das  Colheitas,  um  verdadeiro  hino  aos  produtos  locais  de  origem

agrícola e artesanal, além da importante promoção e divulgação dos valores culturais

associados ao mundo rural e às suas tradições;

 A Feira de Velharias e Colecionismo que se realiza no 3.º domingo de cada mês e

que concilia as vantagens económicas com a vertente cultural;

 A Feira de Artesanato de Vila Verde, dinamizadora do artesanato local e regional nos

1.º e 2.º domingos do mês;

 A  Feira  de  Produtos  em  Segunda  Mão (4.º  domingo  do  mês),  uma  forma  de

comércio alternativa;

 Os “Fins-de-semana gastronómicos”  catalisadores  da restauração e dos  genuínos

produtos da agropecuária local, em colaboração com a entidade de turismo do Porto

e Norte de Portugal;

 A  Rota das Pastelarias que promove e incrementa a produção local de doçaria de

excelência.

6.6.2. – Turismo

O turismo é um dos setores com maior ritmo de crescimento em Portugal e no mundo e

Vila Verde não foge a esta regra de reconhecimento e valorização das vantagens que a

atividade turística aporta à economia local e regional.

A beleza e diversidade paisagística do território concelhio, as inimitáveis praias fluviais, o

rico património edificado, as singulares tradições ancestrais, a excelente qualidade da

gastronomia  e  a  subsistência  de  genuínas  atividades  artesanais  e  de  pendor  rural

relevam entre os múltiplos motivos de interesse do território que ajudam a potenciar o

turismo.
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O incentivo e apoio ao turismo consubstancia-se nas isenções e/ou reduções de taxas de

licenciamento  de  edificações  e  de  projetos  especialmente  vocacionados  para  o

aproveitamento das potencialidades do mundo rural e dos empreendimentos na área do

turismo, mas também na dotação do território de infraestruturas e equipamentos que

proporcionam bem-estar a quem nos visita. Esta atividade tem um impacto transversal

no  território  e  o  seu  crescimento,  em  sintonia  com  as  dinâmicas  locais  e  com  as

preocupações  de  preservação  e  de  valorização  ambiental,  é  crucial  para  lograrmos

alcançar  as  metas  do  desenvolvimento  sustentável.  Propõe-se,  assim,  que  os  vários

atores  locais  e  regionais,  diretamente  e  indiretamente  associados  a  este  setor,

concertem esforços e promovam o crescimento sustentado do mesmo, na certeza de

que os ganhos para a economia e mesmo em termos de crescimento do mercado de

trabalho e de inclusão social serão ainda melhores.

Vila Verde terá sempre uma palavra a dar no crescente segmento do turismo cultural,

especialmente  aquele  que  se  desenvolve  alicerçado  na  riqueza  e  diversidade  do

património - tangível e intangível -, que tem um público cada vez mais numeroso e que

assim concorre também para a preservação e valorização de tradições, usos e costumes

seculares, assim como do património histórico-religioso edificado.

A relevância deste setor, em Vila Verde, está ainda patente no aumento da capacidade

de  alojamento e  da  oferta  ao  nível  da  hotelaria  e  de  restauração,  apostando-se  na

captação de novos investimentos.
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A Loja Interativa do Turismo assume uma missão fulcral na estratégia de ampliação da

visibilidade do território  concelhio no exterior,  consubstanciando uma ferramenta de

fácil  e  célere  acesso  a  todo  o  tipo  de  informações  sobre  o  concelho  e  a  região.  A

interatividade subjacente aos diversos conteúdos - vídeos sobre o local turístico da loja e

sobre  o  Porto  e  Norte  de  Portugal;  animações;  mapas;  textos  e  descrições;  visitas

virtuais;  animação 3D; aplicações para smartphones e  pintura virtual  – introduz uma

nova dinâmica e uma superior expressão à atividade turística concelhia.

Passa-se,  então  a  elencar  projetos  e  iniciativas a  encetar  no  âmbito  da  atividade

turística:

 Visit Vila Verde – APP: permite aos turistas, visitantes e população local usufruir

da  oferta  turística  do  Município  de  Vila  Verde  através  dos  seus

smarthpones/iphones;

 Portal do Turismo de Vila Verde: disponibilização de novos conteúdos atinentes à

informação turística - alojamento, restauração, património cultural e espaços de

lazer,

 Turismo inclusivo:  atividade a ter lugar no Dia Mundial do Braille (4 de janeiro);

no Dia da Língua Gestual (15 de novembro); e no Dia Mundial das Pessoas com

Deficiência (3 de dezembro) - criação e edição de informação turística sobre o

concelho de Vila Verde e das suas principais atrações;

 Sinalização e Interpretação dos Recursos Turísticos Âncora;

 Ações de sensibilização e educação para o turismo;

 Publicação de um Guia e Mapa Turístico, traduzido em várias línguas;

 Projeto  Rotas  Turísticas:  Caminho  das  Origens  e  Caminho  dos  Lenços  de

Namorados audioguiadas;
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 Melhoria da Rede Municipal de Percursos (Percurso da Nóbrega, do Vade, do

Fojo do Lobo e Santo António de Mixões da Serra)

 Criação de uma variante Trilho do Vade – Aboim da Nóbrega;

 Criação de Percursos Pedestres na Ribeira do Neiva e noutras zonas do concelho;

 Concretização do projeto Áudio-Guias: realização de um trabalho de recolha de

dados socioculturais e históricos a registar numa plataforma de comunicação, em

formatos diferentes - internet, (locais de Internet existentes); digital áudio, guias

portáteis existentes no transporte público não poluente;

 Informação  e  apoio  aos  investidores/empresários na  área  do  turismo,  na

elaboração de pareceres técnicos, acompanhamento de projetos e divulgação de

informação sobre legislação e apoios financeiros disponíveis;

 Emissão de Placas de Classificação dos Empreendimentos de Turismo em Espaço

Rural e Alojamento Local e a correspondente comunicação de alvarás ao Turismo

de Portugal;

 Isenção do  pagamento  de  taxas relativas  à  inscrição,  afixação  e  difusão  de

mensagens publicitárias para empreendimentos turísticos e alojamento local.

Tendo em vista a qualificação do território avançarão as seguintes medidas:

 Requalificação das margens ribeirinhas e de praias fluviais;

 Concretização do  projeto intermunicipal da Ecovia do Homem e Cávado,  com

ligação a Esposende e respetiva ligação à rede de ciclovias urbanas;

 Preservação, melhoria e dinamização da Rede Municipal de Percursos Pedestres,

de  BTT e  percursos  equestres,  melhorando  a  sinalização  e  identificação  dos

mesmos e reforçando os serviços de limpeza e manutenção;

 Atividades de controlo da vegetação e de vigilância do estado dos percursos e do

património envolvente;

Valorizar o Território, Melhorar a Qualidade de Vida                                          92



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2017 - 2020

 Apoio à revitalização do parque de campismo de Aboim da Nóbrega, definindo

trilhos e percursos pedestres e instalação de uma piscina de ar livre neste parque,

no âmbito do programa “Natur Minho”;

 Estabelecimento de um parque de caravanismo nas imediações do complexo de

lazer de Vila Verde;

 Requalificação dos espaços e dos equipamentos de lazer em vários pontos do

concelho,  recuperando  e  sinalizando  os  espaços  de  lazer,  de  merendas  e

miradouros;

 Elaboração de um programa de visitas guiadas.

A  Aliança Artesanal é um parceiro muito relevante em face do excelente trabalho de

divulgação, dinamização e valorização do artesanato local que desenvolve, razão pela

qual deverão ter continuidade as iniciativas e ações colaborativas em ordem à projeção

de ricas tradições seculares e à criação de condições para a sustentabilidade de genuínas

atividades artesanais. 

O  Centro de Dinamização Artesanal e o  Espaço Namorar Portugal continuarão com a

dinâmica  de  divulgação  do  nosso  artesanato,  com  especial  enfoque  nos  lenços  de

namorados, constituindo-se como espaço privilegiado de promoção e divulgação através

de workshops, ateliers diversos e visitas guiadas.

6.7. – Outras funções económicas

O  conhecimento  e  as  novas  tecnologias  da  informação  e  da  comunicação  são

incontornáveis  fatores  de  competitividade  que  as  empresas  e  todas  as  organizações

locais  devem explorar  no sentido de se afirmarem no mercado global  em que hoje,

inevitavelmente, têm que se inserir. 
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6.7.1. - Inovação e conhecimento

O caminho do sucesso trilha-se, atualmente, em grande medida, apostando seriamente

na  inovação,  na  criatividade  e  no  desenvolvimento  de  uma  mentalidade

empreendedora.

Impõe-se,  assim,  investir  na  dinamização  de  iniciativas  e  atividades  alicerçadas  em

projetos  inovadores  nas  mais  distintas  vertentes,  que  ajudem  a  acrescentar  valor  à

economia e que coloquem o Município no caminho da modernidade. 

Este grande objetivo alcança-se com a prossecução e o desenvolvimento de projetos

como o da Casa do Conhecimento que vai continuar a valorizar o trabalho de articulação

e execução da parceria com a Universidade do Minho e a intervenção no âmbito da Rede

de Casas do Conhecimento e na Rede de Cidades Educadoras, assim como a criação de

um espaço juvenil visando, sobretudo, a captação do público mais jovem para as novas

tecnologias, o empreendedorismo e a cultura.

Para o ano de 2017 a Casa do Conhecimento define para o seu Plano de Atividades um

conjunto diversificado de ações  e iniciativas,  assentes na sua missão de promover  o

conhecimento,  a  criatividade  e  a  inovação,  criando  condições  de  igualdade  de

oportunidades  para  o  acesso  e  eficiente  utilização  das  tecnologias  de  informação.

Seguindo os seus objetivos de se constituir como um espaço de inovação pública, uma

infraestrutura urbana de cariz tecnológico para a conetividade digital, que contribua para

o incremento das competências das populações em termos do digital e da tecnologia,

promovendo a inclusão digital,  pretende projetar  atividades diferenciadoras  para um

público diversificado. Na ligação à comunidade escolar assume um papel de relevante

importância a Rede de Clubes da Casa do Conhecimento, constituída com as Escolas e

Agrupamentos do concelho, como parceiros ativos das ações e iniciativas da Casa do

Conhecimento.
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Assim sendo, vão prosseguir as ações que se seguem: 

 Programa de visitas para escolas - programa concebido para grupos de alunos

dos  diferentes  níveis  de  ensino  e  engloba  uma  visita  guiada  aos  diferentes

espaços  da  Casa  do  Conhecimento,  com  o  intuito  de  usufruírem  e

experimentarem os diferentes conteúdos e interações disponíveis.

 MobiCurtas - 5ª Edição  que se constitui como uma atividade carismática da Casa

do  Conhecimento,  que  desafia  os  jovens  a  utilizarem  os  meios  tecnológicos

acessíveis no quotidiano para produzirem conteúdos multimédia sob a forma de

uma curta-metragem;

 Comemorações do  Dia Mundial da Sociedade da Informação (17 de maio) - a

comemoração  desta  efeméride,  já  habitual  para  a  Casa  do  Conhecimento,

impõem-se porque representa uma oportunidade para, a nível mundial, se fazer

uma reflexão sobre a importância das novas tecnologias e das mudanças que elas

provocam na sociedade,  assim como alertar  para  a  necessidade de  reduzir  a

exclusão digital;

 “30  minutos  de  ...”  é  uma  atividade  desenvolvida  sob  a  forma  de

palestras/workshops  relativas  a  temáticas  diversificadas  (programação criativa,

eletrónica,  robótica,  ciências  aplicadas,  fotografia  e  vídeo,  etc),  destinada  a

alunos do 3º ciclo e do ensino secundário;

 “Conversas na Casa” - ciclo de conferências onde serão abordados e debatidos,

num registo mais intimista, experiências na 1ª pessoa, alusivas a temas atuais e

pertinentes das tecnologias digitais.

 Consolidação da parceria com a Universidade do Minho;

 Gestão da parceria no âmbito da Rede de Casas do Conhecimento;

 Área de Exposição e Interação, CAVE/Sala Imersiva, Salas de Formação/Projeto,

infraestrutura  de  comunicações  e  rede,  infraestrutura  de  equipamentos,  no

âmbito da infraestrutura disponível na Casa do Conhecimento;
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 Implementação,  acompanhamento  e  manutenção  da  infraestrutura  de

comunicações e rede da Praça Wireless;

 Gestão do serviço das Praças Wi-Fi;

 Laboratório aberto de Impressão 3D;

 Dinamização de atividades lúdico-pedagógicas;

 Planeamento, gestão e administração da presença Internet do município, da Casa

do Conhecimento e da plataforma de apoio às reuniões do Executivo municipal.

O IEMinho - Incubadora de Empresas Tecnológicas é um polo de excelência no capítulo

do incremento da aposta na inovação e no nascimento e desenvolvimento de projetos

que  acrescentam  valor  ao  processo  de  modernização  do  tecido  empresarial  local,

afirmando-se como um catalisador de novas ideias de negócio e de empreendimentos

que tem por base o aproveitamento e a potenciação das novas tecnologias.

Os serviços do município estão também em permanente processo de atualização e de

definição das respostas que melhor servem os interesses e as necessidades dos utentes,

apostando  na  sua  modernização  e  em  processos  e  procedimentos  simplificados  e

agilizados.

7. INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES E 
TRANSPORTES

A modernização das infraestruturas de comunicações e de transportes é estruturante

em qualquer estratégia de desenvolvimento local que vise o incremento da atratividade

e da competitividade do território.
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Vias  de  comunicação  propiciadoras  de  uma  fácil,  segura  e  cómoda  mobilidade

representam um importante fator de atratividade de novos investimentos empresariais,

sendo, pois, crucial o contínuo investimento na construção de acessibilidades amplas e

modernas que facilitem a circulação de pessoas e mercadorias e assim impulsionem o

melhor  escoamento  dos  produtos  e  ajudem  a  dinamizar  o  turismo,  fomentando  a

produção de riqueza e a criação de emprego.

Sublinha-se, pois a necessidade de continuar a investir na modernização e na melhoria

da rede viária concelhia, pelo que será feito um forte investimento na requalificação da

rede  viária  concelhia,  através  da  pavimentação  de  algumas  das  principais  vias

municipais,  mas  também  através  da  melhoria  significativa  da  respetiva  sinalização

horizontal de modo a tornar as nossas estradas mais cómodas e seguras. 

Por outro lado, manter-se-á, no âmbito de uma colaboração estreita com as freguesias,

uma política de contínua execução de obras de beneficiação e de requalificação da rede

viária  local  através  dos  serviços  técnicos  municipais  no  âmbito  das  obras  por

administração direta. 

8. - OUTRAS FUNÇÕES

8.1. Recursos humanos

Em  matéria  de  recursos  humanos,  dar-se-á  continuidade  ao  modelo  organizativo

implementado, que tem por objetivo primordial garantir a agilidade e eficácia operativa

do Município, designadamente, através da reafetação/redistribuição dos recursos 
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humanos  existentes,  cada  vez  mais  limitados,  em  resultado  dos  constrangimentos

impostos ao recrutamento pelas medidas legislativas.

Uma organização não é uma estrutura vazia, é constituída por pessoas, neste sentido

continuaremos  a  ter  presente  a  necessidade  de,  cada  vez  mais,  motivar  os  nossos

colaboradores, com os instrumentos que temos ao nosso dispor, ajustando o seu perfil

ao  posto  de  trabalho  e  assegurando  a  respetiva  realização  e  desenvolvimento

profissionais.

Nessa  medida,  pretendemos  alicerçar  a  nossa  atividade  no  desenvolvimento  das

competências dos trabalhadores, como forma de incrementar os níveis de desempenho

organizacional,  bem como, otimizar  a gestão de recursos humanos,  na perspetiva de

responder  com eficiência,  eficácia  e  celeridade às  solicitações dos  munícipes  e  das

várias instituições, entidades e empresas concelhias. 

Medidas e atividades a executar:

 Implementar  uma  política  responsável  em  termos  de  segurança  e  saúde  no

trabalho,  promovendo uma atitude preventiva do aumento do bem-estar e da

redução da sinistralidade; 

 Promover a qualidade dos serviços através da formação profissional e da criação

de formadores internos;

 Revisão  do  Regulamento  Interno  de  Formação,  com  particular  incidência  na

aferição  da  eficácia  da  formação,  através  do  tratamento  qualitativo  dos

resultados  da  aplicação  do  Modelo  de  Avaliação  da  Eficácia  das  Ações  de

Formação.

 Revisão/atualização do Manual de Acolhimento;
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 Aprofundar  a dinâmica  de  trabalho tendente  a  esbater  as  fronteiras  das

unidades orgânicas e conceder prioridade aos objetivos a alcançar.

 Ajudar  os  serviços  a  atingir  os  seus  objetivos,  fruto de um acompanhamento

sistemático  e  com  maior  atenção  relativamente  à  melhoria  da  eficácia  dos

processos e dos procedimentos;

 Partilhar boas práticas: benchmarking;
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Nota final

Este documento previsional é a  principal ferramenta de planeamento da atividade a

realizar  para alavancar  o território do concelho,  promovendo o seu desenvolvimento

harmonioso e oferecendo a todos os Vilaverdenses apreciáveis níveis de bem-estar.

Este desiderato será concretizado com o esforço do Executivo Municipal, mas também

mercê da mobilização dos vários protagonistas do desenvolvimento local.  Autarquias,

instituições, associações e demais organizações, assim como os Vilaverdenses em geral,

são chamados a darem o seu contributo nas mais diversas áreas de intervenção.

A superior defesa dos interesses do concelho e dos Vilaverdenses sobrepõe-se a tudo o

mais no trabalho diário de criação de sinergias e união de vontades para se conseguir

concretizar o grande desígnio da modernização do concelho e da sua preparação para

enfrentar com sucesso os desafios que tem pela frente.

Conciliar  uma  gestão  equilibrada  dos  recursos  com  audácia  e  ambição  para  o

lançamento  de  novos  projetos  e  para  o  investimento  em  obras  estruturantes  é  um

desafio exigente, mas constitui também uma oportunidade que saberemos aproveitar,

trabalhando  com afinco  e  determinação,  numa lógica  de  proximidade  e  de  atenção

permanente às necessidades e aos anseios das pessoas.
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Orçamento da Receita

Orçamento da Despesa



Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

Município de Vila Verde

01 Impostos directos

0102 Outros

010202 2.769.129Imposto municipal sobre imóveis

010203 992.799Imposto único de circulação

010204 1.071.620Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis

010205 323.804Derrama

02 Impostos indirectos

0202 Outros

020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais

02020601 50Mercados e feiras

02020602 Loteamentos e obras

0202060201 15.341Licenciamento de obras

0202060202 50Serviços de urbanização

0202060203 26.504Infraestruturas urbanísticas

0202060204 111Vistorias

0202060205 854Licença de utililização

0202060206 8.956Apreciação

0202060209 14.034Outros

02020603 19.795Ocupação da via pública

02020604 150Canídeos

02020605 10.395Publicidade

02020606 Saneamento

0202060601 50Esgotos - taxa ligação

0202060602 50Esgotos - taxa conservação

02020607 50Utilização da rede viária municipal

02020699 Outros

0202069901 50Taxa municipal de direitos de passagem

0202069902 50Taxa de depósito da ficha técnica da habitação

0202069999 1.674Outros

04 Taxas, multas e outras penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012301 Mercados e feiras

0401230101 23.023Ocupação de terrados

0401230103 100Outras

04012302 Loteamentos e obras

0401230201 70.572Licenças de Edificação
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

Município de Vila Verde

0401230202 5.625Licenças de utilização

0401230203 141.498Infraestruturas urbanísticas

0401230204 111Vistorias

0401230205 130.024Apreciação

0401230209 28.307Outros

04012303 3.296Ocupação da via pública

04012305 226Caça, uso e porte de arma

04012306 50Saneamento

04012399 Outras

0401239901 50Taxa de depósito da ficha técnica da habitação

0401239902 68Taxa pela emissão do certificado de registo

0401239999 22.122Outras

0402 Multas e outras penalidades

040201 45.958Juros de mora

040202 6.578Juros compensatórios

040204 30.069Coimas e penalidades por contra-ordenações

040299 26.482Multas e penalidades diversas

05 Rendimentos da propriedade

0501 Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras

050101 50Públicas

050102 50Privadas

0502 Juros-Sociedades financeiras

050201 158Bancos e outras instituições financeiras

0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.

050701 50Empresas públicas

050799 80.885Outras

0510 Rendas

051001 50Terrenos

051002 50Activos no subsolo

051003 50Habitações

051004 50Edifícios

051005 50Bens de domínio público

051099 1.214.158Outros

0511 50Activos incorpóreos

06 Transferências correntes

0603 Administração central

060301 Estado
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ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

Município de Vila Verde

06030101 10.035.353Fundo de Equilibrio Financeiro

06030102 1.187.205Fundo Social Municipal

06030103 716.180Participação fixa no IRS

06030199 Outras

0603019901 1.037.818Ministério da Educação

0603019902 50Ministério da Agricultura

0603019905 50DGAL-Direcção Geral das Autarquias Locais

0603019999 46.828Outras

060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados

06030601 500F.S.E.

06030699 500Outras

060307 Serviços e fundos autónomos

06030701 107.845I.E.F.P.

06030702 2.567Administração Eleitoral

06030703 50IFAP

06030705 15.072Instituto de Segurança Social

06030799 35.584Outras

0607 Instituições sem fins lucrativos

060701 50Instituições sem fins lucrativos

07 Venda de bens e serviços correntes

0701 Venda de bens

070103 50Publicações e impressos

070105 500Bens inutilizados

070107 21.392Produtos alimentares e bebidas

070110 Desperdícios, resíduos e refugos

07011099 1.000Outros

070111 Produtos acabados e intermédios

07011102 Outros

0701110201 1.378.733Água

0701110202 500Outros

070199 16.242Outros

0702 Serviços

070201 51.139Aluguer de espaços e equipamentos

070203 100Vistorias e ensaios

070204 100Serviços de laboratório

070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto

07020801 75.429Serviços sociais
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07020802 Serviços recreativos

0702080201 500Turismo sénior

0702080299 24.020Outros

07020803 Serviços culturais

0702080399 7.461Outros

07020804 Serviços desportivos

0702080401 60.000Piscina de Vila Verde

070209 Serviços específicos das autarquias

07020901 Saneamento

0702090101 7.912Saneamento- Ligação

0702090102 396.880Saneamento - Conservação

0702090103 5.329Reembolso de Despesas c/ Ramais de Saneamento

0702090104 274.264Saneamento - Disponibilidade

07020902 690.772Resíduos sólidos

07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

0702090302 54.876Transportes escolares

0702090399 743Outros

07020904 1.400Trabalhos por conta de particulares

07020905 10.142Cemitérios

07020906 1.000Mercados e feiras

07020908 100Parques de campismo

07020909 100Canídeos

07020999 Outros

0702099901 54.640Reemb. despesas c/ ramais e colocação contadores

0702099902 3.380Água - corte e reinstalação

0702099903 646.278Água - disponibilidade

0702099999 100Outros

070299 Outros

07029901 50Encargo de cobrança de receitas

07029999 4.432Outros

0703 Rendas

070301 12.495Habitações

070302 18.223Edifícios

070399 5.000Outras

08 Outras receitas correntes

0801 Outras

080199 Outras
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08019901 1.500Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.

08019902 4.448Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local

08019903 100IVA reembolsado

08019904 147.611IVA Inversão da liquidação

24.249.919Total das Receitas Correntes:

09 Venda de bens de investimento

0901 Terrenos

090101 19.693Sociedades e quase-sociedades não financeiras

090110 100Famílias

0902 Habitações

090201 50Sociedades e quase-sociedades não financeiras

090210 50Famílias

0903 Edifícios

090301 50Sociedades e quase-sociedades não financeiras

090309 50Instituições sem fins lucrativos

090310 50Famílias

0904 Outros bens de investimento

090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

09040101 23.172Equipamento de transporte

09040103 50Outros

090410 Famílias

09041003 50Outros

10 Transferências de capital

1003 Administração central

100301 Estado

10030101 1.115.039Fundo de Equilibrio Financeiro

10030199 Outras

1003019999 381.065Outras

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

10030701 FEDER

1003070104 5.052.785O.N. 2

1003070199 100Outros

100308 Serviços e fundos autónomos

10030899 166.778Outros

1005 Administração local

100501 Continente

10050101 190.000Municípios
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13 Outras receitas de capital

1301 Outras

130101 500Indemnizações

130199 500Outras

15 Reposições não abatidas nos pagamentos

1501 Reposições não abatidas nos pagamentos

150101 11.397Reposições não abatidas nos pagamentos

6.961.479Total das Receitas de Capital:

31.211.398Total do Orçamento da Receita:
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01 Administração Autárquica

0101 OPERAÇÕES FINANCEIRAS

030101 Juros e outros encargos

03010101 Juros da dívida pública

0301030101 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

030103020101 163.100Empréstimos de médio e longo prazos

0301050101 Admin.pública-Admin.central-Estado

030105020101 185.000Empréstimos de médio e longo prazo

0301060101 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos

030106020101 3.400Empréstimos de médio e longo prazos

03030101 Juros de locação financeira

0303010101 50Terrenos

0303050101 50Material de transporte

0303080101 50Outros investimentos

03050101 Outros juros

0305020101 Outros

030502010101 25Despesas diversas

030502020101 2.000Juros de mora

030502990101 1.000Outros

03060101 Outros encargos financeiros

0306010101 25Outros encargos financeiros

354.700Total das Despesas Correntes:

100101 Passivos financeiros

10060101 Empréstimos a médio e longo prazos

1006030101 1.740.000Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

1006050101 754.000Admin.pública-Admin.central-Estado

1006060101 6.800Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos

2.500.800Total das Despesas de Capital:

2.855.500Total da Divisão Orgânica 0101:

0102 ASSEMBLEIA MUNICIPAL

010102 Despesas com o pessoal

01020102 Abonos variáveis ou eventuais

0102130102 Outros suplementos e prémios

010213020102 50Outros

010213030102 40.000Senhas de presença

020102 Aquisição  de bens e serviços

02010102 Aquisição de bens
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0201080102 100Material de escritório

0201210102 750Outros bens

02020102 Aquisição de serviços

0202130102 50Deslocações e estadas

0202170102 1.000Publicidade

0202250102 50Outros serviços

42.000Total das Despesas Correntes:

42.000Total da Divisão Orgânica 0102:

0103 ÓRGÃOS DE AUTARQUIA

010103 Despesas com o pessoal

01010103 Remunerações certas e permanentes

0101010103 144.000Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

0101040103 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

010104010103 25Pessoal em funções

0101070103 36.500Pessoal em regime de tarefa ou avença

0101090103 99.000Pessoal em qualquer outra situação

0101110103 33.000Representação

0101130103 8.500Subsidio de refeição

0101140103 47.500Subsídio de férias e de Natal

0101150103 50Remunerações por doença e maternidade/paternidade

01020103 Abonos variáveis ou eventuais

0102040103 300Ajudas de custo

0102120103 50Indemnizações por cessação de funções

0102130103 Outros suplementos e prémios

010213020103 50Outros

010213030103 5.000Senhas de presença

01030103 Segurança social

0103010103 300.000Encargos com a saúde

0103020103 500Outros encargos com a saúde

0103050103 Contribuições para a segurança social

010305010103 1.000Assistência na doença dos funcionários públicos

010305020103 Segurança social dos funcionários públicos

01030502010103 1.055.000Caixa Geral de Aposentações

01030502020103 220.000Regime Geral

0103090103 Seguros

010309010103 100.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

020103 Aquisição  de bens e serviços
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02010103 Aquisição de bens

0201020103 Combustíveis e lubrificantes

020102020103 250Gasóleo

0201040103 20.000Limpeza e higiene

0201050103 50Alimentação-Refeições confeccionadas

0201060103 19.000Alimentação-Géneros para confeccionar

0201080103 13.000Material de escritório

0201150103 122.500Prémios, condecorações e ofertas

0201180103 500Livros e documentação técnica

0201190103 2.550Artigos honoríficos e de decoração

0201200103 50Material de educação, cultura e recreio

0201210103 223.000Outros bens

02020103 Aquisição de serviços

0202010103 2.100.000Encargos das instalações

0202030103 50Conservação de bens

0202040103 6.000Locação de edifícios

0202050103 30.000Locação de material de informática

0202060103 30.000Locação de material de transporte

0202080103 22.000Locação de outros bens

0202090103 135.000Comunicações

0202100103 1.500Transportes

0202120103 95.000Seguros

0202130103 9.000Deslocações e estadas

0202140103 1.025Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

0202150103 1.000Formação

0202160103 25Seminários, exposições e similares

0202170103 27.000Publicidade

0202180103 55.000Vigilância e segurança

0202190103 3.000Assistência técnica

0202200103 103.548Outros trabalhos especializados

0202220103 17.500Serviços de saúde

0202240103 130.000Encargos de cobrança de receitas

0202250103 80.000Outros serviços

040103 Transferências correntes

04050103 Administração local

0405010103 Continente

040501020103 Freguesias

Pág. 9/18



Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

Município de Vila Verde

04050102010103 419.150Acordo de cooperação pré-escolar

04050102020103 125.645Acordo de cooperação 1º ciclo

04050102040103 745.048Outros

040501040103 31.000Associações de munícipios

04070103 Instituições sem fins lucrativos

0407010103 Instituições sem fins lucrativos

040701010103 110.000Associações - Actividades gerais

040701020103 210.000Associações - Desporto

040701030103 1.200Colónias balneares

040701040103 226.650Instituições

040701050103 34.420Agrupamentos de Escolas

040701060103 60.500Outros

050103 Subsídios

05010103 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

0501010103 Públicas

050101020103 45.000Outras

060103 Outras despesas correntes

06020103 Diversas

0602010103 Impostos e taxas

060201010103 15.000Impostos e taxas pagos pela autarquia

060201020103 10.000Restituições de impostos ou taxas cobrados

0602030103 Outras

060203010103 70.000Outras restituições

060203020103 50.000IVA pago

060203040103 20.000Serviços bancários

060203050103 170.000Outras

7.641.636Total das Despesas Correntes:

070103 Aquisição de bens de capital

07010103 Investimentos

0701010103 269.519Terrenos

0701030103 Edifícios

070103010103 40.500Instalações de serviços

0701060103 Material de transporte

070106020103 63.000Outro

0701070103 73.200Equipamento de informática

0701080103 23.800Software informático

0701090103 59.100Equipamento administrativo
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0701100103 Equipamento básico

070110020103 19.000Outro

0701110103 3.000Ferramentas e utensílios

0701120103 1.850Artigos e objectos de valor

0701130103 9.500Investimentos incorpóreos

0701150103 36.000Outros investimentos

080103 Transferências de capital

08010103 Sociedades e quase sociedades não financeiras

0801010103 Públicas

080101030103 247.000Outras

08050103 Administração local

0805010103 Continente

080501020103 322.100Freguesias

08070103 Instituições sem fins lucrativos

0807010103 266.000Instituições sem fins lucrativos

090103 Activos financeiros

09070103 Acções e outras participações

0907020103 5.000Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas

09080103 Unidades de participação

0908060103 173.033Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos

1.611.602Total das Despesas de Capital:

9.253.238Total da Divisão Orgânica 0103:

12.150.738Total do Capítulo Orgânico 01:

02 ÁREA DE SUPORTE

0102 Despesas com o pessoal

010102 Remunerações certas e permanentes

01010402 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

0101040102 695.000Pessoal em funções

0101040402 50Recrutamento de pessoal novos postos de trabalho

01010602 Pessoal contratado a termo

0101060102 50Pessoal em funções

0101060402 50Recrutamento pessoal novos postos trabalho

01010702 50Pessoal em regime de tarefa ou avença

01010802 50Pessoal aguardando aposentação

01010902 25.000Pessoal em qualquer outra situação

01011102 7.000Representação

01011302 47.000Subsidio de refeição
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01011402 141.000Subsídio de férias e de Natal

01011502 400Remunerações por doença e maternidade/paternidade

010202 Abonos variáveis ou eventuais

01020202 100Horas extraordinárias

01020402 50Ajudas de custo

01020502 4.500Abono para falhas

01021202 50Indemnizações por cessação de funções

010302 Segurança social

01030202 21.000Outros encargos com a saúde

01030302 9.000Subsídio familiar a criança e jovens

01030402 1.900Outras prestações familiares

0202 Aquisição  de bens e serviços

020102 Aquisição de bens

02010702 1.500Vestuário e artigos pessoais

02010802 13.000Material de escritório

02011802 250Livros e documentação técnica

02012102 100Outros bens

020202 Aquisição de serviços

02020502 50Locação de material de informática

02020802 50Locação de outros bens

02021002 50Transportes

02021302 50Deslocações e estadas

02021402 50Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

02021502 1.500Formação

02021702 500Publicidade

02022002 25.000Outros trabalhos especializados

02022502 1.500Outros serviços

995.850Total das Despesas Correntes:

995.850Total do Capitulo Orgânico 02:

03 ÁREA OPERACIONAL DE PLANEAMENTO

0103 Despesas com o pessoal

010103 Remunerações certas e permanentes

01010403 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

0101040103 715.000Pessoal em funções

0101040403 50Recrutamento de pessoal novos postos de trabalho

01010603 Pessoal contratado a termo

Pág. 12/18



Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

Município de Vila Verde

0101060103 50Pessoal em funções

0101060403 50Recrutamento pessoal novos postos trabalho

01010703 50Pessoal em regime de tarefa ou avença

01010803 50Pessoal aguardando aposentação

01010903 50Pessoal em qualquer outra situação

01011103 7.000Representação

01011303 52.000Subsidio de refeição

01011403 139.000Subsídio de férias e de Natal

01011503 50Remunerações por doença e maternidade/paternidade

010203 Abonos variáveis ou eventuais

01020203 2.400Horas extraordinárias

01020403 500Ajudas de custo

01020503 10.500Abono para falhas

01021203 50Indemnizações por cessação de funções

010303 Segurança social

01030203 17.000Outros encargos com a saúde

01030303 4.600Subsídio familiar a criança e jovens

01030403 5.000Outras prestações familiares

0203 Aquisição  de bens e serviços

020103 Aquisição de bens

02010203 Combustíveis e lubrificantes

0201020103 50Gasolina

0201020203 50Gasóleo

0201029903 50Outros

02010403 500Limpeza e higiene

02010703 3.000Vestuário e artigos pessoais

02010803 12.000Material de escritório

02011703 500Ferramentas e utensílios

02011803 150Livros e documentação técnica

02012103 28.000Outros bens

020203 Aquisição de serviços

02020403 50Locação de edifícios

02020603 50Locação de material de transporte

02020803 15.000Locação de outros bens

02021003 50Transportes

02021303 50Deslocações e estadas

02021403 146.800Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
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02021503 500Formação

02021703 100Publicidade

02021803 50Vigilância e segurança

02021903 50Assistência técnica

02022003 110.700Outros trabalhos especializados

02022503 1.200Outros serviços

1.272.300Total das Despesas Correntes:

0703 Aquisição de bens de capital

070103 Investimentos

07010303 Edifícios

0701030103 22.500Instalações de serviços

0701030203 285.000Instalações desportivas e recreativas

0701030303 1.000Mercados e instalações de fiscalização sanitária

0701030503 61.000Escolas

0701030703 903.691Outros

07010403 Construções diversas

0701040103 753.952Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040603 45.000Instalações desportivas e recreativas

0701040803 554.231Viação rural

0701040903 2.100Sinalização e trânsito

0701041303 461.000Outros

07011503 79.500Outros investimentos

3.168.974Total das Despesas de Capital:

4.441.274Total do Capitulo Orgânico 03:

04 ÁREA OPERACIONAL DE OBRAS E AMBIENTE

0104 Despesas com o pessoal

010104 Remunerações certas e permanentes

01010404 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

0101040104 1.820.000Pessoal em funções

0101040404 50Recrutamento de pessoal novos postos de trabalho

01010604 Pessoal contratado a termo

0101060104 50Pessoal em funções

0101060404 50Recrutamento pessoal novos postos trabalho

01010704 14.420Pessoal em regime de tarefa ou avença

01010804 50Pessoal aguardando aposentação

01010904 50Pessoal em qualquer outra situação
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01011104 4.500Representação

01011304 172.000Subsidio de refeição

01011404 355.000Subsídio de férias e de Natal

01011504 50Remunerações por doença e maternidade/paternidade

010204 Abonos variáveis ou eventuais

01020204 47.000Horas extraordinárias

01020404 1.000Ajudas de custo

01020504 6.000Abono para falhas

01021204 50Indemnizações por cessação de funções

010304 Segurança social

01030204 33.000Outros encargos com a saúde

01030304 19.000Subsídio familiar a criança e jovens

01030404 4.000Outras prestações familiares

0204 Aquisição  de bens e serviços

020104 Aquisição de bens

02010204 Combustíveis e lubrificantes

0201020104 12.000Gasolina

0201020204 180.000Gasóleo

0201029904 42.000Outros

02010404 12.000Limpeza e higiene

02010704 27.500Vestuário e artigos pessoais

02010804 10.000Material de escritório

02010904 1.000Produtos químicos e farmacêuticos

02011704 11.500Ferramentas e utensílios

02011804 50Livros e documentação técnica

02012104 1.405.238Outros bens

020204 Aquisição de serviços

02020304 131.327Conservação de bens

02020404 50Locação de edifícios

02020604 50Locação de material de transporte

02020804 500Locação de outros bens

02021004 50Transportes

02021304 50Deslocações e estadas

02021404 189.550Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

02021504 7.000Formação

02021704 500Publicidade

02021804 50Vigilância e segurança
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02021904 50Assistência técnica

02022004 91.100Outros trabalhos especializados

02022504 1.799.600Outros serviços

6.397.435Total das Despesas Correntes:

0704 Aquisição de bens de capital

070104 Investimentos

07010404 Construções diversas

0701040204 1.923.442Sistemas de drenagem de águas residuais

0701040404 66.800Iluminação pública

0701040704 581.350Captação e distribuição de água

0701041204 2.000Cemitérios

0701041304 693.500Outros

07011004 Equipamento básico

0701100204 35.129Outro

07011504 95.840Outros investimentos

3.398.061Total das Despesas de Capital:

9.795.496Total do Capitulo Orgânico 04:

05 ÁREA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO

0105 Despesas com o pessoal

010105 Remunerações certas e permanentes

01010405 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

0101040105 760.000Pessoal em funções

0101040405 50Recrutamento de pessoal novos postos de trabalho

01010605 Pessoal contratado a termo

0101060105 50Pessoal em funções

0101060405 50Recrutamento pessoal novos postos trabalho

01010705 7.050Pessoal em regime de tarefa ou avença

01010805 50Pessoal aguardando aposentação

01010905 50Pessoal em qualquer outra situação

01011105 2.300Representação

01011305 62.000Subsidio de refeição

01011405 149.000Subsídio de férias e de Natal

01011505 50Remunerações por doença e maternidade/paternidade

010205 Abonos variáveis ou eventuais

01020205 6.000Horas extraordinárias

01020405 500Ajudas de custo
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01020505 3.000Abono para falhas

01021205 50Indemnizações por cessação de funções

010305 Segurança social

01030205 17.000Outros encargos com a saúde

01030305 23.000Subsídio familiar a criança e jovens

01030405 4.500Outras prestações familiares

0205 Aquisição  de bens e serviços

020105 Aquisição de bens

02010205 Combustíveis e lubrificantes

0201020105 50Gasolina

0201020205 50Gasóleo

0201029905 50Outros

02010405 11.500Limpeza e higiene

02010505 361.810Alimentação-Refeições confeccionadas

02010805 10.000Material de escritório

02011505 43.530Prémios, condecorações e ofertas

02012105 182.000Outros bens

020205 Aquisição de serviços

02020205 50Limpeza e higiene

02020405 50Locação de edifícios

02020505 15.000Locação de material de informática

02020605 50Locação de material de transporte

02020805 143.050Locação de outros bens

02020905 50Comunicações

02021005 1.112.740Transportes

02021305 50Deslocações e estadas

02021405 1.050Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

02021505 500Formação

02021705 52.900Publicidade

02021805 3.550Vigilância e segurança

02021905 1.500Assistência técnica

02022005 102.449Outros trabalhos especializados

02022505 412.611Outros serviços

0405 Transferências correntes

040705 Instituições sem fins lucrativos

04070105 Instituições sem fins lucrativos

0407010405 10.250Instituições
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

Município de Vila Verde

040805 Famílias

04080205 Outras

0408020105 120.000Programas ocupacionais

0408020205 130.000Outras

3.749.540Total das Despesas Correntes:

0705 Aquisição de bens de capital

070105 Investimentos

07010205 Habitações

0701020105 35.000Construção

07010305 Edifícios

0701030505 7.500Escolas

07010405 Construções diversas

0701040605 2.000Instalações desportivas e recreativas

07010705 16.000Equipamento de informática

07011005 Equipamento básico

0701100205 8.500Outro

07011505 9.500Outros investimentos

78.500Total das Despesas de Capital:

3.828.040Total do Capitulo Orgânico 05:

31.211.398Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................
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Grandes Opções do Plano



Distribuição do Investimento por Funções

Grandes Opções do Plano



Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2018
(e)

2019
(f)

2020
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

1 Funções Gerais

1 1.1 Administração geral

1 1.1 Requalificação / ampliação do quartel da GNR2014/9

32.4001 1.1 Equipamento informático 0103 070107    O 0103 01/2014 12/2017100 32.400 32.4002014/9 1

53.1001 1.1 Equipamento administrativo 0103 070109    O 0103 01/2014 12/2017100 53.100 53.1002014/9 2

8.3481 1.1 Serviços especializados 0103 020220    O 0103 01/2014 12/2017100 8.348 8.3482014/9 3

117.6911 1.1 Construção/Ampliação do quartel da GNR 03  07010307  E 03  01/2014 12/2017100 117.691 117.6912014/9 4

1 1.1 Aquisição/reparação de imobilizado2017/1

263.0001 1.1 Equipamento de Transporte - Outro 0103 07010602  O 0103 01/2017 12/2020 63.000 63.000 45.000 80.000 75.0002017/1 1

120.0001 1.1  Locação de Equipamento de Transporte - Outro 0103 020206    O 0103 01/2017 12/2020 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0002017/1 2

274.0001 1.1 Equipamento básico 0103 07011002  O 0103 01/2017 12/2020 19.000 19.000 90.000 90.000 75.0002017/1 3

58.0001 1.1 Equipamento administrativo 0103 070109    O 0103 01/2017 12/2020 6.000 6.000 17.000 15.000 20.0002017/1 4

42.0001 1.1 Ferramentas e utensílios 0103 070111    O 0103 01/2017 12/2020 3.000 3.000 12.000 12.000 15.0002017/1 5

83.0001 1.1 Outros investimentos 0103 070115    O 0103 01/2017 12/2020 11.000 11.000 15.000 22.000 35.0002017/1 6

6.1001 1.1 Artigos objetos de valor 0103 070112    O 0103 01/2017 12/2020 1.850 1.850 1.500 1.500 1.2502017/1 7

14.2001 1.1 Investimentos incorpóreos 0103 070113    O 0103 01/2017 12/2020 9.500 9.500 1.500 1.500 1.7002017/1 8

159.5001 1.1 Software informático 0103 070108    O 0103 01/2017 12/2020 14.500 14.500 35.000 55.000 55.0002017/1 9

172.5001 1.1 Hardware 0103 070107    O 0103 01/2017 12/2020 37.500 37.500 39.000 41.000 55.0002017/1 10

626.2771 1.1 Construção/reparação 04  020203    O 04  01/2017 12/2020 131.277 131.277 150.000 175.000 170.0002017/1 11

157.5001 1.1 Construção / reparação - empreitada 03  07010301  E 03  01/2017 12/2020 22.500 22.500 35.000 35.000 65.0002017/1 12

563.0001 1.1 Aquisição de bens 0103 020121    O 0103 01/2017 12/2020 108.000 108.000 100.000 180.000 175.0002017/1 13

351.0001 1.1 Aquisição de terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2020 1.000 1.000 125.000 125.000 100.0002017/2

69.0001 1.1 Estudos, projetos e consultadoria 0103 020214    O 0103 01/2017 12/2020 1.000 1.000 27.000 21.000 20.0002017/3

280.5001 1.1 Construção do arquivo municipal 0103 07010301  E 03  01/2017 12/2020 500 500 80.000 80.000 120.0002017/4

125.0001 1.1 Conclusão do edifício dos Paços do Concelho 0103 07010301  E 0103 01/2017 12/2019 40.000 40.000 40.000 45.0002017/5

29.7001 1.1  Auditoria, inquéritos e outros serviços necessários
ao sistema de gestão da qualidade

0103 020220    O 0103 01/2017 12/2020 5.200 5.200 8.000 9.000 7.5002017/6

84.5001 1.1 Digitalização, custódia e admin. de arquivos -
Modernização Administrativa

0103 070108    O 0103 01/2017 12/202015 85 62.000 9.300 52.700 7.500 7.500 7.5002017/7

127.0001 1.1 Rede de Cidades inteligentes-Desmaterialização e
otimização de processos - Modernização
Administrativa

0103 070107    O 0103 01/2017 12/202015 85 22.000 3.300 18.700 35.000 35.000 35.0002017/8

800.366 71.400 893.500 1.060.500 1.062.950 3.817.316Totais do Programa 1.1: 728.966
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2018
(e)

2019
(f)

2020
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

1 Funções Gerais

1 1.2 Proteção civil e luta contra incêndios

39.5001 1.2 Aquisição de equipamento operacional de proteção
civil

04  07011002  O 04  01/2017 12/2020 2.500 2.500 12.000 10.000 15.0002017/9

1 1.2 Serviço municipal de proteção civil2017/10

17.5001 1.2 Bens 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 1.500 1.500 6.000 4.000 6.0002017/10 1

33.0001 1.2 Vestuário 04  020107    O 04  01/2017 12/2020 1.000 1.000 12.000 12.000 8.0002017/10 2

58.0001 1.2 Serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 2.000 2.000 18.000 18.000 20.0002017/10 3

185.0001 1.2 Instituições humanitárias 0103 04070104  O 04  01/2017 12/2020 50.000 50.000 45.000 45.000 45.0002017/10 4

1 1.2 Proteção florestal2017/11

28.5001 1.2 Ferramentas e utensílios 04  020117    O 04  01/2017 12/2020 2.500 2.500 8.000 8.000 10.0002017/11 1

235.0001 1.2 Sapadores florestais 0103 04070104  T 04  01/2017 12/2020 70.000 70.000 55.000 55.000 55.0002017/11 2

22.5001 1.2 Vestuário 04  020107    O 04  01/2017 12/2020 2.500 2.500 5.000 7.500 7.5002017/11 3

1 1.2 Infraestruturas florestais2017/12

225.0001 1.2 Caminhos e pontos de água 04  07010413  E 04  01/2017 12/2020 90.000 15.000 75.000 75.000 30.000 30.0002017/12 1

50.0001 1.2 Caminhos e pontos de água - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 5.000 5.000 15.000 15.000 15.0002017/12 2

127.0001 1.2 Caminhos e pontos de água - serviços 04  020225    A 04  01/2017 12/2020 27.000 27.000 35.000 35.000 30.0002017/12 3

25.5001 1.2 Operações de silvicultura 04  020220    O 04  01/2017 12/2020 3.000 3.000 7.500 7.500 7.5002017/13

7.5001 1.2 Estudos, projetos e consultadoria 04  020214    O 04  01/2017 12/2020 500 500 1.000 1.000 5.0002017/14

257.500 75.000 294.500 248.000 254.000 1.054.000Totais do Programa 1.2: 182.500

Totais do Objetivo 1: 1.057.866 146.400 1.188.000 1.308.500 1.316.950 0 4.871.3160 911.466

2 Funções Sociais

2 1.1 Ensino não superior

2 1.1  Ensino Básico2017/15

1.040.0002 1.1 EB 23 Vila Verde 03  07010305  E 03  01/2017 12/20188 7 85 340.000 25.500 314.500 700.0002017/15 1

1.040.0002 1.1 EB 23 Prado 03  07010305  E 03  01/2017 12/20188 7 85 340.000 25.500 314.500 700.0002017/15 2

2 1.1 Pré-escolar2017/16

190.0002 1.1 Ampliação e conservação de jardins de infância 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 40.000 40.000 50.000 50.000 50.0002017/16 1

120.0002 1.1 Construção e reconstrução de edifícios 03  07010305  E 03  01/2017 12/2020 10.000 10.000 45.000 45.000 20.0002017/16 2

35.0002 1.1 Aquisição de equipamento 05  07011002  O 05  01/2017 12/2020 5.000 5.000 10.000 10.000 10.0002017/16 3

37.5002 1.1 Equipamento informático 05  070107    O 05  01/2017 12/2020 5.000 5.000 15.000 7.500 10.0002017/16 4

17.5002 1.1 Material didático-pedagógico 05  070115    O 05  01/2017 12/2020 2.500 2.500 5.000 5.000 5.0002017/16 5
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2018
(e)

2019
(f)

2020
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 1.1 Ensino não superior

1.174.6902 1.1 Funcionamento de jardins de infância 0103 0405010201 T 05  01/2017 12/2020 304.690 304.690 295.000 295.000 280.0002017/16 6

2 1.1 Parques infantis2017/17

137.0002 1.1 Parques infantis 05  07010406  E 05  01/2017 12/2020 2.000 2.000 45.000 45.000 45.0002017/17 1

60.0002 1.1 Parques infantis - bens 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 5.000 5.000 15.000 20.000 20.0002017/17 2

25.5002 1.1 Parques infantis - serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 3.000 3.000 7.500 7.500 7.5002017/17 3

2 1.1 Ensino Básico2017/18

372.5002 1.1 Complexos escolares educativos 05  07010305  E 05  01/2017 12/2020 7.500 7.500 125.000 120.000 120.0002017/18 1

165.0002 1.1 Ampliação / conservação de edifícios 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 35.000 35.000 40.000 45.000 45.0002017/18 2

63.5002 1.1 Equipamento para escolas 05  07011002  O 05  01/2017 12/2020 3.500 3.500 25.000 15.000 20.0002017/18 3

68.5002 1.1 Equipamento informático 05  070107    O 05  01/2017 12/2020 3.500 3.500 25.000 25.000 15.0002017/18 4

2 1.1 Geral2017/19

61.0002 1.1 Aquisição de Terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2019 1.000 1.000 30.000 30.0002017/19 1

40.5002 1.1 Apoio a atividades gerais de instituições 0103 04070104  T 0103 01/2017 12/2020 500 500 15.000 15.000 10.0002017/19 2

184.4202 1.1 Funcionamento dos agrupamentos 0103 04070105  T 0103 01/2017 12/2020 34.420 34.420 50.000 50.000 50.0002017/19 3

304.3002 1.1 Projetos integrado e inovador de combate ao
insucesso escolar do Cávado

05  020220    O 05  01/2017 12/201815 85 91.290 91.290 213.0102017/19 4

25.0002 1.1 Estudos, Projetos e consultadoria 05  020214    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 10.000 8.000 6.0002017/19 5

2 1.1 Sociedade Amar Terra Verde, Lda.2017/20

494.0002 1.1 Transferências de capital 0103 08010103  T 0103 01/2017 12/2018 247.000 247.000 247.0002017/20 1

185.0002 1.1 Transferências correntes 0103 05010102  T 0103 01/2017 12/2020 45.000 45.000 60.000 40.000 40.0002017/20 2

1.526.900 629.000 2.727.510 833.000 753.500 5.840.910Totais do Programa 1.1: 897.900

2 1.2 Serviços auxiliares de ensino

2 1.2 Transportes escolares2017/21

237.0002 1.2 Pré-escolar 05  020210    O 05  01/2017 12/2020 77.000 77.000 60.000 50.000 50.0002017/21 1

1.258.5402 1.2 1º ciclo 05  020210    O 05  01/2017 12/2020 358.540 358.540 300.000 300.000 300.0002017/21 2

2.350.0002 1.2 2º, 3º ciclo e secundário 05  020210    O 05  01/2017 12/2020 550.000 550.000 600.000 600.000 600.0002017/21 3

366.1002 1.2 Alunos residentes em locais não servidos por
transporte público e outros

05  020210    O 05  01/2017 12/2020 66.100 66.100 100.000 100.000 100.0002017/21 4

75.5002 1.2 Componente de apoio à família 05  020210    O 05  01/2017 12/2020 500 500 25.000 25.000 25.0002017/21 5

32.7502 1.2 PIEF - programa integrado de educação e formação 05  04070104  T 05  01/2017 12/2020 10.250 10.250 7.500 7.500 7.5002017/21 6

2 1.2 Cantinas escolares2017/22

594.4602 1.2 Pré-escolar 0103 0405010201 T 05  01/2017 12/2020 114.460 114.460 160.000 160.000 160.0002017/22 1
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2018
(e)

2019
(f)

2020
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 1.2 Serviços auxiliares de ensino

502.8752 1.2 Pré-escolar - refeições confecionadas 05  020105    O 05  01/2017 12/2020 127.875 127.875 125.000 125.000 125.0002017/22 2

535.6452 1.2 Ensino básico - juntas de freguesia 0103 0405010202 T 05  01/2017 12/2020 125.645 125.645 150.000 140.000 120.0002017/22 3

250.1502 1.2 Ensino básico - Instituições 0103 04070104  T 05  01/2017 12/2020 85.150 85.150 45.000 60.000 60.0002017/22 4

709.5252 1.2 Ensino básico - refeições confecionadas 05  020105    O 05  01/2017 12/2020 209.525 209.525 170.000 170.000 160.0002017/22 5

100.0002 1.2 Distribuição de fruta escolar ao pré-escolar 05  020105    O 05  01/2017 12/2020 5.000 5.000 35.000 35.000 25.0002017/23

94.4102 1.2 Distribuição de fruta escolar ao ensino básico (RFE) 05  020105    O 05  01/2017 12/2020100 19.410 19.410 25.000 25.000 25.0002017/24

34.0002 1.2 Apoio às juntas de freguesia para despesas de
funcionamento das EB1 e JI

0103 0405010204 T 05  01/2017 12/2020 13.000 13.000 7.000 7.000 7.0002017/25

1.762.455 1.809.500 1.804.500 1.764.500 7.140.955Totais do Programa 1.2: 1.762.455

2 2.1 Serviços Individuais de Saúde

345.0002 2.1 Comparticipação na construção de novos centros de
saúde

0103 08050102  T 0103 01/2017 12/2020 20.000 20.000 125.000 100.000 100.0002017/26

20.000 125.000 100.000 100.000 345.000Totais do Programa 2.1: 20.000

2 3.2 Ação Social

2 3.2 Lojas sociais2017/27

28.0002 3.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 5.500 5.500 7.500 7.500 7.5002017/27 1

18.0002 3.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 500 500 7.500 5.000 5.0002017/27 2

2 3.2 Apoio à habitação de famílias carenciadas2017/28

340.0002 3.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 70.000 70.000 90.000 90.000 90.0002017/28 1

31.5002 3.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 1.500 1.500 10.000 10.000 10.0002017/28 2

2 3.2 Festa do Idoso2017/29

98.0002 3.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 23.000 23.000 25.000 25.000 25.0002017/29 1

78.1002 3.2 Transporte 05  020210    O 05  01/2017 12/2020 15.100 15.100 21.000 21.000 21.0002017/29 2

2 3.2 Apoio a Instituições de Solidariedade Social2017/30

263.0002 3.2 Transferências de capital 0103 080701    T 0103 01/2017 12/2020 53.000 53.000 70.000 70.000 70.0002017/30 1

71.0002 3.2 Transferências correntes 0103 04070104  T 0103 01/2017 12/2020 6.000 6.000 25.000 20.000 20.0002017/30 2

48.0002 3.2 Cabaz de Natal - apoio a famílias carenciadas 05  020115    O 05  01/2017 12/2020 12.000 12.000 12.000 12.000 12.0002017/31

1.074.9992 3.2 Programa ocupacional 05  04080201  T 05  01/2017 12/2020 120.000 120.000 318.333 318.333 318.3332017/32

545.5832 3.2 Concessão de bolsas de estudo/Estágios 05  04080202  T 05  01/2017 12/2020 380.583 110.000 270.583 55.000 55.000 55.0002017/33

185.0002 3.2 Apoio a estratos sociais desfavorecidos 05  04080202  T 05  01/2017 12/2020 20.000 20.000 60.000 55.000 50.0002017/34

40.0832 3.2 Mais Idade no Cávado 05  020220    O 05  01/2017 12/202015 85 16.583 2.487 14.096 12.500 10.000 1.0002017/35
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2018
(e)

2019
(f)

2020
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 3.2 Ação Social

96.4332 3.2 Plano gerontológico intermunicipal 05  020220    O 05  01/2017 12/202015 85 56.433 50 56.383 15.000 12.500 12.5002017/36

4.1462 3.2 Colored 05  020220    O 05  01/2017 12/201715 85 4.146 622 3.5242017/37

784.345 344.586 728.833 711.333 697.333 2.921.844Totais do Programa 3.2: 439.759

2 4.1 Habitação

135.0002 4.1 Habitações sociais 05  07010201  E 05  01/2017 12/2020 35.000 35.000 30.000 30.000 40.0002017/38

158.0002 4.1  Recuperação de habitações sociais 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 38.000 38.000 40.000 40.000 40.0002017/39

73.000 70.000 70.000 80.000 293.000Totais do Programa 4.1: 73.000

2 4.2 Ordenamento do território

2 4.2 Urbanismo2017/40

47.0002 4.2 Elaboração/Revisão de PDM, de PU e de Planos de
Pormenor

03  020220    O 03  01/2017 12/2020 15.000 15.000 10.000 10.000 12.0002017/40 1

73.0002 4.2 Execução de cartografia de base aos IGT e sua
homologação

03  020220    O 03  01/2017 12/2019 70.000 70.000 1.000 2.0002017/40 2

12.0002 4.2 Estudos e consultadoria na área do planeamento e
ordenamento do território

03  020220    O 03  01/2017 12/2019 10.000 10.000 1.000 1.0002017/40 3

9.0002 4.2 Aquisição de ortofotomapas de todo o concelho 03  020220    O 03  01/2017 12/2019 5.000 5.000 2.000 2.0002017/40 4

7.5002 4.2 Elaboração do Plano de redução de ruído para o
Concelho

03  020220    O 03  01/2017 12/2017 7.500 7.5002017/40 5

75.0002 4.2 Outros investimentos 0103 070115    O 03  01/2017 12/201715 85 75.000 25.000 50.0002017/41

130.0002 4.2 Aquisição de terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/201715 85 130.000 80.000 50.0002017/42

2 4.2 Urbanização2017/43

1.970.0002 4.2 Revitalização de centros urbanos 03  07010401  E 03  01/2017 12/2020 20.000 20.000 650.000 650.000 650.0002017/43 1

413.9522 4.2 Requalificação urbana da Vila de Prado 03  07010401  O 03  01/2017 12/2020 118.952 118.952 160.000 60.000 75.0002017/43 2

210.0002 4.2 Revitalização de centros urbanos - bens 04  020121    O 03  01/2017 12/2020 15.000 15.000 60.000 60.000 75.0002017/43 3

2 4.2 Reabilitação Urbana de Vila Verde2017/44

2.011.8782 4.2 Reabilitação do Edifício da antiga Adega e área
envolvente

03  07010307  E 03  01/2017 12/202015 85 700.000 700.000 600.000 600.000 111.8782017/44 1

1.0002 4.2 Reabilitação do Edifício da antiga Escola Primária de
Vila Verde

03  07010307  E 03  01/2017 12/2017 1.000 1.0002017/44 2

50.0002 4.2 Elaboração de Projetos na Área de Reabilitação
Urbana em Vila Verde

03  020214    O 03  01/2017 12/201815 85 25.000 25.000 25.0002017/44 3

2 4.2 Reabilitação Urbana de Vila de Prado2017/45

500.0002 4.2 Requalificação do Largo de São Sebastião e Área
envolvente

03  07010401  E 03  01/2017 12/201815 85 400.000 400.000 100.0002017/45 1
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Fonte Financiamento
(%)
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de
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definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 4.2 Ordenamento do território

549.0002 4.2 Requalificação do Largo de Antunes Lima 03  07010401  E 03  01/2017 12/201815 85 75.000 75.000 474.0002017/45 2

963.0002 4.2 Requalificação do Largo de Comendador Sousa
Lima e áreas envolventes

03  07010401  E 03  01/2017 12/201915 85 100.000 100.000 500.000 363.0002017/45 3

425.6302 4.2 Reabilitação de Edifício para Centro Interpretativo do
Artesanato em Cerâmica na Vila de Prado

03  07010307  E 03  01/2017 12/202015 85 25.000 25.000 175.000 150.000 75.6302017/45 4

150.0002 4.2 Elaboração de Projetos na Área de Reabilitação
Urbana em Vila de Pado

03  020214    O 03  01/2017 12/201815 85 75.000 75.000 75.0002017/45 5

2 4.2 Reabilitação Urbana do Pico de Regalados2017/46

59.5002 4.2 Requalificação do Largo de São Sebastião no Pico
de Regalados

03  07010401  E 03  01/2017 12/201815 85 20.000 20.000 39.5002017/46 1

2 4.2 Reabilitação Urbana de Atães2017/47

167.4002 4.2 Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde e área
envolvente na Portela do Vade

03  07010307  E 03  01/2017 12/201815 85 50.000 50.000 117.4002017/47 1

91.1002 4.2 Arranjo urbanístico da área a poente do Pavilhão da
Portela do Vade

03  07010401  E 03  01/2017 12/201815 85 20.000 20.000 71.1002017/47 2

12.5002 4.2 Elaboração de Projetos na Área de Reabilitação
Urbana na Portela do Vade

03  020214    O 03  01/2017 12/201815 85 6.250 6.250 6.2502017/47 3

2 4.2 Mobilidade Urbana Sustentável de Vila Verde2017/48

456.8032 4.2 Execução de Ciclovias em Vila Verde 03  07010413  E 03  01/2017 12/201815 85 100.000 100.000 356.8032017/48 1

452.2702 4.2 Execução da Qualificação da Rede Pedonal em Vila
Verde

03  07010413  E 03  01/2017 12/201815 85 100.000 100.000 352.2702017/48 2

30.0002 4.2 Criação de Estações para Disponibilização de
Sistemas de Bicicletas Partilhadas

03  07010413  E 03  01/2017 12/201915 85 20.000 10.0002017/48 3

2 4.2 Mobilidade Urbana Sustentável na Vila de Prado2017/49

175.2452 4.2 Execução de Ciclovias na Vila de Prado 03  07010413  E 03  01/2017 12/201815 85 40.000 40.000 135.2452017/49 1

149.2052 4.2 Execução da Qualificação da Rede Pedonal na Vila
de Prado

03  07010413  E 03  01/2017 12/201815 85 30.000 30.000 119.2052017/49 2

30.0002 4.2 Criação de Estações para Disponibilização de
Sistemas de Bicicletas Partilhadas

03  07010413  E 03  01/2017 12/201915 85 20.000 10.0002017/49 3

100.0002 4.2 Adoção de Sistemas de Informação nas Principais
Paragens do Concelho

03  07010413  E 03  01/2017 12/201815 85 25.000 25.000 75.0002017/50

2 4.2 Geral2017/51

40.0002 4.2 Mobiliário Urbano 03  070115    O 03  01/2017 12/2020 10.000 10.000 12.000 10.000 8.0002017/51 1

126.0002 4.2 Execução de Plano de Pormenor 03  07010413  E 03  01/2017 12/2020 1.000 1.000 75.000 20.000 30.0002017/51 2

70.0002 4.2 Estudos, projetos e consultadoria 03  020214    O 03  01/2017 12/2020 10.000 10.000 20.000 20.000 20.0002017/51 3

2.279.702 100.000 4.252.773 1.968.000 1.057.508 9.557.983Totais do Programa 4.2: 2.179.702
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Financiam.
definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 4.3 Saneamento

2 4.3 Drenagem e tratamento de águas residuais/pluviais2017/52

350.3002 4.3 Drenagem e tratamento de águas residuais/pluviais -
empreitada

04  07010402  E 04  01/2017 12/2020 60.300 60.300 90.000 100.000 100.0002017/52 1

543.0002 4.3 Drenagem e tratamento de águas residuais/pluviais -
Bens

04  020121    A 04  01/2017 12/2020 43.000 43.000 150.000 200.000 150.0002017/52 2

63.0002 4.3 Drenagem e tratamento de águas residuais/pluviais -
serviços

04  020225    O 04  01/2017 12/2020 35.000 35.000 10.000 8.000 10.0002017/52 3

764.1432 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Cabanelas 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 118.993 118.993 645.1502017/53

873.6552 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Cervães 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 262.097 262.097 611.5582017/54

743.3562 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila de Prado 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 128.857 128.857 614.4992017/55

1.007.3862 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Soutelo 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 214.016 214.016 793.3702017/56

670.4632 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Barbudo 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 201.139 201.139 469.3242017/57

208.9202 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Esqueiros 04  07010402  E 04  01/2017 12/20175 95 208.920 208.9202017/58

310.3432 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Vila Verde 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 93.103 93.103 217.2402017/59

363.0162 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila da
Loureira

04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 108.905 108.905 254.1112017/60

808.4972 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Turiz 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 242.549 242.549 565.9482017/61

554.2072 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila de Atiães 04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 5.379 2.758 2.621 217.877 220.634 110.3172017/62

214.2272 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila de
Dossãos

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 2.080 1.067 1.013 84.219 85.285 42.6432017/63

1.135.1372 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila da Lage 04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 11.016 5.649 5.367 446.259 451.908 225.9542017/64

235.0422 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila de Moure 04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 2.282 1.170 1.112 92.402 93.572 46.7862017/65

278.2072 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila de
Oleiros

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 2.701 1.385 1.316 109.372 110.756 55.3782017/66

1.000.3902 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila de
Carreiras

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 9.709 4.979 4.730 393.285 398.264 199.1322017/67

439.2532 4.3 Rede de saneamento da União de Freguesias de
Nevogilde, Esqueiros e Travassós

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 4.263 2.186 2.077 172.685 174.870 87.4352017/68

338.9842 4.3 Rede de Saneamento do Vade 04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 3.290 1.687 1.603 133.266 134.952 67.4762017/69

2.000.4462 4.3 Rede de Saneamento da União de freguesias de
Pico de Regalados, Gondiães e Mós, das Freguesias
de Gême e Pico S. Cristóvão, da União de
Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide,
da Freguesia de Prado S. Miguel

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 19.413 9.955 9.458 786.440 796.395 398.1982017/70

1.456.9242 4.3 Rede de saneamento nas Freguesias de Coucieiro,
Lanhas, Ponte S. Vicente e Sabariz

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 14.139 7.251 6.888 572.764 580.014 290.0072017/71

462.9672 4.3 Ampliação da rede de saneamento na Freguesia de
Freiriz e sua interligação com a rede em alta

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 4.493 2.304 2.189 182.007 184.311 92.1562017/72
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2 Funções Sociais

2 4.3 Saneamento

522.7482 4.3 Ampliação da rede de saneamento na união de
Freguesias de Escariz, parada de Gatim e sua
interligação com a rede em alta

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 5.074 2.602 2.472 205.509 208.110 104.0552017/73

827.3002 4.3 Ampliação da rede de saneamento na união de
Freguesias de Marrancos e Arcozelo e sua
interligação com a rede em alta

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 8.029 4.117 3.912 325.238 329.355 164.6782017/74

1.296.5992 4.3 Ampliação da rede de saneamento na união de
Freguesias da ribeira do Neiva e sua interligação
com a rede em alta

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 12.583 6.453 6.130 509.735 516.187 258.0942017/75

249.5002 4.3 Rede de saneamento da união de Freguesias de
Aboim da Nóbrega e Gondomar

04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 199.500 9.500 190.000 50.0002017/76

2 4.3 Rede de saneamento - Geral2017/77

465.0002 4.3 Renovação/Reabilitação de Redes e Ramais de
Saneamento

04  07010402  E 04  01/2017 12/2020 190.000 190.000 100.000 100.000 75.0002017/77 1

305.0002 4.3 Ramais domiciliários - empreitada 04  07010402  E 04  01/2017 12/2020 30.000 30.000 100.000 100.000 75.0002017/77 2

80.1502 4.3 Ramais domiciliários - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 150 150 25.000 25.000 30.0002017/77 3

326.5002 4.3 Ligação das redes de saneamento em baixa aos
intercetores e ETAR's

04  07010402  E 04  01/2017 12/2020 1.500 1.500 100.000 150.000 75.0002017/78

1.620.0002 4.3 Lamas de depuração de efluentes 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 480.000 480.000 380.000 380.000 380.0002017/79

76.0002 4.3  Aquisição de terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2020 1.000 1.000 30.000 25.000 20.0002017/80

222.0002 4.3 Estudos, projetos e consultadoria 04  020214    O 04  01/2017 12/2020 172.000 172.000 20.000 15.000 15.0002017/81

270.0002 4.3 Obra de recolha/armazenam. de águas pluviais p/
sist. rega de jardins

04  07010413  E 04  01/2017 12/2020 35.000 35.000 80.000 80.000 75.0002017/82

175.0002 4.3 Obra de recolha/armazenam. de águas pluviais p/
sist. rega de jardins

04  020121    O 04  01/2017 12/2020 15.000 15.000 50.000 50.000 60.0002017/83

2.945.480 240.888 9.587.258 5.517.613 3.207.309 21.257.660Totais do Programa 4.3: 2.704.592

2 4.4 Abastecimento de Água

225.0002 4.4 Renovação/Reabilitação de Redes e Ramais de
abastecimento de Água

04  07010407  E 04  01/2017 12/2020 120.000 120.000 45.000 25.000 35.0002017/84

162.0002 4.4 Recup., captações e implem. tratamento peq. sist.
locais abastec. água

04  07010407  E 04  01/2017 12/2020 57.000 57.000 45.000 25.000 35.0002017/85

250.0002 4.4 Construção reservatório da Lage/Turiz e condutas de
integração de sistemas

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 25.000 1.250 23.750 225.0002017/86

100.0002 4.4 Construção do reservatório de água em Godinhaços 04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 10.000 500 9.500 90.0002017/87

100.0002 4.4 Construção de Reserv. de Cervães e respetivas
condutas adutoras e distribuidoras

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 10.000 500 9.500 90.0002017/88

350.0002 4.4 Construção do reserv. de Rio Mau, Central elevat. e
respetivas condutas adutoras e distribuidoras

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 35.000 1.750 33.250 315.0002017/89
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2 Funções Sociais

2 4.4 Abastecimento de Água

100.0002 4.4 Construção de reserv. de Gondiães e respetivas
condutas adutoras e distribuidoras

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 10.000 1.500 8.500 90.0002017/90

990.0002 4.4 Const. reserv. central elevat. condutas adutoras e
distribuidoras

04  07010407  E 04  01/2017 12/20195 95 300.000 300.000 495.000 195.0002017/91

360.0002 4.4  Reservatórios dos pequenos sistemas 04  07010407  E 04  01/2017 12/2020 5.000 5.000 200.000 75.000 80.0002017/92

271.0002 4.4 Reservatórios dos pequenos sistemas 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 21.000 21.000 100.000 75.000 75.0002017/93

110.0002 4.4 Depósitos pré-fabricados 04  070115    O 04  01/2017 12/2019 10.000 10.000 60.000 40.0002017/94

372.0002 4.4 Substituição de condutas da rede de abastecimento
de água municipal

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 302.000 2.750 299.250 70.0002017/95

530.0002 4.4 Prolongamento e reforço da rede de abastecimento
de água municipal

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 80.000 4.000 76.000 450.0002017/96

550.0002 4.4 Construção/ampliação/beneficiação de depósitos
existentes

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 100.000 5.000 95.000 450.0002017/97

44.2502 4.4 Abastecimento de água à freguesia de Dossãos 04  07010407  E 04  01/2017 12/2018 6.750 6.750 37.5002017/98

81.7502 4.4 Abastecimento de água à freguesia de Aboim da
Nóbrega

04  07010407  E 04  01/2017 12/2018 7.500 7.500 74.2502017/99

70.0002 4.4 Abastecimento de água às freguesias do Neiva -
Pedregais

04  07010407  E 04  01/2017 12/2018 700 700 69.3002017/100

1.080.0002 4.4 Sist. abastec. de água à Portela das Cabras,
Carreiras S. Miguel, S. Tiago e Nevogilde

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 270.000 13.500 256.500 810.0002017/101

553.0002 4.4 Ampliação da estação de captação e tratamento de
água do Rio Homem

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 58.000 2.750 55.250 495.0002017/102

610.0002 4.4 Rede de abastecimento de água no Vale do Homem 04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 70.000 3.500 66.500 540.0002017/103

195.1002 4.4 Implementação de tratamento de pequenos sist.
locais de abast. de água

04  020225    O 04  01/2017 12/2020 5.100 5.100 70.000 80.000 40.0002017/104

283.9002 4.4 Execução de ramais 04  07010407  E 04  01/2017 12/2020 9.900 9.900 112.000 92.000 70.0002017/105

257.5002 4.4 Execução de ramais domiciliários de abastecimento
de água

04  07010407  E 04  01/2017 12/2020 7.500 7.500 50.000 75.000 125.0002017/106

2 4.4 Obras de abastecimento de água - Geral2017/107

1.055.0002 4.4 Abastecimento de água - empreitada 04  07010407  E 04  01/2017 12/2020 30.000 30.000 425.000 325.000 275.0002017/107 1

337.5002 4.4 Abastecimento de água - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 87.500 87.500 100.000 75.000 75.0002017/107 2

145.0002 4.4 Abastecimento de água - serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 50.000 50.000 10.000 10.000 75.0002017/107 3

774.5802 4.4 Implementação de sistema remoto de leitura dos
consumos de água por telemetria - Modernização
Administrativa

04  07011002  O 04  01/2017 12/20185 95 252.580 12.629 239.951 522.0002017/108

145.0002 4.4 Contadores volumétricos 04  07011002  O 04  01/2017 12/2020 20.000 20.000 50.000 40.000 35.0002017/109

25.0002 4.4 Estudos, projetos e consultadoria 04  020214    O 04  01/2017 12/2020 10.000 10.000 5.000 5.000 5.0002017/110

90.0002 4.4 Aquisição de terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2020 5.000 5.000 75.000 5.000 5.0002017/111
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2 Funções Sociais

2 4.4 Abastecimento de Água

75.5002 4.4 Prospeção de água do GESTAL 04  020214    O 04  01/2017 12/2020 500 500 25.000 25.000 25.0002017/112

1.976.030 1.172.951 6.195.050 1.167.000 955.000 10.293.080Totais do Programa 4.4: 803.079

2 4.5 Resíduos sólidos

3.360.0002 4.5 Resíduos sólidos urbanos 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 810.000 810.000 850.000 850.000 850.0002017/113

235.0002 4.5 Ecopontos 04  070115    O 04  01/2017 12/2020 75.000 75.000 60.000 60.000 40.0002017/114

165.0002 4.5 Colocação/construção de pontos de recolha de
RSU-bens

04  020121    A 04  01/2017 12/2020 5.000 5.000 55.000 55.000 50.0002017/115

4.0002 4.5 Colocação de pontos de recolha de RSU-serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002017/116

891.000 966.000 966.000 941.000 3.764.000Totais do Programa 4.5: 891.000

2 4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

2 4.6 Cemitérios2017/117

317.0002 4.6 Obras de ampliação e conservação 04  07010412  E 04  01/2017 12/2020 2.000 2.000 75.000 160.000 80.0002017/117 1

80.0002 4.6 Obras de ampliação e conservação - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 5.000 5.000 15.000 30.000 30.0002017/117 2

395.0002 4.6 Ampliação/conservação de cemitérios - freguesias 0103 08050102  T 04  01/2017 12/2020 80.000 80.000 90.000 75.000 150.0002017/117 3

2.5002 4.6 Aquisição de terrenos 0103 070101    O 04  01/2017 12/2018 1.000 1.000 1.5002017/117 4

3.1002 4.6 Requalificação ambiental - serviços 04  020220    O 04  01/2017 12/2019 100 100 1.000 2.0002017/118

612.0002 4.6 Preservação/recuperação e valorização ambiental 04  07010413  E 04  01/2017 12/2019100 532.000 532.000 30.000 50.0002017/119

110.0002 4.6 Casa abrigo para animais 04  07010413  E 04  01/2017 12/2017 110.000 110.0002017/120

2.5002 4.6 Casa abrigo para animais - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2017 2.500 2.5002017/121

2 4.6 Jardins e espaços verdes2017/122

63.5002 4.6 Serviços jardins 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 3.500 3.500 15.000 20.000 25.0002017/122 1

71.0002 4.6 Bens - jardins 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 11.000 11.000 20.000 20.000 20.0002017/122 2

55.0002 4.6 Ferramentas e utensílios - jardins 04  020117    O 04  01/2017 12/2020 5.000 5.000 10.000 20.000 20.0002017/122 3

70.0002 4.6 Sistema de regas automáticas - bens 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 15.000 15.000 15.000 20.000 20.0002017/123

75.0002 4.6 Sistema de regas automáticas . Serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 20.000 20.000 15.000 20.000 20.0002017/124

66.0002 4.6 Escola + Verde 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 1.000 1.000 25.000 20.000 20.0002017/125

7.0002 4.6 Construção de estufa 04  020121    O 04  01/2017 12/2017 7.000 7.0002017/126

28.0002 4.6 Estudos, projetos e consultadoria 04  020214    O 04  01/2017 12/2020 500 500 10.000 7.500 10.0002017/127

795.600 322.500 444.500 395.000 1.957.600Totais do Programa 4.6: 795.600
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(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)
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(Mês/Ano)
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de
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definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 5.1 Cultura

2 5.1 Centro de dinamização artesanal - Aliança artesanal2017/128

18.5002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 5.000 7.500 5.0002017/128 1

9.5002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 2.500 3.000 3.0002017/128 2

2 5.1 Casa do Conhecimento2017/129

47.5002 5.1 Hardware 05  070107    O 05  01/2017 12/2020 7.500 7.500 12.500 15.000 12.5002017/129 1

12.5002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 5.000 5.000 2.500 2.500 2.5002017/129 2

15.0002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 7.500 7.500 2.500 2.500 2.5002017/129 3

36.0002 5.1 Serviços especializados 05  020220    O 05  01/2017 12/2020 5.000 5.000 17.000 7.000 7.0002017/129 4

2 5.1 Biblioteca Prof. Machado Vilela2017/130

64.0002 5.1 Fundos bibliográficos 05  070115    O 05  01/2017 12/2020 7.000 7.000 17.000 20.000 20.0002017/130 1

2 5.1 Atividades da biblioteca2017/130 2

57.5002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 2.500 2.500 25.000 15.000 15.0002017/130 2/1

27.5002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 2.500 2.500 7.500 7.500 10.0002017/130 2/2

2 5.1 Recuperação do edifício da Biblioteca2017/131

40.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2019 5.000 5.000 25.000 10.0002017/131 1

31.0002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2019 1.000 1.000 15.000 15.0002017/131 2

2 5.1 Biblioteca - Polo da Vila de Prado2017/132

1.0002 5.1 Recuperação do edifício da Biblioteca - Polo da Vila
de Prado

03  07010307  E 03  01/2017 12/2017 1.000 1.0002017/132 1

1.0002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2017 1.000 1.0002017/132 2

2 5.1 Centro Interpretativo da Ribeira do Neiva -
Observatório Cultural do Minho

2017/133

220.5002 5.1 Centro interpretativo - empreitada 03  07010307  E 03  01/2017 12/2020 500 500 80.000 90.000 50.0002017/133 1

15.5002 5.1 Museu de Linho em Marrancos 03  07010307  E 03  01/2017 12/2020 500 500 5.000 5.000 5.0002017/133 2

2 5.1 Geminação2017/134

11.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2019 5.000 5.000 3.000 3.0002017/134 1

37.5002 5.1 Transportes 05  020210    O 05  01/2017 12/2019 5.000 5.000 17.500 15.0002017/134 2

22.5002 5.1 Serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2019 2.500 2.500 10.000 10.0002017/134 3

3.5002 5.1 Ofertas 05  020115    O 05  01/2017 12/2019 1.500 1.500 1.000 1.0002017/134 4

2502 5.1 Gasóleo 05  02010202  O 05  01/2017 12/2019 50 50 100 1002017/134 5

2 5.1 Festas concelhias2017/135

2 5.1 Festa concelhia de Santo António2017/135 1
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Fonte Financiamento
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definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 5.1 Cultura

367.5002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 97.500 97.500 90.000 90.000 90.0002017/135 1/1

17.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 8.000 8.000 3.000 3.000 3.0002017/135 1/2

86.7002 5.1 Aluguer 05  020208    O 05  01/2017 12/2020 47.700 47.700 13.000 13.000 13.0002017/135 1/3

11.4002 5.1 Promoção e divulgação 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 8.400 8.400 1.000 1.000 1.0002017/135 1/4

14.0002 5.1 Vigilância e segurança 05  020218    O 05  01/2017 12/2020 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5002017/135 1/5

2 5.1 Namorar Portugal2017/135 2

333.1502 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 93.150 93.150 80.000 80.000 80.0002017/135 2/1

13.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 7.000 7.000 2.000 2.000 2.0002017/135 2/2

10.4002 5.1 Atribuição de prémios de concurso 05  020115    O 05  01/2017 12/2020 1.400 1.400 3.000 3.000 3.0002017/135 2/3

36.0002 5.1 Promoção e divulgação 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 12.000 12.000 8.000 8.000 8.0002017/135 2/4

2 5.1 "Fevereiro - mês do romance"2017/135 3

40.9202 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 10.920 10.920 10.000 10.000 10.0002017/135 3/1

11.5002 5.1 Ações de dinamização 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 5.500 5.500 2.000 2.000 2.0002017/135 3/2

18.5002 5.1 Promoção e divulgação 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 3.500 3.500 5.000 5.000 5.0002017/135 3/3

6.5002 5.1 Atribuição de prémios 05  020115    O 05  01/2017 12/2020 500 500 2.000 2.000 2.0002017/135 3/4

2 5.1 Rota das Colheitas2017/135 4

147.0002 5.1 Espetáculos e atividades de animação 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 27.000 27.000 40.000 40.000 40.0002017/135 4/1

26.5002 5.1 Atribuição de prémios de concurso 05  020115    O 05  01/2017 12/2020 7.000 7.000 6.500 6.500 6.5002017/135 4/2

24.0002 5.1 Promoção e divulgação 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 15.000 15.000 3.000 3.000 3.0002017/135 4/3

300.0002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 45.000 45.000 85.000 85.000 85.0002017/135 4/4

315.7222 5.1 Aluguer 05  020208    O 05  01/2017 12/2020 90.000 90.000 95.722 65.000 65.0002017/135 4/5

56.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 21.000 21.000 10.000 12.500 12.5002017/135 4/6

2 5.1 Vila Verde - Vila Verde criativa / Bienal de arte2017/135 5

22.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 7.000 7.000 5.000 5.000 5.0002017/135 5/1

32.5002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 2.500 2.500 10.000 10.000 10.0002017/135 5/2

10.0002 5.1 Atribuição de prémios de concurso 05  020115    O 05  01/2017 12/2020 2.500 2.500 2.500 2.500 2.5002017/135 5/3

17.5002 5.1 Aluguer 05  020208    O 05  01/2017 12/2020 2.500 2.500 5.000 5.000 5.0002017/135 5/4

8.0002 5.1 Promoção e divulgação 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 3.500 3.500 1.500 1.500 1.5002017/135 5/5

2 5.1 Feira mensal de artesanato2017/135 6

4.0002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002017/135 6/1

2 5.1 Encontro de Reis2017/135 7
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Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)
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(c)

2017

2 Funções Sociais

2 5.1 Cultura

1.1002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 500 500 200 200 2002017/135 7/1

1.1002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 500 500 200 200 2002017/135 7/2

9.5802 5.1 Atribuição de prémios 05  020115    O 05  01/2017 12/2020 3.580 3.580 2.000 2.000 2.0002017/135 7/3

2 5.1 Iniciativa "Sá de Miranda por Terras de Vila Verde"2017/135 8

8.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0002017/135 8/1

30.5002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 500 500 10.000 10.000 10.0002017/135 8/2

21.5002 5.1 Publicações municipais 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 500 500 7.000 7.000 7.0002017/135 8/3

4.0002 5.1 Aluguer 05  020208    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002017/135 8/4

2 5.1 Espaço Museológico dedicado ao linho2017/135 9

7.5002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 1.500 1.500 2.000 2.000 2.0002017/135 9/1

5.0002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 500 500 1.500 1.500 1.5002017/135 9/2

2 5.1 Aquisição de material honorífico2017/135 10

8.0002 5.1 Material honorífico 0103 020119    O 0103 01/2017 12/2020 2.500 2.500 2.500 1.500 1.5002017/135 10/1

7.0002 5.1 Material honorífico para oferta 0103 020115    O 0103 01/2017 12/2020 2.500 2.500 1.500 1.500 1.5002017/135 10/2

8.7062 5.1 Arte Integra 05  020225    O 05  01/2017 12/201715 85 8.706 8.7062017/136

3.7312 5.1 Música e inclusão 05  020225    O 05  01/2017 12/201715 85 3.731 3.7312017/137

94.3002 5.1 Projeto estúdio 05  020225    O 05  01/2017 12/2019 5.645 5.645 62.058 26.5972017/138

104.9592 5.1 Laboratório do Conhecimento (inovação, literacia e
criação digital)

05  020225    O 05  01/2017 12/2020 4.959 4.959 30.000 35.000 35.0002017/139

465.0002 5.1 Subsídio às associações culturais e recreativas 0103 04070101  T 05  01/2017 12/2020 105.000 105.000 120.000 120.000 120.0002017/140

728.741 977.780 899.097 775.900 3.381.518Totais do Programa 5.1: 728.741

2 5.2 Desporto, recreio e lazer

35.0002 5.2 Pavilhão gimnodesportivo de Cervães 03  07010302  E 03  01/2017 12/2018 5.000 5.000 30.0002017/141

255.0002 5.2 Parque desportivo e de Lazer da Ribeira do Neiva 03  07010302  E 03  01/2017 12/2020 140.000 140.000 60.000 25.000 30.0002017/142

255.0002 5.2 Piscinas de base recreativa - complexo de lazer de
Vila Verde

03  07010302  E 03  01/2017 12/2020 140.000 140.000 40.000 25.000 50.0002017/143

75.0002 5.2 Construção e manutenção de infraestruturas
desportivas - bens

04  020121    O 04  01/2017 12/2020 50.000 50.000 10.000 7.500 7.5002017/144

48.0002 5.2 Construção e manutenção de infraestruturas
desportivas

03  07010406  E 03  01/2017 12/2020 45.000 45.000 1.000 1.000 1.0002017/145

2 5.2 Campeonato do mundo canoagem 20182017/146

55.0002 5.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2019 10.000 10.000 20.000 25.0002017/146 1

27.5002 5.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2019 2.500 2.500 20.000 5.0002017/146 2
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2 Funções Sociais

2 5.2 Desporto, recreio e lazer

15.0002 5.2 Prémios, ofertas 05  020115    O 05  01/2017 12/2018 15.000 15.0002017/146 3

2 5.2 Praias fluviais2017/147

95.0002 5.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 10.000 10.000 15.000 35.000 35.0002017/147 1

27.5002 5.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 7.500 7.500 5.000 7.500 7.5002017/147 2

37.0002 5.2 Vigilância das praias fluviais 05  010107    O 05  01/2017 12/2020 7.000 7.000 10.000 10.000 10.0002017/147 3

2 5.2 Recuperação de margens ribeirinhas2017/148

282.5002 5.2 Valorização da praia fluvial do Faial 03  07010413  E 03  01/2017 12/2019 7.500 7.500 150.000 125.0002017/148 1

107.5002 5.2 Edifícios de apoio 03  07010307  E 03  01/2017 12/2019 7.500 7.500 80.000 20.0002017/148 2

310.0002 5.2 Construções diversas 03  07010413  E 03  01/2017 12/2020 135.000 135.000 75.000 50.000 50.0002017/148 3

60.0002 5.2 Requalificação - bens 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 5.000 5.000 15.000 20.000 20.0002017/148 4

1.0002 5.2 Requalificação - serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2017 1.000 1.0002017/148 5

5.0002 5.2 Execução de projetos 04  020214    O 04  01/2017 12/2017 5.000 5.0002017/148 6

2 5.2 Programa sénior ativo2017/149

4.0002 5.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002017/149 1

8.5002 5.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 2.500 2.500 2.5002017/149 2

5.0002 5.2 Transportes 05  020210    O 05  01/2017 12/2020 500 500 1.500 1.500 1.5002017/149 3

1.2002 5.2 Colónia de férias 0103 04070103  T 05  01/2017 12/2017 1.200 1.2002017/150

5.0002 5.2 Bike Atitude 05  020225    O 05  01/2017 12/2017 5.000 5.0002017/151

189.5002 5.2 Protocolos com freguesias 0103 08050102  T 0103 01/2017 12/2020 39.500 39.500 50.000 50.000 50.0002017/152

633.0002 5.2 Protocolos com instituições 0103 080701    T 0103 01/2017 12/2020 213.000 213.000 140.000 140.000 140.0002017/153

840.0002 5.2 Subsídios para atividades desportivas 0103 04070102  T 0103 01/2017 12/2020 210.000 210.000 210.000 210.000 210.0002017/154

124.0002 5.2 Aquisição de terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2020 4.000 4.000 40.000 40.000 40.0002017/155

1.068.200 976.000 801.000 656.000 3.501.200Totais do Programa 5.2: 1.068.200

Totais do Objetivo 2: 14.851.453 2.487.425 28.738.204 15.282.043 11.383.050 0 70.254.7500 12.364.028

3 Funções Económicas

3 1.0 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

3 1.0 Caminhos agrícolas2017/156

52.0003 1.0 Abertura e conservação - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 7.000 7.000 15.000 15.000 15.0002017/156 1

72.5003 1.0 Abertura e conservação - serviços 04  020225    A 04  01/2017 12/2020 17.500 17.500 25.000 15.000 15.0002017/156 2

385.0003 1.0 Caminhos agrícolas - empreitadas 03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 5.000 5.000 130.000 120.000 130.0002017/156 3
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3 Funções Económicas

3 1.0 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

3 1.0 Dinamização do tecido agro-florestal2017/157

13.5003 1.0 Projetos 04  020214    O 04  01/2017 12/2020 1.000 1.000 2.500 5.000 5.0002017/157 1

81.5003 1.0 Investimento 04  07010413  E 04  01/2017 12/2020 1.500 1.500 5.000 25.000 50.0002017/157 2

12.5003 1.0 Aquisição de bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2019 2.500 2.500 5.000 5.0002017/157 3

62.5003 1.0 Caminhos rurais 03  07010408  E 03  01/2017 12/2019 45.000 45.000 7.500 10.0002017/157 4

11.0003 1.0 Subsídio a associações 0103 04070101  T 0103 01/2017 12/2018 5.000 5.000 6.0002017/157 5

84.500 196.000 195.000 215.000 690.500Totais do Programa 1.0: 84.500

3 2.0 Indústria e Energia

1.792.8403 2.0 Iluminação pública - Eficiência Energética 04  070115    O 04  01/2017 12/201842 58 840 840 1.792.0002017/158

300.0003 2.0 Zona industrial 03  07010413  E 03  01/2017 12/2020 5.000 5.000 75.000 150.000 70.0002017/159

80.0003 2.0 Conservação de parques industriais-bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2019 5.000 5.000 30.000 45.0002017/160

20.0003 2.0 Conservação de parques industriais-serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0002017/161

265.0003 2.0 Melhoria da acessibilidade da Variante e Apoio a
áreas de acolhimento Empresarial de Gême

03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 15.000 15.000 100.000 100.000 50.0002017/162

115.0003 2.0 Melhoria da acessibilidade da Variante e Apoio a
áreas de acolhimento Empresarial de Oleiros

03  07010408  E 03  01/2017 12/2019 15.000 15.000 60.000 40.0002017/163

302.5003 2.0 Outras infraestruturas de loteamentos industriais 03  07010413  E 03  01/2017 12/2020 2.500 2.500 90.000 90.000 120.0002017/164

2.0003 2.0 Parque industrial de Gême – Recuperação do PT2 03  070115    O 03  01/2017 12/2017 2.000 2.0002017/165

30.0003 2.0 Rede de fibra ótica em zona industrial 03  070115    O 03  01/2017 12/2017 30.000 30.0002017/166

3 2.0 Parque de inovação e conhecimento2017/167

10.5003 2.0 Investimentos 03  07010307  E 03  01/2017 12/2018 500 500 10.0002017/167 1

10.5003 2.0 Aquisição de terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2018 500 500 10.0002017/167 2

10.5003 2.0 Projetos 03  020214    O 03  01/2017 12/2018 500 500 10.0002017/167 3

3 2.0 Iluminação pública2017/168

43.5003 2.0 Iluminação pública - construções diversas 04  07010404  E 04  01/2017 12/2017 43.500 43.5002017/168 1

158.3003 2.0 Iluminação pública - ramais 04  07010404  O 04  01/2017 12/2020 23.300 23.300 45.000 45.000 45.0002017/168 2

57.0003 2.0 Iluminação pública - bens 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 12.000 12.000 15.000 15.000 15.0002017/168 3

18.0003 2.0 Iluminação pública - serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 12.000 12.000 2.000 2.000 2.0002017/168 4

57.5003 2.0 Eficiência energética Piscinas de Prado 03  070115    O 03  01/2017 12/201815 85 7.500 7.500 50.0002017/169

57.5003 2.0 Eficiência energética Estádio Municipal 03  070115    O 03  01/2017 12/201815 85 7.500 7.500 50.0002017/170

152.5003 2.0 Eficiência energética Piscinas de Vila Verde 03  070115    O 03  01/2017 12/201815 85 2.500 2.500 150.0002017/171
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2018
(e)

2019
(f)

2020
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

3 Funções Económicas

3 2.0 Indústria e Energia

20.0003 2.0 Estádio Municipal – Instalação de um Posto de
Transformação e, ligação do mesmo, à rede
existente em Média Tensão da EDP

03  070115    O 03  01/2017 12/2017 20.000 20.0002017/172

874.0193 2.0 Aquisição de terrenos para criação de zonas
industriais

0103 070101    O 0103 01/2017 12/2019 174.019 174.019 450.000 250.0002017/173

384.159 2.944.000 742.000 307.000 4.377.159Totais do Programa 2.0: 384.159

3 3.1 Transportes Rodoviários

6.0003 3.1 Via intermunicipal Homem-Lima 03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 1.000 1.000 5.0002017/174

90.9003 3.1 Requalificação do arruamento da ER 205 à igreja de
Cabanelas

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 15.900 15.900 75.0002017/175

341.5003 3.1 Variante à ER 205 - Vila de Prado - Oleiros 03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 1.500 1.500 130.000 150.000 60.0002017/176

210.9333 3.1 Prolongamento da Avenida Torre de Alvim (Variante
de Vila Verde)

03  07010408  E 03  01/2017 12/2019 12.973 12.973 172.960 25.0002017/177

215.0003 3.1 Ligação entre Revenda e Godinhaços 03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 10.000 10.000 75.000 120.000 10.0002017/178

75.0003 3.1 Construção e reparação de abrigos de passageiros 03  07010413  E 03  01/2017 12/2020 15.000 15.000 20.000 15.000 25.0002017/179

405.0003 3.1 Requalificação da EM 566-2 (Loureira-Lage) 03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 15.000 15.000 150.000 120.000 120.0002017/180

607.5003 3.1 Requalificação da EM Coucieiro-Sande-Pico S.
Cristóvão

03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 7.500 7.500 250.000 175.000 175.0002017/181

440.0003 3.1 Requalificação do CM 1179-1 - Freiriz-Parada de
Gatim

03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 15.000 15.000 180.000 180.000 65.0002017/182

81.3163 3.1 Requalificação da Av.ª da Igreja de Moure 03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 1.316 1.316 80.0002017/183

237.5003 3.1 Pavimentação da Estrada de acesso à zona
Industrial de Oleiros

03  07010408  E 03  01/2017 12/2017 237.500 237.5002017/184

153.0843 3.1 Pavimentação da Rua entre a rotunda Escola
Secundária e a Av. Camões

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 1.445 1.445 151.6392017/185

88.9903 3.1 Passeios entre Barbudo, Turiz, Lage 03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 840 840 88.1502017/186

96.4063 3.1 Requalificação da Avenida D. João de Aboim -
Aboim da Nóbrega

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 910 910 95.4962017/187

68.8613 3.1 Pavimentação da Rua de acesso ao Complexo de
Lazer e desportivo do Neiva

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 650 650 68.2112017/188

26.4853 3.1 Pavimentação do Loteamento Junto ao Centro de
Saúde do Neiva

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 250 250 26.2352017/189

136.1333 3.1 Pavimentação das ruas na Vila de Prado 03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 1.285 1.285 134.8482017/190

26.4853 3.1 Rotunda de Coucieiro 03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 250 250 26.2352017/191

88.9903 3.1 Passeios entre a ER 205 em Cervães - Cruzeiro -
Cervães

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 840 840 88.1502017/192

11.9813 3.1 Requalificar Avenida da Igreja em Lage 03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 1.092 1.092 10.8892017/193
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2018
(e)

2019
(f)

2020
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

3 Funções Económicas

3 3.1 Transportes Rodoviários

103.8223 3.1 Pavimentar desde a E.N 101 à Escola em Prado S.
Miguel

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 980 980 102.8422017/194

3 3.1 Sinalização e segurança rodoviária2017/195

395.0003 3.1 Sinalização e segurança 03  07010409  E 03  01/2017 12/2020 2.100 2.100 267.900 50.000 75.0002017/195 1

31.0003 3.1 Aquisição de bens 03  020121    O 03  01/2017 12/2020 25.000 25.000 2.000 2.000 2.0002017/195 2

3 3.1 Vias de comunicação2017/196

998.0003 3.1 Vias - empreitada 03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 148.000 148.000 300.000 250.000 300.0002017/196 1

3.171.5883 3.1 Modernização e construção de vias - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 951.588 951.588 720.000 750.000 750.0002017/196 2

1.055.0003 3.1 Modernização e construção de vias - serviços 04  020225    A 04  01/2017 12/2020 310.000 310.000 250.000 275.000 220.0002017/196 3

3 3.1 Transferências para juntas de freguesias2017/197

4.0003 3.1 Comparticipação de despesas correntes 0103 0405010204 T 0103 01/2017 12/2020 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002017/197 1

299.6003 3.1 Comparticipação de despesas de capital 0103 08050102  T 0103 01/2017 12/2020 84.600 84.600 80.000 75.000 60.0002017/197 2

2.0003 3.1 Aquisição de terrenos vias municipais 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2017 2.000 2.0002017/197 3

39.0003 3.1 Estudos, projetos e consultadoria 03  020214    O 03  01/2017 12/2019 30.000 30.000 4.000 5.0002017/197 4

1.895.519 3.555.555 2.193.000 1.863.000 9.507.074Totais do Programa 3.1: 1.895.519

3 4.1 Mercados e feiras

3 4.1 Conservação do espaço da feira2017/198

20.5003 4.1 Aquisição de bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 500 500 10.000 5.000 5.0002017/198 1

2.0003 4.1 Aquisição de serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2018 500 500 1.5002017/198 2

221.0003 4.1 Mercado de produtos locais 03  07010303  E 03  01/2017 12/2020 1.000 1.000 180.000 20.000 20.0002017/198 3

23.0003 4.1 Subsídio para dinamização de feiras 0103 04070106  T 0103 01/2017 12/2020 500 500 7.500 7.500 7.5002017/198 4

2.500 199.000 32.500 32.500 266.500Totais do Programa 4.1: 2.500

3 4.2 Turismo

4.0003 4.2 Loja de turismo 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002017/199

3 4.2 Sinalização e interpretação dos recursos turísticos
Âncora

2017/200

39.0003 4.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 4.000 4.000 5.000 15.000 15.0002017/200 1

40.0003 4.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 5.000 5.000 5.000 15.000 15.0002017/200 2

2.5003 4.2 Aluguer 05  020208    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 500 500 5002017/200 3

3 4.2 Manutenção e dinamização da rede municipal de
percursos pedestres

2017/201
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2018
(e)

2019
(f)

2020
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

3 Funções Económicas

3 4.2 Turismo

40.0003 4.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 5.000 5.000 5.000 15.000 15.0002017/201 1

40.0003 4.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 5.000 5.000 5.000 15.000 15.0002017/201 2

3 4.2 Plano de Excelência Turística2017/202

32.0003 4.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 2.000 2.000 10.000 10.000 10.0002017/202 1

23.5003 4.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 7.500 7.500 7.5002017/202 2

4003 4.2 Aluguer 05  020208    O 05  01/2017 12/2020 100 100 100 100 1002017/202 3

11.0003 4.2 Promoção turística 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 5.000 5.000 2.000 2.000 2.0002017/202 4

60.0003 4.2 Parque de autocaravanas 04  070115    E 04  01/2017 12/2018 10.000 10.000 50.0002017/203

39.100 91.100 81.100 81.100 292.400Totais do Programa 4.2: 39.100

Totais do Objetivo 3: 2.405.778 0 6.985.655 3.243.600 2.498.600 0 15.133.6330 2.405.778

4 Outras Funções

4 2.0 Transferências entre administrações

682.1324 2.0 Fundo de Apoio Municipal 0103 090806    T 0103 01/2017 12/2020 170.533 170.533 170.533 170.533 170.5332017/204

4 2.0 Transferências para as juntas de freguesia2017/205

3.126.0484 2.0 Comparticipação de despesas correntes 0103 0405010204 T 0103 01/2017 12/2020 726.048 726.048 800.000 800.000 800.0002017/205 1

128.0004 2.0 Comparticipação de despesas capital 0103 08050102  T 0103 01/2017 12/2020 98.000 98.000 10.000 10.000 10.0002017/205 2

994.581 980.533 980.533 980.533 3.936.180Totais do Programa 2.0: 994.581

Totais do Objetivo 4: 994.581 0 980.533 980.533 980.533 0 3.936.1800 994.581

Total Geral: 19.309.678 2.633.825 37.892.392 20.814.676 16.179.133 0 94.195.8790 16.675.853

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 Vila Verde

Obj. Designação

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2018
(e)

2019
(f)

2020
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

1 Funções Gerais

1 1.1 Administração geral

1 1.1 Requalificação / ampliação do quartel da GNR2014/9

32.4001 1.1 Equipamento informático 0103 070107    O 0103 01/2014 12/2017100 32.40032.4002014/9 1

53.1001 1.1 Equipamento administrativo 0103 070109    O 0103 01/2014 12/2017100 53.10053.1002014/9 2

117.6911 1.1 Construção/Ampliação do quartel da GNR 03  07010307  E 03  01/2014 12/2017100 117.691117.6912014/9 4

1 1.1 Aquisição/reparação de imobilizado2017/1

263.0001 1.1 Equipamento de Transporte - Outro 0103 07010602  O 0103 01/2017 12/2020 63.000 45.000 80.000 75.00063.0002017/1 1

274.0001 1.1 Equipamento básico 0103 07011002  O 0103 01/2017 12/2020 19.000 90.000 90.000 75.00019.0002017/1 3

58.0001 1.1 Equipamento administrativo 0103 070109    O 0103 01/2017 12/2020 6.000 17.000 15.000 20.0006.0002017/1 4

42.0001 1.1 Ferramentas e utensílios 0103 070111    O 0103 01/2017 12/2020 3.000 12.000 12.000 15.0003.0002017/1 5

83.0001 1.1 Outros investimentos 0103 070115    O 0103 01/2017 12/2020 11.000 15.000 22.000 35.00011.0002017/1 6

6.1001 1.1 Artigos objetos de valor 0103 070112    O 0103 01/2017 12/2020 1.850 1.500 1.500 1.2501.8502017/1 7

14.2001 1.1 Investimentos incorpóreos 0103 070113    O 0103 01/2017 12/2020 9.500 1.500 1.500 1.7009.5002017/1 8

159.5001 1.1 Software informático 0103 070108    O 0103 01/2017 12/2020 14.500 35.000 55.000 55.00014.5002017/1 9

172.5001 1.1 Hardware 0103 070107    O 0103 01/2017 12/2020 37.500 39.000 41.000 55.00037.5002017/1 10

157.5001 1.1 Construção / reparação - empreitada 03  07010301  E 03  01/2017 12/2020 22.500 35.000 35.000 65.00022.5002017/1 12

351.0001 1.1 Aquisição de terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2020 1.000 125.000 125.000 100.0001.0002017/2

280.5001 1.1 Construção do arquivo municipal 0103 07010301  E 03  01/2017 12/2020 500 80.000 80.000 120.0005002017/4

125.0001 1.1 Conclusão do edifício dos Paços do Concelho 0103 07010301  E 0103 01/2017 12/2019 40.000 40.000 45.00040.0002017/5

84.5001 1.1 Digitalização, custódia e admin. de arquivos -
Modernização Administrativa

0103 070108    O 0103 01/2017 12/202015 85 9.300 52.700 7.500 7.500 7.50062.0002017/7

127.0001 1.1 Rede de Cidades inteligentes-Desmaterialização e
otimização de processos - Modernização
Administrativa

0103 070107    O 0103 01/2017 12/202015 85 3.300 18.700 35.000 35.000 35.00022.0002017/8

516.541 71.400 578.500 645.500 660.450 0 2.400.9910Totais do Programa 1.1: 445.141

1 1.2 Proteção civil e luta contra incêndios

39.5001 1.2 Aquisição de equipamento operacional de proteção
civil

04  07011002  O 04  01/2017 12/2020 2.500 12.000 10.000 15.0002.5002017/9

1 1.2 Infraestruturas florestais2017/12

225.0001 1.2 Caminhos e pontos de água 04  07010413  E 04  01/2017 12/2020 15.000 75.000 75.000 30.000 30.00090.0002017/12 1

92.500 75.000 87.000 40.000 45.000 0 264.5000Totais do Programa 1.2: 17.500

Totais do Objetivo 1: 609.041 146.400 665.500 685.500 705.450 0 2.665.4910 462.641
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde

Obj. Designação

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2018
(e)

2019
(f)
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(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 1.1 Ensino não superior

2 1.1  Ensino Básico2017/15

1.040.0002 1.1 EB 23 Vila Verde 03  07010305  E 03  01/2017 12/20188 7 85 25.500 314.500 700.000340.0002017/15 1

1.040.0002 1.1 EB 23 Prado 03  07010305  E 03  01/2017 12/20188 7 85 25.500 314.500 700.000340.0002017/15 2

2 1.1 Pré-escolar2017/16

120.0002 1.1 Construção e reconstrução de edifícios 03  07010305  E 03  01/2017 12/2020 10.000 45.000 45.000 20.00010.0002017/16 2

35.0002 1.1 Aquisição de equipamento 05  07011002  O 05  01/2017 12/2020 5.000 10.000 10.000 10.0005.0002017/16 3

37.5002 1.1 Equipamento informático 05  070107    O 05  01/2017 12/2020 5.000 15.000 7.500 10.0005.0002017/16 4

17.5002 1.1 Material didático-pedagógico 05  070115    O 05  01/2017 12/2020 2.500 5.000 5.000 5.0002.5002017/16 5

2 1.1 Parques infantis2017/17

137.0002 1.1 Parques infantis 05  07010406  E 05  01/2017 12/2020 2.000 45.000 45.000 45.0002.0002017/17 1

2 1.1 Ensino Básico2017/18

372.5002 1.1 Complexos escolares educativos 05  07010305  E 05  01/2017 12/2020 7.500 125.000 120.000 120.0007.5002017/18 1

63.5002 1.1 Equipamento para escolas 05  07011002  O 05  01/2017 12/2020 3.500 25.000 15.000 20.0003.5002017/18 3

68.5002 1.1 Equipamento informático 05  070107    O 05  01/2017 12/2020 3.500 25.000 25.000 15.0003.5002017/18 4

2 1.1 Geral2017/19

61.0002 1.1 Aquisição de Terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2019 1.000 30.000 30.0001.0002017/19 1

720.000 629.000 1.725.000 302.500 245.000 0 2.992.5000Totais do Programa 1.1: 91.000

2 4.1 Habitação

135.0002 4.1 Habitações sociais 05  07010201  E 05  01/2017 12/2020 35.000 30.000 30.000 40.00035.0002017/38

35.000 0 30.000 30.000 40.000 0 135.0000Totais do Programa 4.1: 35.000

2 4.2 Ordenamento do território

75.0002 4.2 Outros investimentos 0103 070115    O 03  01/2017 12/201715 85 25.000 50.00075.0002017/41

130.0002 4.2 Aquisição de terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/201715 85 80.000 50.000130.0002017/42

2 4.2 Urbanização2017/43

1.970.0002 4.2 Revitalização de centros urbanos 03  07010401  E 03  01/2017 12/2020 20.000 650.000 650.000 650.00020.0002017/43 1

413.9522 4.2 Requalificação urbana da Vila de Prado 03  07010401  O 03  01/2017 12/2020 118.952 160.000 60.000 75.000118.9522017/43 2

2 4.2 Reabilitação Urbana de Vila Verde2017/44

2.011.8782 4.2 Reabilitação do Edifício da antiga Adega e área
envolvente

03  07010307  E 03  01/2017 12/202015 85 700.000 600.000 600.000 111.878700.0002017/44 1

1.0002 4.2 Reabilitação do Edifício da antiga Escola Primária de
Vila Verde

03  07010307  E 03  01/2017 12/2017 1.0001.0002017/44 2
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde

Obj. Designação

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.
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de

Exec.
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(d)
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(e)
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Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)
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(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 4.2 Ordenamento do território

2 4.2 Reabilitação Urbana de Vila de Prado2017/45

500.0002 4.2 Requalificação do Largo de São Sebastião e Área
envolvente

03  07010401  E 03  01/2017 12/201815 85 400.000 100.000400.0002017/45 1

549.0002 4.2 Requalificação do Largo de Antunes Lima 03  07010401  E 03  01/2017 12/201815 85 75.000 474.00075.0002017/45 2

963.0002 4.2 Requalificação do Largo de Comendador Sousa
Lima e áreas envolventes

03  07010401  E 03  01/2017 12/201915 85 100.000 500.000 363.000100.0002017/45 3

425.6302 4.2 Reabilitação de Edifício para Centro Interpretativo do
Artesanato em Cerâmica na Vila de Prado

03  07010307  E 03  01/2017 12/202015 85 25.000 175.000 150.000 75.63025.0002017/45 4

2 4.2 Reabilitação Urbana do Pico de Regalados2017/46

59.5002 4.2 Requalificação do Largo de São Sebastião no Pico
de Regalados

03  07010401  E 03  01/2017 12/201815 85 20.000 39.50020.0002017/46 1

2 4.2 Reabilitação Urbana de Atães2017/47

167.4002 4.2 Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde e área
envolvente na Portela do Vade

03  07010307  E 03  01/2017 12/201815 85 50.000 117.40050.0002017/47 1

91.1002 4.2 Arranjo urbanístico da área a poente do Pavilhão da
Portela do Vade

03  07010401  E 03  01/2017 12/201815 85 20.000 71.10020.0002017/47 2

2 4.2 Mobilidade Urbana Sustentável de Vila Verde2017/48

456.8032 4.2 Execução de Ciclovias em Vila Verde 03  07010413  E 03  01/2017 12/201815 85 100.000 356.803100.0002017/48 1

452.2702 4.2 Execução da Qualificação da Rede Pedonal em Vila
Verde

03  07010413  E 03  01/2017 12/201815 85 100.000 352.270100.0002017/48 2

30.0002 4.2 Criação de Estações para Disponibilização de
Sistemas de Bicicletas Partilhadas

03  07010413  E 03  01/2017 12/201915 85 20.000 10.0002017/48 3

2 4.2 Mobilidade Urbana Sustentável na Vila de Prado2017/49

175.2452 4.2 Execução de Ciclovias na Vila de Prado 03  07010413  E 03  01/2017 12/201815 85 40.000 135.24540.0002017/49 1

149.2052 4.2 Execução da Qualificação da Rede Pedonal na Vila
de Prado

03  07010413  E 03  01/2017 12/201815 85 30.000 119.20530.0002017/49 2

30.0002 4.2 Criação de Estações para Disponibilização de
Sistemas de Bicicletas Partilhadas

03  07010413  E 03  01/2017 12/201915 85 20.000 10.0002017/49 3

100.0002 4.2 Adoção de Sistemas de Informação nas Principais
Paragens do Concelho

03  07010413  E 03  01/2017 12/201815 85 25.000 75.00025.0002017/50

2 4.2 Geral2017/51

40.0002 4.2 Mobiliário Urbano 03  070115    O 03  01/2017 12/2020 10.000 12.000 10.000 8.00010.0002017/51 1

126.0002 4.2 Execução de Plano de Pormenor 03  07010413  E 03  01/2017 12/2020 1.000 75.000 20.000 30.0001.0002017/51 2

2.040.952 100.000 4.052.523 1.873.000 950.508 0 8.916.9830Totais do Programa 4.2: 1.940.952

2 4.3 Saneamento

2 4.3 Drenagem e tratamento de águas residuais/pluviais2017/52
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(d)
2018
(e)

2019
(f)

2020
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)
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Financiam.
definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 4.3 Saneamento

350.3002 4.3 Drenagem e tratamento de águas residuais/pluviais -
empreitada

04  07010402  E 04  01/2017 12/2020 60.300 90.000 100.000 100.00060.3002017/52 1

764.1432 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Cabanelas 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 118.993 645.150118.9932017/53

873.6552 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Cervães 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 262.097 611.558262.0972017/54

743.3562 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila de Prado 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 128.857 614.499128.8572017/55

1.007.3862 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Soutelo 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 214.016 793.370214.0162017/56

670.4632 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Barbudo 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 201.139 469.324201.1392017/57

208.9202 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Esqueiros 04  07010402  E 04  01/2017 12/20175 95 208.920208.9202017/58

310.3432 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Vila Verde 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 93.103 217.24093.1032017/59

363.0162 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila da
Loureira

04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 108.905 254.111108.9052017/60

808.4972 4.3 Rede de saneamento da Freguesia de Turiz 04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 242.549 565.948242.5492017/61

554.2072 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila de Atiães 04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 2.758 2.621 217.877 220.634 110.3175.3792017/62

214.2272 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila de
Dossãos

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 1.067 1.013 84.219 85.285 42.6432.0802017/63

1.135.1372 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila da Lage 04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 5.649 5.367 446.259 451.908 225.95411.0162017/64

235.0422 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila de Moure 04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 1.170 1.112 92.402 93.572 46.7862.2822017/65

278.2072 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila de
Oleiros

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 1.385 1.316 109.372 110.756 55.3782.7012017/66

1.000.3902 4.3 Rede de saneamento da Freguesia da Vila de
Carreiras

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 4.979 4.730 393.285 398.264 199.1329.7092017/67

439.2532 4.3 Rede de saneamento da União de Freguesias de
Nevogilde, Esqueiros e Travassós

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 2.186 2.077 172.685 174.870 87.4354.2632017/68

338.9842 4.3 Rede de Saneamento do Vade 04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 1.687 1.603 133.266 134.952 67.4763.2902017/69

2.000.4462 4.3 Rede de Saneamento da União de freguesias de
Pico de Regalados, Gondiães e Mós, das Freguesias
de Gême e Pico S. Cristóvão, da União de
Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide,
da Freguesia de Prado S. Miguel

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 9.955 9.458 786.440 796.395 398.19819.4132017/70

1.456.9242 4.3 Rede de saneamento nas Freguesias de Coucieiro,
Lanhas, Ponte S. Vicente e Sabariz

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 7.251 6.888 572.764 580.014 290.00714.1392017/71

462.9672 4.3 Ampliação da rede de saneamento na Freguesia de
Freiriz e sua interligação com a rede em alta

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 2.304 2.189 182.007 184.311 92.1564.4932017/72

522.7482 4.3 Ampliação da rede de saneamento na união de
Freguesias de Escariz, parada de Gatim e sua
interligação com a rede em alta

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 2.602 2.472 205.509 208.110 104.0555.0742017/73

827.3002 4.3 Ampliação da rede de saneamento na união de
Freguesias de Marrancos e Arcozelo e sua
interligação com a rede em alta

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 4.117 3.912 325.238 329.355 164.6788.0292017/74
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2 Funções Sociais

2 4.3 Saneamento

1.296.5992 4.3 Ampliação da rede de saneamento na união de
Freguesias da ribeira do Neiva e sua interligação
com a rede em alta

04  07010402  E 04  01/2017 12/20205 95 6.453 6.130 509.735 516.187 258.09412.5832017/75

249.5002 4.3 Rede de saneamento da união de Freguesias de
Aboim da Nóbrega e Gondomar

04  07010402  E 04  01/2017 12/20185 95 9.500 190.000 50.000199.5002017/76

2 4.3 Rede de saneamento - Geral2017/77

465.0002 4.3 Renovação/Reabilitação de Redes e Ramais de
Saneamento

04  07010402  E 04  01/2017 12/2020 190.000 100.000 100.000 75.000190.0002017/77 1

305.0002 4.3 Ramais domiciliários - empreitada 04  07010402  E 04  01/2017 12/2020 30.000 100.000 100.000 75.00030.0002017/77 2

326.5002 4.3 Ligação das redes de saneamento em baixa aos
intercetores e ETAR's

04  07010402  E 04  01/2017 12/2020 1.500 100.000 150.000 75.0001.5002017/78

76.0002 4.3  Aquisição de terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2020 1.000 30.000 25.000 20.0001.0002017/80

270.0002 4.3 Obra de recolha/armazenam. de águas pluviais p/
sist. rega de jardins

04  07010413  E 04  01/2017 12/2020 35.000 80.000 80.000 75.00035.0002017/82

2.200.330 240.888 8.952.258 4.839.613 2.562.309 0 18.554.5100Totais do Programa 4.3: 1.959.442

2 4.4 Abastecimento de Água

225.0002 4.4 Renovação/Reabilitação de Redes e Ramais de
abastecimento de Água

04  07010407  E 04  01/2017 12/2020 120.000 45.000 25.000 35.000120.0002017/84

162.0002 4.4 Recup., captações e implem. tratamento peq. sist.
locais abastec. água

04  07010407  E 04  01/2017 12/2020 57.000 45.000 25.000 35.00057.0002017/85

250.0002 4.4 Construção reservatório da Lage/Turiz e condutas de
integração de sistemas

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 1.250 23.750 225.00025.0002017/86

100.0002 4.4 Construção do reservatório de água em Godinhaços 04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 500 9.500 90.00010.0002017/87

100.0002 4.4 Construção de Reserv. de Cervães e respetivas
condutas adutoras e distribuidoras

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 500 9.500 90.00010.0002017/88

350.0002 4.4 Construção do reserv. de Rio Mau, Central elevat. e
respetivas condutas adutoras e distribuidoras

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 1.750 33.250 315.00035.0002017/89

100.0002 4.4 Construção de reserv. de Gondiães e respetivas
condutas adutoras e distribuidoras

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 1.500 8.500 90.00010.0002017/90

990.0002 4.4 Const. reserv. central elevat. condutas adutoras e
distribuidoras

04  07010407  E 04  01/2017 12/20195 95 300.000 495.000 195.000300.0002017/91

360.0002 4.4  Reservatórios dos pequenos sistemas 04  07010407  E 04  01/2017 12/2020 5.000 200.000 75.000 80.0005.0002017/92

110.0002 4.4 Depósitos pré-fabricados 04  070115    O 04  01/2017 12/2019 10.000 60.000 40.00010.0002017/94

372.0002 4.4 Substituição de condutas da rede de abastecimento
de água municipal

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 2.750 299.250 70.000302.0002017/95

530.0002 4.4 Prolongamento e reforço da rede de abastecimento
de água municipal

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 4.000 76.000 450.00080.0002017/96

550.0002 4.4 Construção/ampliação/beneficiação de depósitos
existentes

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 5.000 95.000 450.000100.0002017/97
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2 Funções Sociais

2 4.4 Abastecimento de Água

44.2502 4.4 Abastecimento de água à freguesia de Dossãos 04  07010407  E 04  01/2017 12/2018 6.750 37.5006.7502017/98

81.7502 4.4 Abastecimento de água à freguesia de Aboim da
Nóbrega

04  07010407  E 04  01/2017 12/2018 7.500 74.2507.5002017/99

70.0002 4.4 Abastecimento de água às freguesias do Neiva -
Pedregais

04  07010407  E 04  01/2017 12/2018 700 69.3007002017/100

1.080.0002 4.4 Sist. abastec. de água à Portela das Cabras,
Carreiras S. Miguel, S. Tiago e Nevogilde

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 13.500 256.500 810.000270.0002017/101

553.0002 4.4 Ampliação da estação de captação e tratamento de
água do Rio Homem

04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 2.750 55.250 495.00058.0002017/102

610.0002 4.4 Rede de abastecimento de água no Vale do Homem 04  07010407  E 04  01/2017 12/20185 95 3.500 66.500 540.00070.0002017/103

283.9002 4.4 Execução de ramais 04  07010407  E 04  01/2017 12/2020 9.900 112.000 92.000 70.0009.9002017/105

257.5002 4.4 Execução de ramais domiciliários de abastecimento
de água

04  07010407  E 04  01/2017 12/2020 7.500 50.000 75.000 125.0007.5002017/106

2 4.4 Obras de abastecimento de água - Geral2017/107

1.055.0002 4.4 Abastecimento de água - empreitada 04  07010407  E 04  01/2017 12/2020 30.000 425.000 325.000 275.00030.0002017/107 1

774.5802 4.4 Implementação de sistema remoto de leitura dos
consumos de água por telemetria - Modernização
Administrativa

04  07011002  O 04  01/2017 12/20185 95 12.629 239.951 522.000252.5802017/108

145.0002 4.4 Contadores volumétricos 04  07011002  O 04  01/2017 12/2020 20.000 50.000 40.000 35.00020.0002017/109

90.0002 4.4 Aquisição de terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2020 5.000 75.000 5.000 5.0005.0002017/111

1.801.930 1.172.951 5.885.050 897.000 660.000 0 9.243.9800Totais do Programa 4.4: 628.979

2 4.5 Resíduos sólidos

235.0002 4.5 Ecopontos 04  070115    O 04  01/2017 12/2020 75.000 60.000 60.000 40.00075.0002017/114

75.000 0 60.000 60.000 40.000 0 235.0000Totais do Programa 4.5: 75.000

2 4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

2 4.6 Cemitérios2017/117

317.0002 4.6 Obras de ampliação e conservação 04  07010412  E 04  01/2017 12/2020 2.000 75.000 160.000 80.0002.0002017/117 1

2.5002 4.6 Aquisição de terrenos 0103 070101    O 04  01/2017 12/2018 1.000 1.5001.0002017/117 4

612.0002 4.6 Preservação/recuperação e valorização ambiental 04  07010413  E 04  01/2017 12/2019100 532.000 30.000 50.000532.0002017/119

110.0002 4.6 Casa abrigo para animais 04  07010413  E 04  01/2017 12/2017 110.000110.0002017/120

645.000 0 106.500 210.000 80.000 0 1.041.5000Totais do Programa 4.6: 645.000

2 5.1 Cultura

2 5.1 Casa do Conhecimento2017/129
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2 Funções Sociais

2 5.1 Cultura

47.5002 5.1 Hardware 05  070107    O 05  01/2017 12/2020 7.500 12.500 15.000 12.5007.5002017/129 1

2 5.1 Biblioteca Prof. Machado Vilela2017/130

64.0002 5.1 Fundos bibliográficos 05  070115    O 05  01/2017 12/2020 7.000 17.000 20.000 20.0007.0002017/130 1

2 5.1 Biblioteca - Polo da Vila de Prado2017/132

1.0002 5.1 Recuperação do edifício da Biblioteca - Polo da Vila
de Prado

03  07010307  E 03  01/2017 12/2017 1.0001.0002017/132 1

2 5.1 Centro Interpretativo da Ribeira do Neiva -
Observatório Cultural do Minho

2017/133

220.5002 5.1 Centro interpretativo - empreitada 03  07010307  E 03  01/2017 12/2020 500 80.000 90.000 50.0005002017/133 1

15.5002 5.1 Museu de Linho em Marrancos 03  07010307  E 03  01/2017 12/2020 500 5.000 5.000 5.0005002017/133 2

16.500 0 114.500 130.000 87.500 0 348.5000Totais do Programa 5.1: 16.500

2 5.2 Desporto, recreio e lazer

35.0002 5.2 Pavilhão gimnodesportivo de Cervães 03  07010302  E 03  01/2017 12/2018 5.000 30.0005.0002017/141

255.0002 5.2 Parque desportivo e de Lazer da Ribeira do Neiva 03  07010302  E 03  01/2017 12/2020 140.000 60.000 25.000 30.000140.0002017/142

255.0002 5.2 Piscinas de base recreativa - complexo de lazer de
Vila Verde

03  07010302  E 03  01/2017 12/2020 140.000 40.000 25.000 50.000140.0002017/143

48.0002 5.2 Construção e manutenção de infraestruturas
desportivas

03  07010406  E 03  01/2017 12/2020 45.000 1.000 1.000 1.00045.0002017/145

2 5.2 Recuperação de margens ribeirinhas2017/148

282.5002 5.2 Valorização da praia fluvial do Faial 03  07010413  E 03  01/2017 12/2019 7.500 150.000 125.0007.5002017/148 1

107.5002 5.2 Edifícios de apoio 03  07010307  E 03  01/2017 12/2019 7.500 80.000 20.0007.5002017/148 2

310.0002 5.2 Construções diversas 03  07010413  E 03  01/2017 12/2020 135.000 75.000 50.000 50.000135.0002017/148 3

124.0002 5.2 Aquisição de terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2020 4.000 40.000 40.000 40.0004.0002017/155

484.000 0 476.000 286.000 171.000 0 1.417.0000Totais do Programa 5.2: 484.000

Totais do Objetivo 2: 8.018.712 2.142.839 21.401.831 8.628.113 4.836.317 0 42.884.9730 5.875.873

3 Funções Económicas

3 1.0 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

3 1.0 Caminhos agrícolas2017/156

385.0003 1.0 Caminhos agrícolas - empreitadas 03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 5.000 130.000 120.000 130.0005.0002017/156 3

3 1.0 Dinamização do tecido agro-florestal2017/157

81.5003 1.0 Investimento 04  07010413  E 04  01/2017 12/2020 1.500 5.000 25.000 50.0001.5002017/157 2
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3 Funções Económicas

3 1.0 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

62.5003 1.0 Caminhos rurais 03  07010408  E 03  01/2017 12/2019 45.000 7.500 10.00045.0002017/157 4

51.500 0 142.500 155.000 180.000 0 529.0000Totais do Programa 1.0: 51.500

3 2.0 Indústria e Energia

1.792.8403 2.0 Iluminação pública - Eficiência Energética 04  070115    O 04  01/2017 12/201842 58 840 1.792.0008402017/158

300.0003 2.0 Zona industrial 03  07010413  E 03  01/2017 12/2020 5.000 75.000 150.000 70.0005.0002017/159

265.0003 2.0 Melhoria da acessibilidade da Variante e Apoio a
áreas de acolhimento Empresarial de Gême

03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 15.000 100.000 100.000 50.00015.0002017/162

115.0003 2.0 Melhoria da acessibilidade da Variante e Apoio a
áreas de acolhimento Empresarial de Oleiros

03  07010408  E 03  01/2017 12/2019 15.000 60.000 40.00015.0002017/163

302.5003 2.0 Outras infraestruturas de loteamentos industriais 03  07010413  E 03  01/2017 12/2020 2.500 90.000 90.000 120.0002.5002017/164

2.0003 2.0 Parque industrial de Gême – Recuperação do PT2 03  070115    O 03  01/2017 12/2017 2.0002.0002017/165

30.0003 2.0 Rede de fibra ótica em zona industrial 03  070115    O 03  01/2017 12/2017 30.00030.0002017/166

3 2.0 Parque de inovação e conhecimento2017/167

10.5003 2.0 Investimentos 03  07010307  E 03  01/2017 12/2018 500 10.0005002017/167 1

10.5003 2.0 Aquisição de terrenos 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2018 500 10.0005002017/167 2

3 2.0 Iluminação pública2017/168

43.5003 2.0 Iluminação pública - construções diversas 04  07010404  E 04  01/2017 12/2017 43.50043.5002017/168 1

158.3003 2.0 Iluminação pública - ramais 04  07010404  O 04  01/2017 12/2020 23.300 45.000 45.000 45.00023.3002017/168 2

57.5003 2.0 Eficiência energética Piscinas de Prado 03  070115    O 03  01/2017 12/201815 85 7.500 50.0007.5002017/169

57.5003 2.0 Eficiência energética Estádio Municipal 03  070115    O 03  01/2017 12/201815 85 7.500 50.0007.5002017/170

152.5003 2.0 Eficiência energética Piscinas de Vila Verde 03  070115    O 03  01/2017 12/201815 85 2.500 150.0002.5002017/171

20.0003 2.0 Estádio Municipal – Instalação de um Posto de
Transformação e, ligação do mesmo, à rede
existente em Média Tensão da EDP

03  070115    O 03  01/2017 12/2017 20.00020.0002017/172

874.0193 2.0 Aquisição de terrenos para criação de zonas
industriais

0103 070101    O 0103 01/2017 12/2019 174.019 450.000 250.000174.0192017/173

349.659 0 2.882.000 675.000 285.000 0 4.191.6590Totais do Programa 2.0: 349.659

3 3.1 Transportes Rodoviários

6.0003 3.1 Via intermunicipal Homem-Lima 03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 1.000 5.0001.0002017/174

90.9003 3.1 Requalificação do arruamento da ER 205 à igreja de
Cabanelas

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 15.900 75.00015.9002017/175

341.5003 3.1 Variante à ER 205 - Vila de Prado - Oleiros 03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 1.500 130.000 150.000 60.0001.5002017/176
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde

Obj. Designação

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.
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de

Exec.

AC AA FC
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Inicio Fim
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(d)
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(e)
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(f)
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(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

3 Funções Económicas

3 3.1 Transportes Rodoviários

210.9333 3.1 Prolongamento da Avenida Torre de Alvim (Variante
de Vila Verde)

03  07010408  E 03  01/2017 12/2019 12.973 172.960 25.00012.9732017/177

215.0003 3.1 Ligação entre Revenda e Godinhaços 03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 10.000 75.000 120.000 10.00010.0002017/178

75.0003 3.1 Construção e reparação de abrigos de passageiros 03  07010413  E 03  01/2017 12/2020 15.000 20.000 15.000 25.00015.0002017/179

405.0003 3.1 Requalificação da EM 566-2 (Loureira-Lage) 03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 15.000 150.000 120.000 120.00015.0002017/180

607.5003 3.1 Requalificação da EM Coucieiro-Sande-Pico S.
Cristóvão

03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 7.500 250.000 175.000 175.0007.5002017/181

440.0003 3.1 Requalificação do CM 1179-1 - Freiriz-Parada de
Gatim

03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 15.000 180.000 180.000 65.00015.0002017/182

81.3163 3.1 Requalificação da Av.ª da Igreja de Moure 03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 1.316 80.0001.3162017/183

237.5003 3.1 Pavimentação da Estrada de acesso à zona
Industrial de Oleiros

03  07010408  E 03  01/2017 12/2017 237.500237.5002017/184

153.0843 3.1 Pavimentação da Rua entre a rotunda Escola
Secundária e a Av. Camões

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 1.445 151.6391.4452017/185

88.9903 3.1 Passeios entre Barbudo, Turiz, Lage 03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 840 88.1508402017/186

96.4063 3.1 Requalificação da Avenida D. João de Aboim -
Aboim da Nóbrega

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 910 95.4969102017/187

68.8613 3.1 Pavimentação da Rua de acesso ao Complexo de
Lazer e desportivo do Neiva

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 650 68.2116502017/188

26.4853 3.1 Pavimentação do Loteamento Junto ao Centro de
Saúde do Neiva

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 250 26.2352502017/189

136.1333 3.1 Pavimentação das ruas na Vila de Prado 03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 1.285 134.8481.2852017/190

26.4853 3.1 Rotunda de Coucieiro 03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 250 26.2352502017/191

88.9903 3.1 Passeios entre a ER 205 em Cervães - Cruzeiro -
Cervães

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 840 88.1508402017/192

11.9813 3.1 Requalificar Avenida da Igreja em Lage 03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 1.092 10.8891.0922017/193

103.8223 3.1 Pavimentar desde a E.N 101 à Escola em Prado S.
Miguel

03  07010408  E 03  01/2017 12/2018 980 102.8429802017/194

3 3.1 Sinalização e segurança rodoviária2017/195

395.0003 3.1 Sinalização e segurança 03  07010409  E 03  01/2017 12/2020 2.100 267.900 50.000 75.0002.1002017/195 1

3 3.1 Vias de comunicação2017/196

998.0003 3.1 Vias - empreitada 03  07010408  E 03  01/2017 12/2020 148.000 300.000 250.000 300.000148.0002017/196 1

3 3.1 Transferências para juntas de freguesias2017/197

2.0003 3.1 Aquisição de terrenos vias municipais 0103 070101    O 0103 01/2017 12/2017 2.0002.0002017/197 3

493.331 0 2.498.555 1.085.000 830.000 0 4.906.8860Totais do Programa 3.1: 493.331
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(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)
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(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
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Prog.
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de
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de

Exec.
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não definido

(d)
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(e)

2019
(f)
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(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)
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(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

3 Funções Económicas

3 4.1 Mercados e feiras

3 4.1 Conservação do espaço da feira2017/198

221.0003 4.1 Mercado de produtos locais 03  07010303  E 03  01/2017 12/2020 1.000 180.000 20.000 20.0001.0002017/198 3

1.000 0 180.000 20.000 20.000 0 221.0000Totais do Programa 4.1: 1.000

3 4.2 Turismo

60.0003 4.2 Parque de autocaravanas 04  070115    E 04  01/2017 12/2018 10.000 50.00010.0002017/203

10.000 0 50.000 0 0 0 60.0000Totais do Programa 4.2: 10.000

Totais do Objetivo 3: 905.490 0 5.753.055 1.935.000 1.315.000 0 9.908.5450 905.490

Total Geral: 9.533.243 2.289.239 27.820.386 11.248.613 6.856.767 0 55.459.0090 7.244.004

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 Vila Verde

Obj. Designação

Atividades mais Relevantes do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2018
(e)

2019
(f)

2020
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

1 Funções Gerais

1 1.1 Administração geral

1 1.1 Requalificação / ampliação do quartel da GNR2014/9

8.3481 1.1 Serviços especializados 0103 020220    O 0103 01/2014 12/2017100 8.3488.3482014/9 3

1 1.1 Aquisição/reparação de imobilizado2017/1

120.0001 1.1  Locação de Equipamento de Transporte - Outro 0103 020206    O 0103 01/2017 12/2020 30.000 30.000 30.000 30.00030.0002017/1 2

626.2771 1.1 Construção/reparação 04  020203    O 04  01/2017 12/2020 131.277 150.000 175.000 170.000131.2772017/1 11

563.0001 1.1 Aquisição de bens 0103 020121    O 0103 01/2017 12/2020 108.000 100.000 180.000 175.000108.0002017/1 13

69.0001 1.1 Estudos, projetos e consultadoria 0103 020214    O 0103 01/2017 12/2020 1.000 27.000 21.000 20.0001.0002017/3

29.7001 1.1  Auditoria, inquéritos e outros serviços necessários
ao sistema de gestão da qualidade

0103 020220    O 0103 01/2017 12/2020 5.200 8.000 9.000 7.5005.2002017/6

283.825 0 315.000 415.000 402.500 0 1.416.3250Totais do Programa 1.1: 283.825

1 1.2 Proteção civil e luta contra incêndios

1 1.2 Serviço municipal de proteção civil2017/10

17.5001 1.2 Bens 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 1.500 6.000 4.000 6.0001.5002017/10 1

33.0001 1.2 Vestuário 04  020107    O 04  01/2017 12/2020 1.000 12.000 12.000 8.0001.0002017/10 2

58.0001 1.2 Serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 2.000 18.000 18.000 20.0002.0002017/10 3

185.0001 1.2 Instituições humanitárias 0103 04070104  O 04  01/2017 12/2020 50.000 45.000 45.000 45.00050.0002017/10 4

1 1.2 Proteção florestal2017/11

28.5001 1.2 Ferramentas e utensílios 04  020117    O 04  01/2017 12/2020 2.500 8.000 8.000 10.0002.5002017/11 1

235.0001 1.2 Sapadores florestais 0103 04070104  T 04  01/2017 12/2020 70.000 55.000 55.000 55.00070.0002017/11 2

22.5001 1.2 Vestuário 04  020107    O 04  01/2017 12/2020 2.500 5.000 7.500 7.5002.5002017/11 3

1 1.2 Infraestruturas florestais2017/12

50.0001 1.2 Caminhos e pontos de água - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 5.000 15.000 15.000 15.0005.0002017/12 2

127.0001 1.2 Caminhos e pontos de água - serviços 04  020225    A 04  01/2017 12/2020 27.000 35.000 35.000 30.00027.0002017/12 3

25.5001 1.2 Operações de silvicultura 04  020220    O 04  01/2017 12/2020 3.000 7.500 7.500 7.5003.0002017/13

7.5001 1.2 Estudos, projetos e consultadoria 04  020214    O 04  01/2017 12/2020 500 1.000 1.000 5.0005002017/14

165.000 0 207.500 208.000 209.000 0 789.5000Totais do Programa 1.2: 165.000

Totais do Objetivo 1: 448.825 0 522.500 623.000 611.500 0 2.205.8250 448.825

2 Funções Sociais

2 1.1 Ensino não superior

2 1.1 Pré-escolar2017/16
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)
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(Mês/Ano)
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Anos seguintesCódigo
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(c)

2017

2 Funções Sociais

2 1.1 Ensino não superior

190.0002 1.1 Ampliação e conservação de jardins de infância 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 40.000 50.000 50.000 50.00040.0002017/16 1

1.174.6902 1.1 Funcionamento de jardins de infância 0103 0405010201 T 05  01/2017 12/2020 304.690 295.000 295.000 280.000304.6902017/16 6

2 1.1 Parques infantis2017/17

60.0002 1.1 Parques infantis - bens 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 5.000 15.000 20.000 20.0005.0002017/17 2

25.5002 1.1 Parques infantis - serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 3.000 7.500 7.500 7.5003.0002017/17 3

2 1.1 Ensino Básico2017/18

165.0002 1.1 Ampliação / conservação de edifícios 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 35.000 40.000 45.000 45.00035.0002017/18 2

2 1.1 Geral2017/19

40.5002 1.1 Apoio a atividades gerais de instituições 0103 04070104  T 0103 01/2017 12/2020 500 15.000 15.000 10.0005002017/19 2

184.4202 1.1 Funcionamento dos agrupamentos 0103 04070105  T 0103 01/2017 12/2020 34.420 50.000 50.000 50.00034.4202017/19 3

304.3002 1.1 Projetos integrado e inovador de combate ao
insucesso escolar do Cávado

05  020220    O 05  01/2017 12/201815 85 91.290 213.01091.2902017/19 4

25.0002 1.1 Estudos, Projetos e consultadoria 05  020214    O 05  01/2017 12/2020 1.000 10.000 8.000 6.0001.0002017/19 5

2 1.1 Sociedade Amar Terra Verde, Lda.2017/20

494.0002 1.1 Transferências de capital 0103 08010103  T 0103 01/2017 12/2018 247.000 247.000247.0002017/20 1

185.0002 1.1 Transferências correntes 0103 05010102  T 0103 01/2017 12/2020 45.000 60.000 40.000 40.00045.0002017/20 2

806.900 0 1.002.510 530.500 508.500 0 2.848.4100Totais do Programa 1.1: 806.900

2 1.2 Serviços auxiliares de ensino

2 1.2 Transportes escolares2017/21

237.0002 1.2 Pré-escolar 05  020210    O 05  01/2017 12/2020 77.000 60.000 50.000 50.00077.0002017/21 1

1.258.5402 1.2 1º ciclo 05  020210    O 05  01/2017 12/2020 358.540 300.000 300.000 300.000358.5402017/21 2

2.350.0002 1.2 2º, 3º ciclo e secundário 05  020210    O 05  01/2017 12/2020 550.000 600.000 600.000 600.000550.0002017/21 3

366.1002 1.2 Alunos residentes em locais não servidos por
transporte público e outros

05  020210    O 05  01/2017 12/2020 66.100 100.000 100.000 100.00066.1002017/21 4

75.5002 1.2 Componente de apoio à família 05  020210    O 05  01/2017 12/2020 500 25.000 25.000 25.0005002017/21 5

32.7502 1.2 PIEF - programa integrado de educação e formação 05  04070104  T 05  01/2017 12/2020 10.250 7.500 7.500 7.50010.2502017/21 6

2 1.2 Cantinas escolares2017/22

594.4602 1.2 Pré-escolar 0103 0405010201 T 05  01/2017 12/2020 114.460 160.000 160.000 160.000114.4602017/22 1

502.8752 1.2 Pré-escolar - refeições confecionadas 05  020105    O 05  01/2017 12/2020 127.875 125.000 125.000 125.000127.8752017/22 2

535.6452 1.2 Ensino básico - juntas de freguesia 0103 0405010202 T 05  01/2017 12/2020 125.645 150.000 140.000 120.000125.6452017/22 3

250.1502 1.2 Ensino básico - Instituições 0103 04070104  T 05  01/2017 12/2020 85.150 45.000 60.000 60.00085.1502017/22 4

709.5252 1.2 Ensino básico - refeições confecionadas 05  020105    O 05  01/2017 12/2020 209.525 170.000 170.000 160.000209.5252017/22 5
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(valores em euros)

Fonte Financiamento
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(Mês/Ano)
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definido

(c)
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2 Funções Sociais

2 1.2 Serviços auxiliares de ensino

100.0002 1.2 Distribuição de fruta escolar ao pré-escolar 05  020105    O 05  01/2017 12/2020 5.000 35.000 35.000 25.0005.0002017/23

94.4102 1.2 Distribuição de fruta escolar ao ensino básico (RFE) 05  020105    O 05  01/2017 12/2020100 19.410 25.000 25.000 25.00019.4102017/24

34.0002 1.2 Apoio às juntas de freguesia para despesas de
funcionamento das EB1 e JI

0103 0405010204 T 05  01/2017 12/2020 13.000 7.000 7.000 7.00013.0002017/25

1.762.455 0 1.809.500 1.804.500 1.764.500 0 7.140.9550Totais do Programa 1.2: 1.762.455

2 2.1 Serviços Individuais de Saúde

345.0002 2.1 Comparticipação na construção de novos centros de
saúde

0103 08050102  T 0103 01/2017 12/2020 20.000 125.000 100.000 100.00020.0002017/26

20.000 0 125.000 100.000 100.000 0 345.0000Totais do Programa 2.1: 20.000

2 3.2 Ação Social

2 3.2 Lojas sociais2017/27

28.0002 3.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 5.500 7.500 7.500 7.5005.5002017/27 1

18.0002 3.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 500 7.500 5.000 5.0005002017/27 2

2 3.2 Apoio à habitação de famílias carenciadas2017/28

340.0002 3.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 70.000 90.000 90.000 90.00070.0002017/28 1

31.5002 3.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 1.500 10.000 10.000 10.0001.5002017/28 2

2 3.2 Festa do Idoso2017/29

98.0002 3.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 23.000 25.000 25.000 25.00023.0002017/29 1

78.1002 3.2 Transporte 05  020210    O 05  01/2017 12/2020 15.100 21.000 21.000 21.00015.1002017/29 2

2 3.2 Apoio a Instituições de Solidariedade Social2017/30

263.0002 3.2 Transferências de capital 0103 080701    T 0103 01/2017 12/2020 53.000 70.000 70.000 70.00053.0002017/30 1

71.0002 3.2 Transferências correntes 0103 04070104  T 0103 01/2017 12/2020 6.000 25.000 20.000 20.0006.0002017/30 2

48.0002 3.2 Cabaz de Natal - apoio a famílias carenciadas 05  020115    O 05  01/2017 12/2020 12.000 12.000 12.000 12.00012.0002017/31

1.074.9992 3.2 Programa ocupacional 05  04080201  T 05  01/2017 12/2020 120.000 318.333 318.333 318.333120.0002017/32

545.5832 3.2 Concessão de bolsas de estudo/Estágios 05  04080202  T 05  01/2017 12/2020 110.000 270.583 55.000 55.000 55.000380.5832017/33

185.0002 3.2 Apoio a estratos sociais desfavorecidos 05  04080202  T 05  01/2017 12/2020 20.000 60.000 55.000 50.00020.0002017/34

40.0832 3.2 Mais Idade no Cávado 05  020220    O 05  01/2017 12/202015 85 2.487 14.096 12.500 10.000 1.00016.5832017/35

96.4332 3.2 Plano gerontológico intermunicipal 05  020220    O 05  01/2017 12/202015 85 50 56.383 15.000 12.500 12.50056.4332017/36

4.1462 3.2 Colored 05  020220    O 05  01/2017 12/201715 85 622 3.5244.1462017/37

784.345 344.586 728.833 711.333 697.333 0 2.921.8440Totais do Programa 3.2: 439.759
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2 Funções Sociais

2 4.1 Habitação

158.0002 4.1  Recuperação de habitações sociais 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 38.000 40.000 40.000 40.00038.0002017/39

38.000 0 40.000 40.000 40.000 0 158.0000Totais do Programa 4.1: 38.000

2 4.2 Ordenamento do território

2 4.2 Urbanismo2017/40

47.0002 4.2 Elaboração/Revisão de PDM, de PU e de Planos de
Pormenor

03  020220    O 03  01/2017 12/2020 15.000 10.000 10.000 12.00015.0002017/40 1

73.0002 4.2 Execução de cartografia de base aos IGT e sua
homologação

03  020220    O 03  01/2017 12/2019 70.000 1.000 2.00070.0002017/40 2

12.0002 4.2 Estudos e consultadoria na área do planeamento e
ordenamento do território

03  020220    O 03  01/2017 12/2019 10.000 1.000 1.00010.0002017/40 3

9.0002 4.2 Aquisição de ortofotomapas de todo o concelho 03  020220    O 03  01/2017 12/2019 5.000 2.000 2.0005.0002017/40 4

7.5002 4.2 Elaboração do Plano de redução de ruído para o
Concelho

03  020220    O 03  01/2017 12/2017 7.5007.5002017/40 5

2 4.2 Urbanização2017/43

210.0002 4.2 Revitalização de centros urbanos - bens 04  020121    O 03  01/2017 12/2020 15.000 60.000 60.000 75.00015.0002017/43 3

2 4.2 Reabilitação Urbana de Vila Verde2017/44

50.0002 4.2 Elaboração de Projetos na Área de Reabilitação
Urbana em Vila Verde

03  020214    O 03  01/2017 12/201815 85 25.000 25.00025.0002017/44 3

2 4.2 Reabilitação Urbana de Vila de Prado2017/45

150.0002 4.2 Elaboração de Projetos na Área de Reabilitação
Urbana em Vila de Pado

03  020214    O 03  01/2017 12/201815 85 75.000 75.00075.0002017/45 5

2 4.2 Reabilitação Urbana de Atães2017/47

12.5002 4.2 Elaboração de Projetos na Área de Reabilitação
Urbana na Portela do Vade

03  020214    O 03  01/2017 12/201815 85 6.250 6.2506.2502017/47 3

2 4.2 Geral2017/51

70.0002 4.2 Estudos, projetos e consultadoria 03  020214    O 03  01/2017 12/2020 10.000 20.000 20.000 20.00010.0002017/51 3

238.750 0 200.250 95.000 107.000 0 641.0000Totais do Programa 4.2: 238.750

2 4.3 Saneamento

2 4.3 Drenagem e tratamento de águas residuais/pluviais2017/52

543.0002 4.3 Drenagem e tratamento de águas residuais/pluviais -
Bens

04  020121    A 04  01/2017 12/2020 43.000 150.000 200.000 150.00043.0002017/52 2

63.0002 4.3 Drenagem e tratamento de águas residuais/pluviais -
serviços

04  020225    O 04  01/2017 12/2020 35.000 10.000 8.000 10.00035.0002017/52 3

2 4.3 Rede de saneamento - Geral2017/77

80.1502 4.3 Ramais domiciliários - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 150 25.000 25.000 30.0001502017/77 3
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde
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Prog.
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de
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(a)
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(b)=(c)+(d)
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(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 4.3 Saneamento

1.620.0002 4.3 Lamas de depuração de efluentes 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 480.000 380.000 380.000 380.000480.0002017/79

222.0002 4.3 Estudos, projetos e consultadoria 04  020214    O 04  01/2017 12/2020 172.000 20.000 15.000 15.000172.0002017/81

175.0002 4.3 Obra de recolha/armazenam. de águas pluviais p/
sist. rega de jardins

04  020121    O 04  01/2017 12/2020 15.000 50.000 50.000 60.00015.0002017/83

745.150 0 635.000 678.000 645.000 0 2.703.1500Totais do Programa 4.3: 745.150

2 4.4 Abastecimento de Água

271.0002 4.4 Reservatórios dos pequenos sistemas 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 21.000 100.000 75.000 75.00021.0002017/93

195.1002 4.4 Implementação de tratamento de pequenos sist.
locais de abast. de água

04  020225    O 04  01/2017 12/2020 5.100 70.000 80.000 40.0005.1002017/104

2 4.4 Obras de abastecimento de água - Geral2017/107

337.5002 4.4 Abastecimento de água - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 87.500 100.000 75.000 75.00087.5002017/107 2

145.0002 4.4 Abastecimento de água - serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 50.000 10.000 10.000 75.00050.0002017/107 3

25.0002 4.4 Estudos, projetos e consultadoria 04  020214    O 04  01/2017 12/2020 10.000 5.000 5.000 5.00010.0002017/110

75.5002 4.4 Prospeção de água do GESTAL 04  020214    O 04  01/2017 12/2020 500 25.000 25.000 25.0005002017/112

174.100 0 310.000 270.000 295.000 0 1.049.1000Totais do Programa 4.4: 174.100

2 4.5 Resíduos sólidos

3.360.0002 4.5 Resíduos sólidos urbanos 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 810.000 850.000 850.000 850.000810.0002017/113

165.0002 4.5 Colocação/construção de pontos de recolha de
RSU-bens

04  020121    A 04  01/2017 12/2020 5.000 55.000 55.000 50.0005.0002017/115

4.0002 4.5 Colocação de pontos de recolha de RSU-serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 1.000 1.000 1.000 1.0001.0002017/116

816.000 0 906.000 906.000 901.000 0 3.529.0000Totais do Programa 4.5: 816.000

2 4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

2 4.6 Cemitérios2017/117

80.0002 4.6 Obras de ampliação e conservação - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 5.000 15.000 30.000 30.0005.0002017/117 2

395.0002 4.6 Ampliação/conservação de cemitérios - freguesias 0103 08050102  T 04  01/2017 12/2020 80.000 90.000 75.000 150.00080.0002017/117 3

3.1002 4.6 Requalificação ambiental - serviços 04  020220    O 04  01/2017 12/2019 100 1.000 2.0001002017/118

2.5002 4.6 Casa abrigo para animais - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2017 2.5002.5002017/121

2 4.6 Jardins e espaços verdes2017/122

63.5002 4.6 Serviços jardins 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 3.500 15.000 20.000 25.0003.5002017/122 1

71.0002 4.6 Bens - jardins 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 11.000 20.000 20.000 20.00011.0002017/122 2

55.0002 4.6 Ferramentas e utensílios - jardins 04  020117    O 04  01/2017 12/2020 5.000 10.000 20.000 20.0005.0002017/122 3
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(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)
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(Mês/Ano)
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Anos seguintesCódigo
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definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

70.0002 4.6 Sistema de regas automáticas - bens 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 15.000 15.000 20.000 20.00015.0002017/123

75.0002 4.6 Sistema de regas automáticas . Serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 20.000 15.000 20.000 20.00020.0002017/124

66.0002 4.6 Escola + Verde 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 1.000 25.000 20.000 20.0001.0002017/125

7.0002 4.6 Construção de estufa 04  020121    O 04  01/2017 12/2017 7.0007.0002017/126

28.0002 4.6 Estudos, projetos e consultadoria 04  020214    O 04  01/2017 12/2020 500 10.000 7.500 10.0005002017/127

150.600 0 216.000 234.500 315.000 0 916.1000Totais do Programa 4.6: 150.600

2 5.1 Cultura

2 5.1 Centro de dinamização artesanal - Aliança artesanal2017/128

18.5002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 1.000 5.000 7.500 5.0001.0002017/128 1

9.5002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 1.000 2.500 3.000 3.0001.0002017/128 2

2 5.1 Casa do Conhecimento2017/129

12.5002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 5.000 2.500 2.500 2.5005.0002017/129 2

15.0002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 7.500 2.500 2.500 2.5007.5002017/129 3

36.0002 5.1 Serviços especializados 05  020220    O 05  01/2017 12/2020 5.000 17.000 7.000 7.0005.0002017/129 4

2 5.1 Biblioteca Prof. Machado Vilela2017/130

2 5.1 Atividades da biblioteca2017/130 2

57.5002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 2.500 25.000 15.000 15.0002.5002017/130 2/1

27.5002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 2.500 7.500 7.500 10.0002.5002017/130 2/2

2 5.1 Recuperação do edifício da Biblioteca2017/131

40.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2019 5.000 25.000 10.0005.0002017/131 1

31.0002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2019 1.000 15.000 15.0001.0002017/131 2

2 5.1 Biblioteca - Polo da Vila de Prado2017/132

1.0002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2017 1.0001.0002017/132 2

2 5.1 Geminação2017/134

11.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2019 5.000 3.000 3.0005.0002017/134 1

37.5002 5.1 Transportes 05  020210    O 05  01/2017 12/2019 5.000 17.500 15.0005.0002017/134 2

22.5002 5.1 Serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2019 2.500 10.000 10.0002.5002017/134 3

3.5002 5.1 Ofertas 05  020115    O 05  01/2017 12/2019 1.500 1.000 1.0001.5002017/134 4

2502 5.1 Gasóleo 05  02010202  O 05  01/2017 12/2019 50 100 100502017/134 5

2 5.1 Festas concelhias2017/135
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)
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Anos seguintesCódigo
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Financiam.
definido

(c)

2017

2 Funções Sociais

2 5.1 Cultura

2 5.1 Festa concelhia de Santo António2017/135 1

367.5002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 97.500 90.000 90.000 90.00097.5002017/135 1/1

17.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 8.000 3.000 3.000 3.0008.0002017/135 1/2

86.7002 5.1 Aluguer 05  020208    O 05  01/2017 12/2020 47.700 13.000 13.000 13.00047.7002017/135 1/3

11.4002 5.1 Promoção e divulgação 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 8.400 1.000 1.000 1.0008.4002017/135 1/4

14.0002 5.1 Vigilância e segurança 05  020218    O 05  01/2017 12/2020 3.500 3.500 3.500 3.5003.5002017/135 1/5

2 5.1 Namorar Portugal2017/135 2

333.1502 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 93.150 80.000 80.000 80.00093.1502017/135 2/1

13.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 7.000 2.000 2.000 2.0007.0002017/135 2/2

10.4002 5.1 Atribuição de prémios de concurso 05  020115    O 05  01/2017 12/2020 1.400 3.000 3.000 3.0001.4002017/135 2/3

36.0002 5.1 Promoção e divulgação 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 12.000 8.000 8.000 8.00012.0002017/135 2/4

2 5.1 "Fevereiro - mês do romance"2017/135 3

40.9202 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 10.920 10.000 10.000 10.00010.9202017/135 3/1

11.5002 5.1 Ações de dinamização 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 5.500 2.000 2.000 2.0005.5002017/135 3/2

18.5002 5.1 Promoção e divulgação 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 3.500 5.000 5.000 5.0003.5002017/135 3/3

6.5002 5.1 Atribuição de prémios 05  020115    O 05  01/2017 12/2020 500 2.000 2.000 2.0005002017/135 3/4

2 5.1 Rota das Colheitas2017/135 4

147.0002 5.1 Espetáculos e atividades de animação 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 27.000 40.000 40.000 40.00027.0002017/135 4/1

26.5002 5.1 Atribuição de prémios de concurso 05  020115    O 05  01/2017 12/2020 7.000 6.500 6.500 6.5007.0002017/135 4/2

24.0002 5.1 Promoção e divulgação 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 15.000 3.000 3.000 3.00015.0002017/135 4/3

300.0002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 45.000 85.000 85.000 85.00045.0002017/135 4/4

315.7222 5.1 Aluguer 05  020208    O 05  01/2017 12/2020 90.000 95.722 65.000 65.00090.0002017/135 4/5

56.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 21.000 10.000 12.500 12.50021.0002017/135 4/6

2 5.1 Vila Verde - Vila Verde criativa / Bienal de arte2017/135 5

22.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 7.000 5.000 5.000 5.0007.0002017/135 5/1

32.5002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 2.500 10.000 10.000 10.0002.5002017/135 5/2

10.0002 5.1 Atribuição de prémios de concurso 05  020115    O 05  01/2017 12/2020 2.500 2.500 2.500 2.5002.5002017/135 5/3

17.5002 5.1 Aluguer 05  020208    O 05  01/2017 12/2020 2.500 5.000 5.000 5.0002.5002017/135 5/4

8.0002 5.1 Promoção e divulgação 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 3.500 1.500 1.500 1.5003.5002017/135 5/5

2 5.1 Feira mensal de artesanato2017/135 6

4.0002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 1.000 1.0001.0002017/135 6/1
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2 Funções Sociais

2 5.1 Cultura

2 5.1 Encontro de Reis2017/135 7

1.1002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 500 200 200 2005002017/135 7/1

1.1002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 500 200 200 2005002017/135 7/2

9.5802 5.1 Atribuição de prémios 05  020115    O 05  01/2017 12/2020 3.580 2.000 2.000 2.0003.5802017/135 7/3

2 5.1 Iniciativa "Sá de Miranda por Terras de Vila Verde"2017/135 8

8.0002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 2.000 2.000 2.000 2.0002.0002017/135 8/1

30.5002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 500 10.000 10.000 10.0005002017/135 8/2

21.5002 5.1 Publicações municipais 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 500 7.000 7.000 7.0005002017/135 8/3

4.0002 5.1 Aluguer 05  020208    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 1.000 1.0001.0002017/135 8/4

2 5.1 Espaço Museológico dedicado ao linho2017/135 9

7.5002 5.1 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 1.500 2.000 2.000 2.0001.5002017/135 9/1

5.0002 5.1 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 500 1.500 1.500 1.5005002017/135 9/2

2 5.1 Aquisição de material honorífico2017/135 10

8.0002 5.1 Material honorífico 0103 020119    O 0103 01/2017 12/2020 2.500 2.500 1.500 1.5002.5002017/135 10/1

7.0002 5.1 Material honorífico para oferta 0103 020115    O 0103 01/2017 12/2020 2.500 1.500 1.500 1.5002.5002017/135 10/2

8.7062 5.1 Arte Integra 05  020225    O 05  01/2017 12/201715 85 8.7068.7062017/136

3.7312 5.1 Música e inclusão 05  020225    O 05  01/2017 12/201715 85 3.7313.7312017/137

94.3002 5.1 Projeto estúdio 05  020225    O 05  01/2017 12/2019 5.645 62.058 26.5975.6452017/138

104.9592 5.1 Laboratório do Conhecimento (inovação, literacia e
criação digital)

05  020225    O 05  01/2017 12/2020 4.959 30.000 35.000 35.0004.9592017/139

465.0002 5.1 Subsídio às associações culturais e recreativas 0103 04070101  T 05  01/2017 12/2020 105.000 120.000 120.000 120.000105.0002017/140

712.241 0 863.280 769.097 688.400 0 3.033.0180Totais do Programa 5.1: 712.241

2 5.2 Desporto, recreio e lazer

75.0002 5.2 Construção e manutenção de infraestruturas
desportivas - bens

04  020121    O 04  01/2017 12/2020 50.000 10.000 7.500 7.50050.0002017/144

2 5.2 Campeonato do mundo canoagem 20182017/146

55.0002 5.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2019 10.000 20.000 25.00010.0002017/146 1

27.5002 5.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2019 2.500 20.000 5.0002.5002017/146 2

15.0002 5.2 Prémios, ofertas 05  020115    O 05  01/2017 12/2018 15.00015.0002017/146 3

2 5.2 Praias fluviais2017/147

95.0002 5.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 10.000 15.000 35.000 35.00010.0002017/147 1

27.5002 5.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 7.500 5.000 7.500 7.5007.5002017/147 2
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2 Funções Sociais

2 5.2 Desporto, recreio e lazer

37.0002 5.2 Vigilância das praias fluviais 05  010107    O 05  01/2017 12/2020 7.000 10.000 10.000 10.0007.0002017/147 3

2 5.2 Recuperação de margens ribeirinhas2017/148

60.0002 5.2 Requalificação - bens 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 5.000 15.000 20.000 20.0005.0002017/148 4

1.0002 5.2 Requalificação - serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2017 1.0001.0002017/148 5

5.0002 5.2 Execução de projetos 04  020214    O 04  01/2017 12/2017 5.0005.0002017/148 6

2 5.2 Programa sénior ativo2017/149

4.0002 5.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 1.000 1.0001.0002017/149 1

8.5002 5.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 1.000 2.500 2.500 2.5001.0002017/149 2

5.0002 5.2 Transportes 05  020210    O 05  01/2017 12/2020 500 1.500 1.500 1.5005002017/149 3

1.2002 5.2 Colónia de férias 0103 04070103  T 05  01/2017 12/2017 1.2001.2002017/150

5.0002 5.2 Bike Atitude 05  020225    O 05  01/2017 12/2017 5.0005.0002017/151

189.5002 5.2 Protocolos com freguesias 0103 08050102  T 0103 01/2017 12/2020 39.500 50.000 50.000 50.00039.5002017/152

633.0002 5.2 Protocolos com instituições 0103 080701    T 0103 01/2017 12/2020 213.000 140.000 140.000 140.000213.0002017/153

840.0002 5.2 Subsídios para atividades desportivas 0103 04070102  T 0103 01/2017 12/2020 210.000 210.000 210.000 210.000210.0002017/154

584.200 0 500.000 515.000 485.000 0 2.084.2000Totais do Programa 5.2: 584.200

Totais do Objetivo 2: 6.832.741 344.586 7.336.373 6.653.930 6.546.733 0 27.369.7770 6.488.155

3 Funções Económicas

3 1.0 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

3 1.0 Caminhos agrícolas2017/156

52.0003 1.0 Abertura e conservação - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 7.000 15.000 15.000 15.0007.0002017/156 1

72.5003 1.0 Abertura e conservação - serviços 04  020225    A 04  01/2017 12/2020 17.500 25.000 15.000 15.00017.5002017/156 2

3 1.0 Dinamização do tecido agro-florestal2017/157

13.5003 1.0 Projetos 04  020214    O 04  01/2017 12/2020 1.000 2.500 5.000 5.0001.0002017/157 1

12.5003 1.0 Aquisição de bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2019 2.500 5.000 5.0002.5002017/157 3

11.0003 1.0 Subsídio a associações 0103 04070101  T 0103 01/2017 12/2018 5.000 6.0005.0002017/157 5

33.000 0 53.500 40.000 35.000 0 161.5000Totais do Programa 1.0: 33.000

3 2.0 Indústria e Energia

80.0003 2.0 Conservação de parques industriais-bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2019 5.000 30.000 45.0005.0002017/160

20.0003 2.0 Conservação de parques industriais-serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 5.000 5.000 5.000 5.0005.0002017/161
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde

Obj. Designação

Atividades mais Relevantes do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2018
(e)

2019
(f)

2020
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

3 Funções Económicas

3 2.0 Indústria e Energia

3 2.0 Parque de inovação e conhecimento2017/167

10.5003 2.0 Projetos 03  020214    O 03  01/2017 12/2018 500 10.0005002017/167 3

3 2.0 Iluminação pública2017/168

57.0003 2.0 Iluminação pública - bens 04  020121    O 04  01/2017 12/2020 12.000 15.000 15.000 15.00012.0002017/168 3

18.0003 2.0 Iluminação pública - serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2020 12.000 2.000 2.000 2.00012.0002017/168 4

34.500 0 62.000 67.000 22.000 0 185.5000Totais do Programa 2.0: 34.500

3 3.1 Transportes Rodoviários

3 3.1 Sinalização e segurança rodoviária2017/195

31.0003 3.1 Aquisição de bens 03  020121    O 03  01/2017 12/2020 25.000 2.000 2.000 2.00025.0002017/195 2

3 3.1 Vias de comunicação2017/196

3.171.5883 3.1 Modernização e construção de vias - bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 951.588 720.000 750.000 750.000951.5882017/196 2

1.055.0003 3.1 Modernização e construção de vias - serviços 04  020225    A 04  01/2017 12/2020 310.000 250.000 275.000 220.000310.0002017/196 3

3 3.1 Transferências para juntas de freguesias2017/197

4.0003 3.1 Comparticipação de despesas correntes 0103 0405010204 T 0103 01/2017 12/2020 1.000 1.000 1.000 1.0001.0002017/197 1

299.6003 3.1 Comparticipação de despesas de capital 0103 08050102  T 0103 01/2017 12/2020 84.600 80.000 75.000 60.00084.6002017/197 2

39.0003 3.1 Estudos, projetos e consultadoria 03  020214    O 03  01/2017 12/2019 30.000 4.000 5.00030.0002017/197 4

1.402.188 0 1.057.000 1.108.000 1.033.000 0 4.600.1880Totais do Programa 3.1: 1.402.188

3 4.1 Mercados e feiras

3 4.1 Conservação do espaço da feira2017/198

20.5003 4.1 Aquisição de bens 04  020121    A 04  01/2017 12/2020 500 10.000 5.000 5.0005002017/198 1

2.0003 4.1 Aquisição de serviços 04  020225    O 04  01/2017 12/2018 500 1.5005002017/198 2

23.0003 4.1 Subsídio para dinamização de feiras 0103 04070106  T 0103 01/2017 12/2020 500 7.500 7.500 7.5005002017/198 4

1.500 0 19.000 12.500 12.500 0 45.5000Totais do Programa 4.1: 1.500

3 4.2 Turismo

4.0003 4.2 Loja de turismo 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 1.000 1.000 1.000 1.0001.0002017/199

3 4.2 Sinalização e interpretação dos recursos turísticos
Âncora

2017/200

39.0003 4.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 4.000 5.000 15.000 15.0004.0002017/200 1

40.0003 4.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 5.000 5.000 15.000 15.0005.0002017/200 2

2.5003 4.2 Aluguer 05  020208    O 05  01/2017 12/2020 1.000 500 500 5001.0002017/200 3
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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento
(%)

Datas
(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigo
Classificação
Orçamental

Município de Vila Verde

Obj. Designação

Atividades mais Relevantes do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz.

Fases
de

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.
não definido

(d)
2018
(e)

2019
(f)

2020
(g)

Outros
(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+
(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.
definido

(c)

2017

3 Funções Económicas

3 4.2 Turismo

3 4.2 Manutenção e dinamização da rede municipal de
percursos pedestres

2017/201

40.0003 4.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 5.000 5.000 15.000 15.0005.0002017/201 1

40.0003 4.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 5.000 5.000 15.000 15.0005.0002017/201 2

3 4.2 Plano de Excelência Turística2017/202

32.0003 4.2 Aquisição de bens 05  020121    O 05  01/2017 12/2020 2.000 10.000 10.000 10.0002.0002017/202 1

23.5003 4.2 Aquisição de serviços 05  020225    O 05  01/2017 12/2020 1.000 7.500 7.500 7.5001.0002017/202 2

4003 4.2 Aluguer 05  020208    O 05  01/2017 12/2020 100 100 100 1001002017/202 3

11.0003 4.2 Promoção turística 05  020217    O 05  01/2017 12/2020 5.000 2.000 2.000 2.0005.0002017/202 4

29.100 0 41.100 81.100 81.100 0 232.4000Totais do Programa 4.2: 29.100

Totais do Objetivo 3: 1.500.288 0 1.232.600 1.308.600 1.183.600 0 5.225.0880 1.500.288

4 Outras Funções

4 2.0 Transferências entre administrações

682.1324 2.0 Fundo de Apoio Municipal 0103 090806    T 0103 01/2017 12/2020 170.533 170.533 170.533 170.533170.5332017/204

4 2.0 Transferências para as juntas de freguesia2017/205

3.126.0484 2.0 Comparticipação de despesas correntes 0103 0405010204 T 0103 01/2017 12/2020 726.048 800.000 800.000 800.000726.0482017/205 1

128.0004 2.0 Comparticipação de despesas capital 0103 08050102  T 0103 01/2017 12/2020 98.000 10.000 10.000 10.00098.0002017/205 2

994.581 0 980.533 980.533 980.533 0 3.936.1800Totais do Programa 2.0: 994.581

Totais do Objetivo 4: 994.581 0 980.533 980.533 980.533 0 3.936.1800 994.581

Total Geral: 9.776.435 344.586 10.072.006 9.566.063 9.322.366 0 38.736.8700 9.431.849

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
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Resumo Orçamental



DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2017

Município de Vila Verde

Correntes .................... 24.249.919 Correntes .................... 20.453.461

Capital .................... 6.961.479 Capital .................... 10.757.937

Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0

Total Geral: 31.211.398 Total Geral: 31.211.398

Total: 31.211.398 Total: 31.211.398

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................
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Articulado de Orientação da Execução
Orçamental para o ano 2017



 

MUNICÍPIO DE VILA VERDE 

(Praça do Município – 4730-733 VILA VERDE) 

 

ARTICULADO DE ORIENTAÇÃO DA EXECUÇÃO 

ORÇAMENTAL PARA O ANO DE 2017 

 

 

Articulado 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 1º 

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 2016, atentos os objetivos de rigor e 

contenção orçamental. 



Artigo 2º 

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 3º 

Modificações ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

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 e das competências dos órgãos municipais estabelecidas no Anexo I da Lei n.º 75/2014, de 

12 de setembro. 

 



Artigo 4º 

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 

a Unidade responsável pela gestão financeira.  

3. As faturas indevidamente recebidas nos outros serviços municipais terão de ser reencaminhadas 

para unidade responsável pela gestão financeira, no prazo máximo de 1 dia útil.  

4. Os documentos relativos a despesas urgentes e inadiáveis, devidamente fundamentadas, devem 

ser enviados à Unidade responsável pela gestão financeira em 24 horas, de modo a permitir 

efetuar o compromisso até às 48 horas 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 2 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.   

Artigo 5º 

Gestão dos bens móveis e imóveis da Autarquia 

1. A Gestão do património municipal executar-se-á nos termos do Regulamento de Cadastro e 

Inventário. 

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.   



Artigo 6º 

Gestão de stocks 

1. O stock de bens 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.  

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 7º 

Contabilidade analítica 

Durante o ano de 2017 deverá ser efetivamente implementado um sistema de contabilidade analítica e 

controlo de gestão que permita:  

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. 

 

 

 

 



Capítulo II 

Receita orçamental 

Secção I 

Princípios 

Artigo 8º 

Princípios gerais para a arrecadação de receitas 

1. Nenhuma receita poderá ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objeto de inscrição o artigo 

orçamental adequado, podendo, no entanto, ser cobrado para além dos valores inscritos no 

Orçamento.  

2. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelos 

correspondentes artigos 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. Em conformidade com o n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de agosto poderá 

proceder-se à atualização do valor das taxas com base no indexante regulamentarmente previsto. 

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 pela respetiva unidade orgânica à Unidade responsável pela gestão financeira.  

 Secção II  

Entrega das receitas cobradas 

Artigo 9º 

Cobranças pelos serviços municipais 

1. As receitas cobradas pelos diversos serviços municipais darão entrada, em regra, na Tesouraria, 

no próprio dia da cobrança até à hora estabelecida para o encerramento das operações. 



2. 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. 

3. 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. 

4. Nos casos referidos no número 2 deverá a Tesouraria remeter à unidade responsável pela gestão 

financeira, os documentos referidos em 3, para contabilização. 

Secção III 

Isenções e reduções 

Artigo 10º 

Isenções e reduções de tributos 

1. No exercício económico de 2017, 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 250.000,00 € como limite à despesa fiscal. 

2. Até ao limite fixado no n.º anterior pode a Câmara Municipal, sob proposta devidamente 

fundamentada, conceder isenções ou reduções dentro dos limites estabelecidas nos 

regulamentos municipais em respeito pelo princípio da legalidade tributária previsto no n.º 9 do 

art.º 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

3. A concessão de isenções ou reduções ao abrigo do n.º 2 fica limitada, por sujeito passivo, a 25%  

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 do 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 11º 

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 n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação 

atual, e ainda as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei 

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, constantes do Decreto- Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho.  

2. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas cumulativamente as 

seguintes condições:  

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 três 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 três 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 Unidade responsável pela gestão financeira autorizada a definir uma data limite 

para apresentação das requisições externas para aquisição de bens e serviços e para a recepção 

das faturas.  

Artigo 12º 

Tramitação dos processos de despesa 

1. Em 2017 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. A aplicação do número anterior poderá ser dispensada quando seja adotado o procedimento de 

ajuste direto simplificado.  

3. Em cada requisição apresentada deve estar justificada a necessidade de realização da despesa.  

4. Cumpre à unidade responsável pelo aprovisionamento realizar e coordenar toda a tramitação 

administrativa dos processos aquisitivos, em articulação com os demais serviços.  

5. Para efeitos do referido no número anterior cada unidade, ou equiparada, 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 a elaborar pela Unidade 

responsável pelo aprovisionamento.  

6. O Júri dos procedimentos deve integrar pelo menos 2 elementos da Unidade responsável pelo 

aprovisionamento.  

7. Para efeitos de aplicação do n.º 5 do artigo 113.º do Código do Contratos Público (CCP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, todos os serviços municipais devem comunicar à 

Unidade responsável pelo aprovisionamento, no momento da ocorrência, a identificação de todas 

as entidades (designação e número de identificação fiscal) que tenham executado obras, 



fornecido bens móveis ou prestado serviços ao município, a título gratuito, no ano económico em 

curso ou nos dois anos económicos anteriores, exceto se o tiverem feito ao abrigo do Estatuto do 

Mecenato.   

 

 

Artigo 13º 

Gestão de contratos 

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

gestão dos contratos em vigor.  

2. Para cumprimento do disposto no número anterior, cada unidade deve:   

a) Nomear os gestores de contrato que serão responsáveis pela monitorização da execução dos 

contratos;   

b) Responder no prazo máximo de 5 dias aos inquéritos de qualidade do serviço enviados pela 

Unidade responsável pelo aprovisionamento.  

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

incumprimentos contratuais, apuramento de responsabilidades ou aplicação de penalidades, 

entre outras, devem ser remetidas à Unidade responsável pelo aprovisionamento para que esta 

assegure a competente análise e tramitação adequada.  

Artigo 14º 

Conferência e registo da despesa 

1. A conferência e registo, inerentes à realização de despesas efetuadas pelos serviços municipais, 

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 pela Unidade Responsável 

pela gestão financeira. 

 



Artigo 15º 

Processamento de remunerações e outros abonos a pessoal 

1. Deverão acompanhar as folhas de remunerações, 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.  

2. As respetivas folhas de remuneração devem dar entrada na Unidade responsável pela gestão 

financeira até 3 dias úteis antes da data prevista para o pagamento de cada mês.  

3. 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.  

4. A Unidade responsável pelos recursos humanos deve enviar mensalmente à Unidade responsável 

pela gestão financeira a distribuição das despesas com pessoal pelos respetivos serviços.  

Secção II 

Autorização da despesa e pagamentos 

Artigo 16º 

Competências 

1. São competentes para autorizar despesas, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, quando digam respeito à execução do orçamento da Câmara Municipal, as 

seguintes entidades: 

a) Até 149.639,47 € o Presidente da Câmara; 

b) Sem limite, a Câmara Municipal,  

2. Compete ao Presidente da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 2 do art.º 30.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a realização de despesas orçamentadas, 

independentemente do valor, relativas ao orçamento de funcionamento da Assembleia 

Municipal, comunicando o facto, para os devidos efeitos legais, incluindo os correspondentes 

procedimentos administrativos, ao Presidente da Câmara Municipal. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a competência para autorizar o pagamento de 

todas as despesas, independentemente da entidade que as autorizou, é do Presidente da Câmara 



Municipal nos termos da alínea h) do n.º 1 do art.º 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Artigo 17º 

Apoios a entidades terceiras 

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, 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 18º 

Apoio às competências materiais dos órgãos das Freguesias 

1. Durante o exercício de 2017, 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 pedido fundamentado da Freguesia anterior carece de 

e de informação financeira prévia da unidade responsável pela gestão financeira, que submeterá 

à decisão do Presidente da Câmara. 

Artigo 19º 

Assunção de compromissos plurianuais 

Para efeitos do previsto na alínea c) do nº 1 do artº 6º e nº 4 do artº 16º, ambos da Lei nº 

8/2012, de 21 de fevereiro e do artº 12º do Dec.-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, emitir 

autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos caos 

seguintes: 



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

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

cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um dos anos económicos seguintes 

ao da sua contração e o prazo de execução de três anos, 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; 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. 

 Artigo 20º 

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 n.º 

127/2012, de 21 de junho, as seguintes despesas: 

a. Vencimentos e salários;  

b. Subsídio familiar – crianças e jovens;  

c. Gratificações, pensões de aposentação e outras;  

d. Encargos de empréstimos;  

e. Rendas;  

f. Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus dependentes;  

g. Água, energia elétrica, gás;  

h. Comunicações telefónicas e postais;  

i. Prémios de seguros;  

j. Quaisquer outros encargos que resultem de contratos legalmente celebrados.  

2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades por Operações de 

Tesouraria. 



Secção III  

Procedimentos e regras especiais para a realização da despesa 

Artigo 21º 

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 22º 

 

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 23º 

Despesas de deslocação 

1. A utilização de viatura própria carece sempre de autorização prévia e expressa do Presidente da 

Câmara.  

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 24º 

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 25º 

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.  

Secção IV  

Celebração e formalização de contratos e protocolos 

Artigo 26º 

Responsabilidade pela elaboração e celebração de contratos 

1. Compete à Unidade responsável pelo aprovisionamento a elaboração de todos os contratos 

administrativos referentes a procedimentos aquisitivos.  

2. O outorgante em representação do Município é o Presidente da Câmara.  

3. Compete à Unidade responsável pela gestão financeira a remessa ao Tribunal de Contas, para 

efeitos de fiscalização prévia, dos contratos celebrados pelo Município, nos termos do art.º 46.º 

da Lei n.º 98/97, de 26 agosto, na sua redação atual.  

 

Artigo 27º 

 

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 28º 

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. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, são inscritos no agrupamento 01 todos os contratos 

de tarefa e avença celebrados em nome individual. 

3. Os restantes contratos que, em nome individual, têm carácter esporádico, não têm qualquer 

expectativa de continuidade nem de repetição, são inscritos no agrupamento 02.  

Capítulo IV 

Disposições finais   

Artigo 29º 

Dúvidas sobre a execução do Orçamento 

As dúvidas que se suscitarem na execução do Orçamento e na aplicação ou interpretação das presentes 

normas serão resolvidas por despacho do Presidente da Câmara e submetidas para posterior ratificação à 

Câmara Municipal e Assembleia Municipal quando sejam da sua competência. 

 

 

Vila Verde, Outubro de 2016 



Relatório Orçamental Geral
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Relatório Pael e Saneamento
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E. Prazo Médio de Pagamentos: (30-06-2016)

1.

2.

3.

3.055.123Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas

21.921.719Aquisição acumuladas

12Último PMP publicado dias (31/12/2015)

13PMP dias

228.66

A. Dados entidade:

Área (Km2) População (hab.) 47901 Eleitores (n.º) 45812

Pessoal ao serviço (n.º) 355 (2.º Trimestre de 2016)

B. Receita corrente cobrada líquida

Limite da dívida total 32.450.862,23

Limite dívida total 2016 (1,5* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei 
nº73/2013)

Receita Corrente 
Líquida 2013

Receita Corrente 
Líquida 2014

Receita Corrente 
Líquida 2015

Total Média da receita 
corrente líquida

(1) (2) (3) (4) = (1)+(2)+(3) (5)=(4)/(3)

20.424.734 21.416.123 23.060.867 64.901.724 21.633.908

C. Limites da dívida total da autarquia para o ano corrente (Lei do regime financeiro das autarquias locais):

D. Dívida total da autarquia

Dívida Total

Limite Total da dívida a 
terceiros

Contribuição 
SM/AM/SEL/Ent.

Part
Dívida Total

Dívida total 
excluindo não 
orçamentais, 

exceções Lei n.º 
73/2013  e FAM

Montante em 
Excesso Margem Absoluta Margem 

Utilizável

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(1), se (5)>(1) (7)=(1)-(5), se (5)<(1) (8)=(7)*20%

01/01/2016

22.917.722 779.339 23.697.061 21.993.388 10.457.474 2.091.495

32.450.862 30/06/2016

22.134.952 0 22.134.952 20.456.750 11.994.113 2.398.823

Variação da Dívida % -6,99%

Variação do Excesso da Dívida %

Margem Disponível por Utilizar 3.628.133

(em euros)
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Condições de adesão obrigatória

(facultativas para adesão ao mecanismo de recuperação financeira)

Divida total > 2,25 * média das receitas correntes dos últimos três anos e 
menor ou igual a 3 * a média das receitas correntes dos últimos três anos

Condições de adesão facultativa

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos 
últimos três anos

X

Dívida total, excluindo empréstimos > 0,75 da média 
das receitas correntes dos últimos três anos

Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes 
dos últimos três anos

F. Indicadores de base para determinar situação de Saneamento ou Recuperação Financeira:

21.633.908Média da receita corrente 
líquida (últimos três anos)

94,38%Grau de execução da receita ano n-1 (%)

21.993.388Dívida total excluindo não orçamentais, exceções 
Lei n.º 73/2013  e FAM (31-12-2015)

2.408.085Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2015)
(período corrente)

86,77%Grau de execução da receita ano n-2 (%)

Nota: Esta informação é meramente informativa uma vez que a aferição da situação de saneamento financeiro ou de ruptura financeira é efectuada 
com base nos dados da conta de gerência/prestação de contas.

(período corrente)

Saneamento Financeiro

Recuperação Financeira

Dívida total > 3* média das receitas correntes dos últimos três anos

H. Resumo das Receitas e das Despesas (ano n-1):
(em euros)

G. Indicadores de Alerta Precoce:

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos 
três anos

X Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos 
últimos três anos

Taxa de execução da receita ano n-1 e n-2 < 85%
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J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

357Ano n-1

355Ano n

1.

2.

Variação

-2Valor (2 - 1)

-0,56%% (2-1)/1

Receitas Despesas

Correntes Capital

Saldo 
Orçamental da 

gerência 
anterior

Reposições 
não abatidas Total Correntes Capital Total

                  Saldo 
Orçamental

                  para a 
gerência

                  seguinte
                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23.135.467 5.680.752 519.776 2.827 29.338.822 19.705.560 9.022.486 28.728.045 610.776

I. Despesa com pessoal (período homólogo):

3.751.265Ano n-1

3.781.802Ano n

1.

2.

Variação

30.537Valor (2 - 1)

0,81%% (2-1)/1

L: Cumprimento dos deveres de informação:

Sim (com alguns mapas entregues depois da data limite)
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Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano

1



Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Prémios, condecorações e ofertas 0103 020115

Material honorífico para oferta2017/1355.1 102 2.500,00

2.500,00Total dos Projetos de GOP's:

122.500,00Total da Classificação Orçamental:

Artigos honoríficos e de decoração 0103 020119

Material honorífico2017/1355.1 102 2.500,00

2.500,00Total dos Projetos de GOP's:

2.550,00Total da Classificação Orçamental:

Outros bens 0103 020121

Aquisição de bens2017/11.1 131 108.000,00

108.000,00Total dos Projetos de GOP's:

223.000,00Total da Classificação Orçamental:

Locação de material de transporte 0103 020206

 Locação de Equipamento de Transporte - Outro2017/11.1 21 30.000,00

30.000,00Total dos Projetos de GOP's:

30.000,00Total da Classificação Orçamental:

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0103 020214

Estudos, projetos e consultadoria2017/31.11 1.000,00

1.000,00Total dos Projetos de GOP's:

1.025,00Total da Classificação Orçamental:

Outros trabalhos especializados 0103 020220

Serviços especializados2014/91.1 31 8.348,00

 Auditoria, inquéritos e outros serviços
necessários ao sistema de gestão da qualidade

2017/61.11 5.200,00

13.548,00Total dos Projetos de GOP's:

103.548,00Total da Classificação Orçamental:

Acordo de cooperação pré-escolar0103 0405010201

Funcionamento de jardins de infância2017/161.1 62 304.690,00

Pré-escolar2017/221.2 12 114.460,00

419.150,00Total dos Projetos de GOP's:

419.150,00Total da Classificação Orçamental:

Acordo de cooperação 1º ciclo0103 0405010202
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Ensino básico - juntas de freguesia2017/221.2 32 125.645,00

125.645,00Total dos Projetos de GOP's:

125.645,00Total da Classificação Orçamental:

Outros0103 0405010204

Apoio às juntas de freguesia para despesas de
funcionamento das EB1 e JI

2017/251.22 13.000,00

Comparticipação de despesas correntes2017/1973.1 13 1.000,00

Comparticipação de despesas correntes2017/2052.0 14 726.048,00

740.048,00Total dos Projetos de GOP's:

745.048,00Total da Classificação Orçamental:

Associações - Actividades gerais0103 04070101

Subsídio às associações culturais e recreativas2017/1405.12 105.000,00

Subsídio a associações2017/1571.0 53 5.000,00

110.000,00Total dos Projetos de GOP's:

110.000,00Total da Classificação Orçamental:

Associações - Desporto0103 04070102

Subsídios para atividades desportivas2017/1545.22 210.000,00

210.000,00Total dos Projetos de GOP's:

210.000,00Total da Classificação Orçamental:

Colónias balneares0103 04070103

Colónia de férias2017/1505.22 1.200,00

1.200,00Total dos Projetos de GOP's:

1.200,00Total da Classificação Orçamental:

Instituições0103 04070104

Instituições humanitárias2017/101.2 41 50.000,00

Sapadores florestais2017/111.2 21 70.000,00

Apoio a atividades gerais de instituições2017/191.1 22 500,00

Ensino básico - Instituições2017/221.2 42 85.150,00

Transferências correntes2017/303.2 22 6.000,00

211.650,00Total dos Projetos de GOP's:

226.650,00Total da Classificação Orçamental:

Agrupamentos de Escolas0103 04070105
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Funcionamento dos agrupamentos2017/191.1 32 34.420,00

34.420,00Total dos Projetos de GOP's:

34.420,00Total da Classificação Orçamental:

Outros0103 04070106

Subsídio para dinamização de feiras2017/1984.1 43 500,00

500,00Total dos Projetos de GOP's:

60.500,00Total da Classificação Orçamental:

Outras0103 05010102

Transferências correntes2017/201.1 22 45.000,00

45.000,00Total dos Projetos de GOP's:

45.000,00Total da Classificação Orçamental:

Terrenos 0103 070101

Aquisição de terrenos2017/21.11 1.000,00

Aquisição de Terrenos2017/191.1 12 1.000,00

Aquisição de terrenos2017/424.22 80.000,00

 Aquisição de terrenos2017/804.32 1.000,00

Aquisição de terrenos2017/1114.42 5.000,00

Aquisição de terrenos2017/1174.6 42 1.000,00

Aquisição de terrenos2017/1555.22 4.000,00

Aquisição de terrenos2017/1672.0 23 500,00

Aquisição de terrenos para criação de zonas
industriais

2017/1732.03 174.019,00

Aquisição de terrenos vias municipais2017/1973.1 33 2.000,00

269.519,00Total dos Projetos de GOP's:

269.519,00Total da Classificação Orçamental:

Instalações de serviços0103 07010301

Construção do arquivo municipal2017/41.11 500,00

Conclusão do edifício dos Paços do Concelho2017/51.11 40.000,00

40.500,00Total dos Projetos de GOP's:

40.500,00Total da Classificação Orçamental:

Outro0103 07010602
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Equipamento de Transporte - Outro2017/11.1 11 63.000,00

63.000,00Total dos Projetos de GOP's:

63.000,00Total da Classificação Orçamental:

Equipamento de informática 0103 070107

Equipamento informático2014/91.1 11 32.400,00

Hardware2017/11.1 101 37.500,00

Rede de Cidades inteligentes-Desmaterialização e
otimização de processos - Modernização
Administrativa

2017/81.11 3.300,00

73.200,00Total dos Projetos de GOP's:

73.200,00Total da Classificação Orçamental:

Software informático 0103 070108

Software informático2017/11.1 91 14.500,00

Digitalização, custódia e admin. de arquivos -
Modernização Administrativa

2017/71.11 9.300,00

23.800,00Total dos Projetos de GOP's:

23.800,00Total da Classificação Orçamental:

Equipamento administrativo 0103 070109

Equipamento administrativo2014/91.1 21 53.100,00

Equipamento administrativo2017/11.1 41 6.000,00

59.100,00Total dos Projetos de GOP's:

59.100,00Total da Classificação Orçamental:

Outro0103 07011002

Equipamento básico2017/11.1 31 19.000,00

19.000,00Total dos Projetos de GOP's:

19.000,00Total da Classificação Orçamental:

Ferramentas e utensílios 0103 070111

Ferramentas e utensílios2017/11.1 51 3.000,00

3.000,00Total dos Projetos de GOP's:

3.000,00Total da Classificação Orçamental:

Artigos e objectos de valor 0103 070112
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Artigos objetos de valor2017/11.1 71 1.850,00

1.850,00Total dos Projetos de GOP's:

1.850,00Total da Classificação Orçamental:

Investimentos incorpóreos 0103 070113

Investimentos incorpóreos2017/11.1 81 9.500,00

9.500,00Total dos Projetos de GOP's:

9.500,00Total da Classificação Orçamental:

Outros investimentos 0103 070115

Outros investimentos2017/11.1 61 11.000,00

Outros investimentos2017/414.22 25.000,00

36.000,00Total dos Projetos de GOP's:

36.000,00Total da Classificação Orçamental:

Outras0103 08010103

Transferências de capital2017/201.1 12 247.000,00

247.000,00Total dos Projetos de GOP's:

247.000,00Total da Classificação Orçamental:

Freguesias0103 08050102

Comparticipação na construção de novos centros
de saúde

2017/262.12 20.000,00

Ampliação/conservação de cemitérios - freguesias2017/1174.6 32 80.000,00

Protocolos com freguesias2017/1525.22 39.500,00

Comparticipação de despesas de capital2017/1973.1 23 84.600,00

Comparticipação de despesas capital2017/2052.0 24 98.000,00

322.100,00Total dos Projetos de GOP's:

322.100,00Total da Classificação Orçamental:

Instituições sem fins lucrativos0103 080701

Transferências de capital2017/303.2 12 53.000,00

Protocolos com instituições2017/1535.22 213.000,00

266.000,00Total dos Projetos de GOP's:

266.000,00Total da Classificação Orçamental:

Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos0103 090806
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Fundo de Apoio Municipal2017/2042.04 170.533,00

170.533,00Total dos Projetos de GOP's:

173.033,00Total da Classificação Orçamental:

Outros bens 03 020121

Aquisição de bens2017/1953.1 23 25.000,00

25.000,00Total dos Projetos de GOP's:

28.000,00Total da Classificação Orçamental:

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 03 020214

Elaboração de Projetos na Área de Reabilitação
Urbana em Vila Verde

2017/444.2 32 25.000,00

Elaboração de Projetos na Área de Reabilitação
Urbana em Vila de Pado

2017/454.2 52 75.000,00

Elaboração de Projetos na Área de Reabilitação
Urbana na Portela do Vade

2017/474.2 32 6.250,00

Estudos, projetos e consultadoria2017/514.2 32 10.000,00

Projetos2017/1672.0 33 500,00

Estudos, projetos e consultadoria2017/1973.1 43 30.000,00

146.750,00Total dos Projetos de GOP's:

146.800,00Total da Classificação Orçamental:

Outros trabalhos especializados 03 020220

Elaboração/Revisão de PDM, de PU e de Planos
de Pormenor

2017/404.2 12 15.000,00

Execução de cartografia de base aos IGT e sua
homologação

2017/404.2 22 70.000,00

Estudos e consultadoria na área do planeamento
e ordenamento do território

2017/404.2 32 10.000,00

Aquisição de ortofotomapas de todo o concelho2017/404.2 42 5.000,00

Elaboração do Plano de redução de ruído para o
Concelho

2017/404.2 52 7.500,00

107.500,00Total dos Projetos de GOP's:

110.700,00Total da Classificação Orçamental:

Instalações de serviços03 07010301

Construção / reparação - empreitada2017/11.1 121 22.500,00

22.500,00Total dos Projetos de GOP's:

22.500,00Total da Classificação Orçamental:

Instalações desportivas e recreativas03 07010302

Pavilhão gimnodesportivo de Cervães2017/1415.22 5.000,00

Pág. 6 de 20



Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Parque desportivo e de Lazer da Ribeira do Neiva2017/1425.22 140.000,00

Piscinas de base recreativa - complexo de lazer
de Vila Verde

2017/1435.22 140.000,00

285.000,00Total dos Projetos de GOP's:

285.000,00Total da Classificação Orçamental:

Mercados e instalações de fiscalização sanitária03 07010303

Mercado de produtos locais2017/1984.1 33 1.000,00

1.000,00Total dos Projetos de GOP's:

1.000,00Total da Classificação Orçamental:

Escolas03 07010305

EB 23 Vila Verde2017/151.1 12 25.500,00

EB 23 Prado2017/151.1 22 25.500,00

Construção e reconstrução de edifícios2017/161.1 22 10.000,00

61.000,00Total dos Projetos de GOP's:

61.000,00Total da Classificação Orçamental:

Outros  03 07010307

Construção/Ampliação do quartel da GNR2014/91.1 41 117.691,00

Reabilitação do Edifício da antiga Adega e área
envolvente

2017/444.2 12 700.000,00

Reabilitação do Edifício da antiga Escola Primária
de Vila Verde

2017/444.2 22 1.000,00

Reabilitação de Edifício para Centro Interpretativo
do Artesanato em Cerâmica na Vila de Prado

2017/454.2 42 25.000,00

Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde e
área envolvente na Portela do Vade

2017/474.2 12 50.000,00

Recuperação do edifício da Biblioteca - Polo da
Vila de Prado

2017/1325.1 12 1.000,00

Centro interpretativo - empreitada2017/1335.1 12 500,00

Museu de Linho em Marrancos2017/1335.1 22 500,00

Edifícios de apoio2017/1485.2 22 7.500,00

Investimentos2017/1672.0 13 500,00

903.691,00Total dos Projetos de GOP's:

903.691,00Total da Classificação Orçamental:

Viadutos, arruamentos e obras complementares03 07010401

Revitalização de centros urbanos2017/434.2 12 20.000,00

Requalificação urbana da Vila de Prado2017/434.2 22 118.952,00

Requalificação do Largo de São Sebastião e Área
envolvente

2017/454.2 12 400.000,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Requalificação do Largo de Antunes Lima2017/454.2 22 75.000,00

Requalificação do Largo de Comendador Sousa
Lima e áreas envolventes

2017/454.2 32 100.000,00

Requalificação do Largo de São Sebastião no Pico
de Regalados

2017/464.2 12 20.000,00

Arranjo urbanístico da área a poente do Pavilhão
da Portela do Vade

2017/474.2 22 20.000,00

753.952,00Total dos Projetos de GOP's:

753.952,00Total da Classificação Orçamental:

Instalações desportivas e recreativas 03 07010406

Construção e manutenção de infraestruturas
desportivas

2017/1455.22 45.000,00

45.000,00Total dos Projetos de GOP's:

45.000,00Total da Classificação Orçamental:

Viação rural03 07010408

Caminhos agrícolas - empreitadas2017/1561.0 33 5.000,00

Caminhos rurais2017/1571.0 43 45.000,00

Melhoria da acessibilidade da Variante e Apoio a
áreas de acolhimento Empresarial de Gême

2017/1622.03 15.000,00

Melhoria da acessibilidade da Variante e Apoio a
áreas de acolhimento Empresarial de Oleiros

2017/1632.03 15.000,00

Via intermunicipal Homem-Lima2017/1743.13 1.000,00

Requalificação do arruamento da ER 205 à igreja
de Cabanelas

2017/1753.13 15.900,00

Variante à ER 205 - Vila de Prado - Oleiros2017/1763.13 1.500,00

Prolongamento da Avenida Torre de Alvim
(Variante de Vila Verde)

2017/1773.13 12.973,00

Ligação entre Revenda e Godinhaços2017/1783.13 10.000,00

Requalificação da EM 566-2 (Loureira-Lage)2017/1803.13 15.000,00

Requalificação da EM Coucieiro-Sande-Pico S.
Cristóvão

2017/1813.13 7.500,00

Requalificação do CM 1179-1 - Freiriz-Parada de
Gatim

2017/1823.13 15.000,00

Requalificação da Av.ª da Igreja de Moure2017/1833.13 1.316,00

Pavimentação da Estrada de acesso à zona
Industrial de Oleiros

2017/1843.13 237.500,00

Pavimentação da Rua entre a rotunda Escola
Secundária e a Av. Camões

2017/1853.13 1.445,00

Passeios entre Barbudo, Turiz, Lage2017/1863.13 840,00

Requalificação da Avenida D. João de Aboim -
Aboim da Nóbrega

2017/1873.13 910,00

Pavimentação da Rua de acesso ao Complexo de
Lazer e desportivo do Neiva

2017/1883.13 650,00

Pavimentação do Loteamento Junto ao Centro de
Saúde do Neiva

2017/1893.13 250,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Pavimentação das ruas na Vila de Prado2017/1903.13 1.285,00

Rotunda de Coucieiro2017/1913.13 250,00

Passeios entre a ER 205 em Cervães - Cruzeiro -
Cervães

2017/1923.13 840,00

Requalificar Avenida da Igreja em Lage2017/1933.13 1.092,00

Pavimentar desde a E.N 101 à Escola em Prado
S. Miguel

2017/1943.13 980,00

Vias - empreitada2017/1963.1 13 148.000,00

554.231,00Total dos Projetos de GOP's:

554.231,00Total da Classificação Orçamental:

Sinalização e trânsito03 07010409

Sinalização e segurança2017/1953.1 13 2.100,00

2.100,00Total dos Projetos de GOP's:

2.100,00Total da Classificação Orçamental:

Outros03 07010413

Execução de Ciclovias em Vila Verde2017/484.2 12 100.000,00

Execução da Qualificação da Rede Pedonal em
Vila Verde

2017/484.2 22 100.000,00

Criação de Estações para Disponibilização de
Sistemas de Bicicletas Partilhadas

2017/484.2 32 0,00

Execução de Ciclovias na Vila de Prado2017/494.2 12 40.000,00

Execução da Qualificação da Rede Pedonal na
Vila de Prado

2017/494.2 22 30.000,00

Criação de Estações para Disponibilização de
Sistemas de Bicicletas Partilhadas

2017/494.2 32 0,00

Adoção de Sistemas de Informação nas Principais
Paragens do Concelho

2017/504.22 25.000,00

Execução de Plano de Pormenor2017/514.2 22 1.000,00

Valorização da praia fluvial do Faial2017/1485.2 12 7.500,00

Construções diversas2017/1485.2 32 135.000,00

Zona industrial2017/1592.03 5.000,00

Outras infraestruturas de loteamentos industriais2017/1642.03 2.500,00

Construção e reparação de abrigos de
passageiros

2017/1793.13 15.000,00

461.000,00Total dos Projetos de GOP's:

461.000,00Total da Classificação Orçamental:

Outros investimentos 03 070115

Mobiliário Urbano2017/514.2 12 10.000,00

Parque industrial de Gême – Recuperação do PT22017/1652.03 2.000,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Rede de fibra ótica em zona industrial2017/1662.03 30.000,00

Eficiência energética Piscinas de Prado2017/1692.03 7.500,00

Eficiência energética Estádio Municipal2017/1702.03 7.500,00

Eficiência energética Piscinas de Vila Verde2017/1712.03 2.500,00

Estádio Municipal – Instalação de um Posto de
Transformação e, ligação do mesmo, à rede
existente em Média Tensão da EDP

2017/1722.03 20.000,00

79.500,00Total dos Projetos de GOP's:

79.500,00Total da Classificação Orçamental:

Vestuário e artigos pessoais 04 020107

Vestuário2017/101.2 21 1.000,00

Vestuário2017/111.2 31 2.500,00

3.500,00Total dos Projetos de GOP's:

27.500,00Total da Classificação Orçamental:

Ferramentas e utensílios 04 020117

Ferramentas e utensílios2017/111.2 11 2.500,00

Ferramentas e utensílios - jardins2017/1224.6 32 5.000,00

7.500,00Total dos Projetos de GOP's:

11.500,00Total da Classificação Orçamental:

Outros bens 04 020121

Bens2017/101.2 11 1.500,00

Caminhos e pontos de água - bens2017/121.2 21 5.000,00

Ampliação e conservação de jardins de infância2017/161.1 12 40.000,00

Parques infantis - bens2017/171.1 22 5.000,00

Ampliação / conservação de edifícios2017/181.1 22 35.000,00

 Recuperação de habitações sociais2017/394.12 38.000,00

Revitalização de centros urbanos - bens2017/434.2 32 15.000,00

Drenagem e tratamento de águas
residuais/pluviais - Bens

2017/524.3 22 43.000,00

Ramais domiciliários - bens2017/774.3 32 150,00

Obra de recolha/armazenam. de águas pluviais p/
sist. rega de jardins

2017/834.32 15.000,00

Reservatórios dos pequenos sistemas2017/934.42 21.000,00

Abastecimento de água - bens2017/1074.4 22 87.500,00

Colocação/construção de pontos de recolha de
RSU-bens

2017/1154.52 5.000,00

Obras de ampliação e conservação - bens2017/1174.6 22 5.000,00

Casa abrigo para animais - bens2017/1214.62 2.500,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Bens - jardins2017/1224.6 22 11.000,00

Sistema de regas automáticas - bens2017/1234.62 15.000,00

Construção de estufa2017/1264.62 7.000,00

Construção e manutenção de infraestruturas
desportivas - bens

2017/1445.22 50.000,00

Requalificação - bens2017/1485.2 42 5.000,00

Abertura e conservação - bens2017/1561.0 13 7.000,00

Aquisição de bens2017/1571.0 33 2.500,00

Conservação de parques industriais-bens2017/1602.03 5.000,00

Iluminação pública - bens2017/1682.0 33 12.000,00

Modernização e construção de vias - bens2017/1963.1 23 951.588,00

Aquisição de bens2017/1984.1 13 500,00

1.385.238,00Total dos Projetos de GOP's:

1.405.238,00Total da Classificação Orçamental:

Conservação de bens 04 020203

Construção/reparação2017/11.1 111 131.277,00

131.277,00Total dos Projetos de GOP's:

131.327,00Total da Classificação Orçamental:

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 04 020214

Estudos, projetos e consultadoria2017/141.21 500,00

Estudos, projetos e consultadoria2017/814.32 172.000,00

Estudos, projetos e consultadoria2017/1104.42 10.000,00

Prospeção de água do GESTAL2017/1124.42 500,00

Estudos, projetos e consultadoria2017/1274.62 500,00

Execução de projetos2017/1485.2 62 5.000,00

Projetos2017/1571.0 13 1.000,00

189.500,00Total dos Projetos de GOP's:

189.550,00Total da Classificação Orçamental:

Outros trabalhos especializados 04 020220

Operações de silvicultura2017/131.21 3.000,00

Requalificação ambiental - serviços2017/1184.62 100,00

3.100,00Total dos Projetos de GOP's:

91.100,00Total da Classificação Orçamental:

Outros serviços 04 020225
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Projeto de GOP's

Serviços2017/101.2 31 2.000,00

Caminhos e pontos de água - serviços2017/121.2 31 27.000,00

Parques infantis - serviços2017/171.1 32 3.000,00

Drenagem e tratamento de águas
residuais/pluviais - serviços

2017/524.3 32 35.000,00

Lamas de depuração de efluentes2017/794.32 480.000,00

Implementação de tratamento de pequenos sist.
locais de abast. de água

2017/1044.42 5.100,00

Abastecimento de água - serviços2017/1074.4 32 50.000,00

Resíduos sólidos urbanos2017/1134.52 810.000,00

Colocação de pontos de recolha de RSU-serviços2017/1164.52 1.000,00

Serviços jardins2017/1224.6 12 3.500,00

Sistema de regas automáticas . Serviços2017/1244.62 20.000,00

Escola + Verde2017/1254.62 1.000,00

Requalificação - serviços2017/1485.2 52 1.000,00

Abertura e conservação - serviços2017/1561.0 23 17.500,00

Conservação de parques industriais-serviços2017/1612.03 5.000,00

Iluminação pública - serviços2017/1682.0 43 12.000,00

Modernização e construção de vias - serviços2017/1963.1 33 310.000,00

Aquisição de serviços2017/1984.1 23 500,00

1.783.600,00Total dos Projetos de GOP's:

1.799.600,00Total da Classificação Orçamental:

Sistemas de drenagem de águas residuais04 07010402

Drenagem e tratamento de águas
residuais/pluviais - empreitada

2017/524.3 12 60.300,00

Rede de saneamento da Freguesia de Cabanelas2017/534.32 118.993,00

Rede de saneamento da Freguesia de Cervães2017/544.32 262.097,00

Rede de saneamento da Freguesia da Vila de
Prado

2017/554.32 128.857,00

Rede de saneamento da Freguesia de Soutelo2017/564.32 214.016,00

Rede de saneamento da Freguesia de Barbudo2017/574.32 201.139,00

Rede de saneamento da Freguesia de Esqueiros2017/584.32 208.920,00

Rede de saneamento da Freguesia de Vila Verde2017/594.32 93.103,00

Rede de saneamento da Freguesia da Vila da
Loureira

2017/604.32 108.905,00

Rede de saneamento da Freguesia de Turiz2017/614.32 242.549,00

Rede de saneamento da Freguesia da Vila de
Atiães

2017/624.32 2.758,00

Rede de saneamento da Freguesia da Vila de
Dossãos

2017/634.32 1.067,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Rede de saneamento da Freguesia da Vila da
Lage

2017/644.32 5.649,00

Rede de saneamento da Freguesia da Vila de
Moure

2017/654.32 1.170,00

Rede de saneamento da Freguesia da Vila de
Oleiros

2017/664.32 1.385,00

Rede de saneamento da Freguesia da Vila de
Carreiras

2017/674.32 4.979,00

Rede de saneamento da União de Freguesias de
Nevogilde, Esqueiros e Travassós

2017/684.32 2.186,00

Rede de Saneamento do Vade2017/694.32 1.687,00

Rede de Saneamento da União de freguesias de
Pico de Regalados, Gondiães e Mós, das
Freguesias de Gême e Pico S. Cristóvão, da
União de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e
Gomide, da Freguesia de Prado S. Miguel

2017/704.32 9.955,00

Rede de saneamento nas Freguesias de
Coucieiro, Lanhas, Ponte S. Vicente e Sabariz

2017/714.32 7.251,00

Ampliação da rede de saneamento na Freguesia
de Freiriz e sua interligação com a rede em alta

2017/724.32 2.304,00

Ampliação da rede de saneamento na união de
Freguesias de Escariz, parada de Gatim e sua
interligação com a rede em alta

2017/734.32 2.602,00

Ampliação da rede de saneamento na união de
Freguesias de Marrancos e Arcozelo e sua
interligação com a rede em alta

2017/744.32 4.117,00

Ampliação da rede de saneamento na união de
Freguesias da ribeira do Neiva e sua interligação
com a rede em alta

2017/754.32 6.453,00

Rede de saneamento da união de Freguesias de
Aboim da Nóbrega e Gondomar

2017/764.32 9.500,00

Renovação/Reabilitação de Redes e Ramais de
Saneamento

2017/774.3 12 190.000,00

Ramais domiciliários - empreitada2017/774.3 22 30.000,00

Ligação das redes de saneamento em baixa aos
intercetores e ETAR's

2017/784.32 1.500,00

1.923.442,00Total dos Projetos de GOP's:

1.923.442,00Total da Classificação Orçamental:

Iluminação pública04 07010404

Iluminação pública - construções diversas2017/1682.0 13 43.500,00

Iluminação pública - ramais2017/1682.0 23 23.300,00

66.800,00Total dos Projetos de GOP's:

66.800,00Total da Classificação Orçamental:

Captação e distribuição de água04 07010407

Renovação/Reabilitação de Redes e Ramais de
abastecimento de Água

2017/844.42 120.000,00

Recup., captações e implem. tratamento peq. sist.
locais abastec. água

2017/854.42 57.000,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Construção reservatório da Lage/Turiz e condutas
de integração de sistemas

2017/864.42 1.250,00

Construção do reservatório de água em
Godinhaços

2017/874.42 500,00

Construção de Reserv. de Cervães e respetivas
condutas adutoras e distribuidoras

2017/884.42 500,00

Construção do reserv. de Rio Mau, Central elevat.
e respetivas condutas adutoras e distribuidoras

2017/894.42 1.750,00

Construção de reserv. de Gondiães e respetivas
condutas adutoras e distribuidoras

2017/904.42 1.500,00

Const. reserv. central elevat. condutas adutoras e
distribuidoras

2017/914.42 300.000,00

 Reservatórios dos pequenos sistemas2017/924.42 5.000,00

Substituição de condutas da rede de
abastecimento de água municipal

2017/954.42 2.750,00

Prolongamento e reforço da rede de
abastecimento de água municipal

2017/964.42 4.000,00

Construção/ampliação/beneficiação de depósitos
existentes

2017/974.42 5.000,00

Abastecimento de água à freguesia de Dossãos2017/984.42 6.750,00

Abastecimento de água à freguesia de Aboim da
Nóbrega

2017/994.42 7.500,00

Abastecimento de água às freguesias do Neiva -
Pedregais

2017/1004.42 700,00

Sist. abastec. de água à Portela das Cabras,
Carreiras S. Miguel, S. Tiago e Nevogilde

2017/1014.42 13.500,00

Ampliação da estação de captação e tratamento
de água do Rio Homem

2017/1024.42 2.750,00

Rede de abastecimento de água no Vale do
Homem

2017/1034.42 3.500,00

Execução de ramais2017/1054.42 9.900,00

Execução de ramais domiciliários de
abastecimento de água

2017/1064.42 7.500,00

Abastecimento de água - empreitada2017/1074.4 12 30.000,00

581.350,00Total dos Projetos de GOP's:

581.350,00Total da Classificação Orçamental:

Cemitérios04 07010412

Obras de ampliação e conservação2017/1174.6 12 2.000,00

2.000,00Total dos Projetos de GOP's:

2.000,00Total da Classificação Orçamental:

Outros04 07010413

Caminhos e pontos de água2017/121.2 11 15.000,00

Obra de recolha/armazenam. de águas pluviais p/
sist. rega de jardins

2017/824.32 35.000,00

Preservação/recuperação e valorização ambiental2017/1194.62 532.000,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Casa abrigo para animais2017/1204.62 110.000,00

Investimento2017/1571.0 23 1.500,00

693.500,00Total dos Projetos de GOP's:

693.500,00Total da Classificação Orçamental:

Outro04 07011002

Aquisição de equipamento operacional de
proteção civil

2017/91.21 2.500,00

Implementação de sistema remoto de leitura dos
consumos de água por telemetria - Modernização
Administrativa

2017/1084.42 12.629,00

Contadores volumétricos2017/1094.42 20.000,00

35.129,00Total dos Projetos de GOP's:

35.129,00Total da Classificação Orçamental:

Outros investimentos 04 070115

Depósitos pré-fabricados2017/944.42 10.000,00

Ecopontos2017/1144.52 75.000,00

Iluminação pública - Eficiência Energética2017/1582.03 840,00

Parque de autocaravanas2017/2034.23 10.000,00

95.840,00Total dos Projetos de GOP's:

95.840,00Total da Classificação Orçamental:

Pessoal em regime de tarefa ou avença 05 010107

Vigilância das praias fluviais2017/1475.2 32 7.000,00

7.000,00Total dos Projetos de GOP's:

7.050,00Total da Classificação Orçamental:

Gasóleo05 02010202

Gasóleo2017/1345.1 52 50,00

50,00Total dos Projetos de GOP's:

50,00Total da Classificação Orçamental:

Alimentação-Refeições confeccionadas 05 020105

Pré-escolar - refeições confecionadas2017/221.2 22 127.875,00

Ensino básico - refeições confecionadas2017/221.2 52 209.525,00

Distribuição de fruta escolar ao pré-escolar2017/231.22 5.000,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Distribuição de fruta escolar ao ensino básico
(RFE)

2017/241.22 19.410,00

361.810,00Total dos Projetos de GOP's:

361.810,00Total da Classificação Orçamental:

Prémios, condecorações e ofertas 05 020115

Cabaz de Natal - apoio a famílias carenciadas2017/313.22 12.000,00

Ofertas2017/1345.1 42 1.500,00

Atribuição de prémios de concurso2017/1355.1 22 1.400,00

Atribuição de prémios2017/1355.1 32 500,00

Atribuição de prémios de concurso2017/1355.1 42 7.000,00

Atribuição de prémios de concurso2017/1355.1 52 2.500,00

Atribuição de prémios2017/1355.1 72 3.580,00

Prémios, ofertas2017/1465.2 32 15.000,00

43.480,00Total dos Projetos de GOP's:

43.530,00Total da Classificação Orçamental:

Outros bens 05 020121

Aquisição de bens2017/273.2 12 5.500,00

Aquisição de bens2017/283.2 12 70.000,00

Aquisição de bens2017/1285.1 12 1.000,00

Aquisição de bens2017/1295.1 22 5.000,00

Aquisição de bens2017/1305.1 22 2.500,00

Aquisição de bens2017/1315.1 12 5.000,00

Aquisição de bens2017/1345.1 12 5.000,00

Aquisição de bens2017/1355.1 12 8.000,00

Aquisição de bens2017/1355.1 22 7.000,00

Ações de dinamização2017/1355.1 32 5.500,00

Aquisição de bens2017/1355.1 42 21.000,00

Aquisição de bens2017/1355.1 52 7.000,00

Aquisição de bens2017/1355.1 72 500,00

Aquisição de bens2017/1355.1 82 2.000,00

Aquisição de bens2017/1355.1 92 1.500,00

Aquisição de bens2017/1465.2 22 2.500,00

Aquisição de bens2017/1475.2 12 10.000,00

Aquisição de bens2017/1495.2 12 1.000,00

Loja de turismo2017/1994.23 1.000,00

Aquisição de bens2017/2004.2 13 4.000,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Aquisição de bens2017/2014.2 13 5.000,00

Aquisição de bens2017/2024.2 13 2.000,00

172.000,00Total dos Projetos de GOP's:

182.000,00Total da Classificação Orçamental:

Locação de outros bens 05 020208

Aluguer2017/1355.1 12 47.700,00

Aluguer2017/1355.1 42 90.000,00

Aluguer2017/1355.1 52 2.500,00

Aluguer2017/1355.1 82 1.000,00

Aluguer2017/2004.2 33 1.000,00

Aluguer2017/2024.2 33 100,00

142.300,00Total dos Projetos de GOP's:

143.050,00Total da Classificação Orçamental:

Transportes 05 020210

Pré-escolar2017/211.2 12 77.000,00

1º ciclo2017/211.2 22 358.540,00

2º, 3º ciclo e secundário2017/211.2 32 550.000,00

Alunos residentes em locais não servidos por
transporte público e outros

2017/211.2 42 66.100,00

Componente de apoio à família2017/211.2 52 500,00

Transporte2017/293.2 22 15.100,00

Transportes2017/1345.1 22 5.000,00

Transportes2017/1495.2 32 500,00

1.072.740,00Total dos Projetos de GOP's:

1.112.740,00Total da Classificação Orçamental:

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 05 020214

Estudos, Projetos e consultadoria2017/191.1 52 1.000,00

1.000,00Total dos Projetos de GOP's:

1.050,00Total da Classificação Orçamental:

Publicidade 05 020217

Promoção e divulgação2017/1355.1 12 8.400,00

Promoção e divulgação2017/1355.1 22 12.000,00

Promoção e divulgação2017/1355.1 32 3.500,00

Promoção e divulgação2017/1355.1 42 15.000,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Promoção e divulgação2017/1355.1 52 3.500,00

Publicações municipais2017/1355.1 82 500,00

Promoção turística2017/2024.2 43 5.000,00

47.900,00Total dos Projetos de GOP's:

52.900,00Total da Classificação Orçamental:

Vigilância e segurança 05 020218

Vigilância e segurança2017/1355.1 12 3.500,00

3.500,00Total dos Projetos de GOP's:

3.550,00Total da Classificação Orçamental:

Outros trabalhos especializados 05 020220

Projetos integrado e inovador de combate ao
insucesso escolar do Cávado

2017/191.1 42 91.290,00

Mais Idade no Cávado2017/353.22 2.487,00

Plano gerontológico intermunicipal2017/363.22 50,00

Colored2017/373.22 622,00

Serviços especializados2017/1295.1 42 5.000,00

99.449,00Total dos Projetos de GOP's:

102.449,00Total da Classificação Orçamental:

Outros serviços 05 020225

Aquisição de serviços2017/273.2 22 500,00

Aquisição de serviços2017/283.2 22 1.500,00

Aquisição de serviços2017/293.2 12 23.000,00

Aquisição de serviços2017/1285.1 22 1.000,00

Aquisição de serviços2017/1295.1 32 7.500,00

Aquisição de serviços2017/1305.1 22 2.500,00

Aquisição de serviços2017/1315.1 22 1.000,00

Aquisição de serviços2017/1325.1 22 1.000,00

Serviços2017/1345.1 32 2.500,00

Aquisição de serviços2017/1355.1 12 97.500,00

Aquisição de serviços2017/1355.1 22 93.150,00

Aquisição de serviços2017/1355.1 32 10.920,00

Espetáculos e atividades de animação2017/1355.1 42 27.000,00

Aquisição de serviços2017/1355.1 42 45.000,00

Aquisição de serviços2017/1355.1 52 2.500,00

Aquisição de serviços2017/1355.1 62 1.000,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Aquisição de serviços2017/1355.1 72 500,00

Aquisição de serviços2017/1355.1 82 500,00

Aquisição de serviços2017/1355.1 92 500,00

Arte Integra2017/1365.12 8.706,00

Música e inclusão2017/1375.12 3.731,00

Projeto estúdio2017/1385.12 5.645,00

Laboratório do Conhecimento (inovação, literacia
e criação digital)

2017/1395.12 4.959,00

Aquisição de serviços2017/1465.2 12 10.000,00

Aquisição de serviços2017/1475.2 22 7.500,00

Aquisição de serviços2017/1495.2 22 1.000,00

Bike Atitude2017/1515.22 5.000,00

Aquisição de serviços2017/2004.2 23 5.000,00

Aquisição de serviços2017/2014.2 23 5.000,00

Aquisição de serviços2017/2024.2 23 1.000,00

376.611,00Total dos Projetos de GOP's:

412.611,00Total da Classificação Orçamental:

Instituições05 04070104

PIEF - programa integrado de educação e
formação

2017/211.2 62 10.250,00

10.250,00Total dos Projetos de GOP's:

10.250,00Total da Classificação Orçamental:

Programas ocupacionais05 04080201

Programa ocupacional2017/323.22 120.000,00

120.000,00Total dos Projetos de GOP's:

120.000,00Total da Classificação Orçamental:

Outras05 04080202

Concessão de bolsas de estudo/Estágios2017/333.22 110.000,00

Apoio a estratos sociais desfavorecidos2017/343.22 20.000,00

130.000,00Total dos Projetos de GOP's:

130.000,00Total da Classificação Orçamental:

Construção05 07010201
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Vila Verde

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2017

Projeto de GOP's

Habitações sociais2017/384.12 35.000,00

35.000,00Total dos Projetos de GOP's:

35.000,00Total da Classificação Orçamental:

Escolas05 07010305

Complexos escolares educativos2017/181.1 12 7.500,00

7.500,00Total dos Projetos de GOP's:

7.500,00Total da Classificação Orçamental:

Instalações desportivas e recreativas 05 07010406

Parques infantis2017/171.1 12 2.000,00

2.000,00Total dos Projetos de GOP's:

2.000,00Total da Classificação Orçamental:

Equipamento de informática 05 070107

Equipamento informático2017/161.1 42 5.000,00

Equipamento informático2017/181.1 42 3.500,00

Hardware2017/1295.1 12 7.500,00

16.000,00Total dos Projetos de GOP's:

16.000,00Total da Classificação Orçamental:

Outro05 07011002

Aquisição de equipamento2017/161.1 32 5.000,00

Equipamento para escolas2017/181.1 32 3.500,00

8.500,00Total dos Projetos de GOP's:

8.500,00Total da Classificação Orçamental:

Outros investimentos 05 070115

Material didático-pedagógico2017/161.1 52 2.500,00

Fundos bibliográficos2017/1305.1 12 7.000,00

9.500,00Total dos Projetos de GOP's:

9.500,00Total da Classificação Orçamental:
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Município de Vila Verde

Resumo do orçamento por Capitulo para 2017
Despesas Montante

7.507.14501        Despesas com o pessoal 

9.987.75302        Aquisição  de bens e serviços 

354.70003        Juros e outros encargos 

2.223.86304        Transferências correntes 

45.00005        Subsídios 

335.00006        Outras despesas correntes

 Total das Despesas Correntes 20.453.461

7.244.00407        Aquisição de bens de capital 

835.10008        Transferências de capital 

178.03309        Activos financeiros 

2.500.80010        Passivos financeiros 

11        Outras despesas de capital 

12        Operações extra-orçamentais

17        Operações extra-orçamentais 

 Total das Despesas de Capital 10.757.937

Receitas Montante

01        Impostos directos 5.157.352

02        Impostos indirectos 98.164

03        Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE

04        Taxas, multas e outras penalidades 534.159

05        Rendimentos da propriedade 1.295.651

06        Transferências correntes 13.185.652

07        Venda de bens e serviços correntes 3.825.282

08        Outras receitas correntes 153.659

 Total das Receitas Correntes 24.249.919

09        Venda de bens de investimento 43.315

10        Transferências de capital 6.905.767

11        Activos financeiros 

12        Passivos financeiros 

13        Outras receitas de capital 1.000

14        Recursos próprios comunitários

15        Reposições não abatidas nos pagamentos 11.397

16        Saldo da gerência anterior

17        Operações extra-orçamentais 

 Total das Receitas Capital 6.961.479

Total das Despesas: 31.211.398

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

31.211.398Total das Receitas:
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Resumo da Despesa Por Classificação Económica
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Económica DotaçãoDesignação

Município de Vila Verde

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017)

01        7.507.145,00Despesas com o pessoal 

0101      5.544.445,00Remunerações certas e permanentes 

010101    144.000,00Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

010104    3.990.225,00Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 

01010401  3.990.025,00Pessoal em funções

01010404  200,00Recrutamento de pessoal novos postos de trabalho

010106    400,00Pessoal contratado a termo 

01010601  200,00Pessoal em funções

01010604  200,00Recrutamento pessoal novos postos trabalho

010107    58.070,00Pessoal em regime de tarefa ou avença 

010108    200,00Pessoal aguardando aposentação 

010109    124.150,00Pessoal em qualquer outra situação 

010111    53.800,00Representação 

010113    341.500,00Subsidio de refeição

010114    831.500,00Subsídio de férias e de Natal 

010115    600,00Remunerações por doença e maternidade/paternidade 

0102      127.200,00Abonos variáveis ou eventuais 

010202    55.500,00Horas extraordinárias 

010204    2.350,00Ajudas de custo 

010205    24.000,00Abono para falhas 

010212    250,00Indemnizações por cessação de funções 

010213    45.100,00Outros suplementos e prémios 

01021302  100,00Outros

01021303  45.000,00Senhas de presença

0103      1.835.500,00Segurança social

010301    300.000,00Encargos com a saúde 

010302    88.500,00Outros encargos com a saúde 

010303    55.600,00Subsídio familiar a criança e jovens 

010304    15.400,00Outras prestações familiares 

010305    1.276.000,00Contribuições para a segurança social 

01030501  1.000,00Assistência na doença dos funcionários públicos

01030502  1.275.000,00Segurança social dos funcionários públicos

0103050201 1.055.000,00Caixa Geral de Aposentações

0103050202 220.000,00Regime Geral

010309    100.000,00Seguros 

01030901  100.000,00Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

02        9.987.753,00Aquisição  de bens e serviços 

0201      2.771.178,00Aquisição de bens 

020102    234.550,00Combustíveis e lubrificantes 

02010201  12.100,00Gasolina

02010202  180.350,00Gasóleo

02010299  42.100,00Outros

020104    44.000,00Limpeza e higiene 

020105    361.860,00Alimentação-Refeições confeccionadas 

020106    19.000,00Alimentação-Géneros para confeccionar 

020107    32.000,00Vestuário e artigos pessoais 

020108    58.100,00Material de escritório 
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Económica DotaçãoDesignação

Município de Vila Verde

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017)

020109    1.000,00Produtos químicos e farmacêuticos 

020115    166.030,00Prémios, condecorações e ofertas 

020117    12.000,00Ferramentas e utensílios 

020118    950,00Livros e documentação técnica 

020119    2.550,00Artigos honoríficos e de decoração 

020120    50,00Material de educação, cultura e recreio 

020121    1.839.088,00Outros bens 

0202      7.216.575,00Aquisição de serviços

020201    2.100.000,00Encargos das instalações 

020202    50,00Limpeza e higiene 

020203    131.377,00Conservação de bens 

020204    6.150,00Locação de edifícios 

020205    45.050,00Locação de material de informática 

020206    30.150,00Locação de material de transporte 

020208    180.600,00Locação de outros bens 

020209    135.050,00Comunicações 

020210    1.114.390,00Transportes 

020212    95.000,00Seguros 

020213    9.250,00Deslocações e estadas 

020214    338.475,00Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 

020215    10.500,00Formação 

020216    25,00Seminários, exposições e similares 

020217    82.000,00Publicidade 

020218    58.650,00Vigilância e segurança 

020219    4.600,00Assistência técnica 

020220    432.797,00Outros trabalhos especializados 

020222    17.500,00Serviços de saúde 

020224    130.000,00Encargos de cobrança de receitas 

020225    2.294.961,00Outros serviços 

03        354.700,00Juros e outros encargos 

0301      351.500,00Juros da dívida pública 

030103    163.100,00Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

03010302  163.100,00Empréstimos de médio e longo prazos

030105    185.000,00Admin.pública-Admin.central-Estado

03010502  185.000,00Empréstimos de médio e longo prazo

030106    3.400,00Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos

03010602  3.400,00Empréstimos de médio e longo prazos

0303      150,00Juros de locação financeira 

030301    50,00Terrenos

030305    50,00Material de transporte 

030308    50,00Outros investimentos

0305      3.025,00Outros juros 

030502    3.025,00Outros

03050201  25,00Despesas diversas

03050202  2.000,00Juros de mora

03050299  1.000,00Outros

0306      25,00Outros encargos financeiros 
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Económica DotaçãoDesignação

Município de Vila Verde

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017)

030601    25,00Outros encargos financeiros

04        2.223.863,00Transferências correntes 

0405      1.320.843,00Administração local

040501    1.320.843,00Continente

04050102  1.289.843,00Freguesias

0405010201 419.150,00Acordo de cooperação pré-escolar

0405010202 125.645,00Acordo de cooperação 1º ciclo

0405010204 745.048,00Outros

04050104  31.000,00Associações de munícipios

0407      653.020,00Instituições sem fins lucrativos

040701    653.020,00Instituições sem fins lucrativos

04070101  110.000,00Associações - Actividades gerais

04070102  210.000,00Associações - Desporto

04070103  1.200,00Colónias balneares

04070104  236.900,00Instituições

04070105  34.420,00Agrupamentos de Escolas

04070106  60.500,00Outros

0408      250.000,00Famílias

040802    250.000,00Outras

04080201  120.000,00Programas ocupacionais

04080202  130.000,00Outras

05        45.000,00Subsídios 

0501      45.000,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras

050101    45.000,00Públicas

05010102  45.000,00Outras

06        335.000,00Outras despesas correntes

0602      335.000,00Diversas

060201    25.000,00Impostos e taxas 

06020101  15.000,00Impostos e taxas pagos pela autarquia

06020102  10.000,00Restituições de impostos ou taxas cobrados

060203    310.000,00Outras 

06020301  70.000,00Outras restituições

06020302  50.000,00IVA pago

06020304  20.000,00Serviços bancários

06020305  170.000,00Outras  

20.453.461,00Total das Despesas Correntes:

07        7.244.004,00Aquisição de bens de capital 

0701      7.244.004,00Investimentos 

070101    269.519,00Terrenos 

070102    35.000,00Habitações 

07010201  35.000,00Construção

070103    1.321.191,00Edifícios 

07010301  63.000,00Instalações de serviços

07010302  285.000,00Instalações desportivas e recreativas

07010303  1.000,00Mercados e instalações de fiscalização sanitária

07010305  68.500,00Escolas
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Económica DotaçãoDesignação

Município de Vila Verde

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017)

07010307  903.691,00Outros  

070104    5.085.375,00Construções diversas 

07010401  753.952,00Viadutos, arruamentos e obras complementares

07010402  1.923.442,00Sistemas de drenagem de águas residuais

07010404  66.800,00Iluminação pública

07010406  47.000,00Instalações desportivas e recreativas 

07010407  581.350,00Captação e distribuição de água

07010408  554.231,00Viação rural

07010409  2.100,00Sinalização e trânsito

07010412  2.000,00Cemitérios

07010413  1.154.500,00Outros

070106    63.000,00Material de transporte 

07010602  63.000,00Outro

070107    89.200,00Equipamento de informática 

070108    23.800,00Software informático 

070109    59.100,00Equipamento administrativo 

070110    62.629,00Equipamento básico 

07011002  62.629,00Outro

070111    3.000,00Ferramentas e utensílios 

070112    1.850,00Artigos e objectos de valor 

070113    9.500,00Investimentos incorpóreos 

070115    220.840,00Outros investimentos 

08        835.100,00Transferências de capital 

0801      247.000,00Sociedades e quase sociedades não financeiras

080101    247.000,00Públicas

08010103  247.000,00Outras

0805      322.100,00Administração local

080501    322.100,00Continente

08050102  322.100,00Freguesias

0807      266.000,00Instituições sem fins lucrativos

080701    266.000,00Instituições sem fins lucrativos

09        178.033,00Activos financeiros 

0907      5.000,00Acções e outras participações 

090702    5.000,00Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas

0908      173.033,00Unidades de participação 

090806    173.033,00Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos

10        2.500.800,00Passivos financeiros 

1006      2.500.800,00Empréstimos a médio e longo prazos

100603    1.740.000,00Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

100605    754.000,00Admin.pública-Admin.central-Estado

100606    6.800,00Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos

10.757.937,00Total das Despesas de Capital:

Total do Orçamento da Despesa: 31.211.398,00
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Orgânica Despesas Correntes Despesas de Capital Total

Município de Vila Verde

Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2017)

0101 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 354.700,00 2.500.800,00 2.855.500,00

0102 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 42.000,00 0,00 42.000,00

0103 ÓRGÃOS DE AUTARQUIA 7.641.636,00 1.611.602,00 9.253.238,00

02  ÁREA DE SUPORTE 995.850,00 0,00 995.850,00

03  ÁREA OPERACIONAL DE PLANEAMENTO 1.272.300,00 3.168.974,00 4.441.274,00

04  ÁREA OPERACIONAL DE OBRAS E AMBIENTE 6.397.435,00 3.398.061,00 9.795.496,00

05  ÁREA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO 3.749.540,00 78.500,00 3.828.040,00

20.453.461,00Total Geral: 10.757.937,00 31.211.398,00
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Inicial Atual

(%) (%)

99/12/27 00/02/07 17 16 616 00/03/30
Investimentos                    

I
1.496.393,69 1.496.393,69 3,49% 0,21% 30.795,20 0,00 30.795,20 ------ ------ 30.795,20 0,00 C.G.D

99/12/27 00/02/07 17 16 627 00/03/30
Investimentos               

I
1.496.393,69 1.496.393,69 3,54% 0,222% 82.132,90 0,00 82.132,90 ------ ------ 83.132,87 999,97 BPI

02/04/26 02/05/24 20 14 1143 02/05/31
Investimentos          

N
3.000.000,00 3.000.000,00 4,31822% 1,54% 183.143,99 10.360,81 193.504,80 ------ ------ 1.031.470,08 848.326,09 C.G.D

02/04/26 02/05/06 20 14 1145 02/05/31
Investimentos          

N
2.000.000,00 1.972.223,00 4,58740% 1,860% 111.108,00 6.260,88 117.368,88 ------ ------ 611.150,00 500.042,00 BES

02/04/26 02/05/09 20 14 1146 02/05/31
Investimentos          

N
4.964.000,00 4.649.953,85 4,47940% 1,115% 258.330,72 6.187,19 264.517,91 ------ ------ 1.442.346,52 1.184.015,80 BPI

02/04/26 02/10/20 15 14 2504 02/10/17

E.M.531 - 

Conclusão                         

I

258.172,80 245.264,00 1,00% 1,20% 18.208,53 92,31 18.300,84 ------ ------ 18.208,53 0,00 C.G.D

02/04/26 02/10/20 15 14 2502 02/10/17
E.M.532 e 

E.M.532-1        I
351.253,48 351.253,48 1,00% 1,20% 25.740,17 130,50 25.870,67 ------ ------ 25.740,17 0,00 C.G.D

02/04/26 02/10/20 15 14 2503 02/10/17

E.M.566-2 e 

1184-1 e Vias 

Convergentes         

I

324.318,39 308.102,00 1,00% 1,20% 22.577,99 114,47 22.692,46 ------ ------ 22.577,99 0,00 C.G.D

02/04/26 02/04/22 15 14 3517 03/01/16

Revitalização do 

Centro Urbano 

de Vila Verde                       

I

973.749,26 891.662,20 1,00% 1,82% 67.589,40 739,28 68.328,68 ------ ------ 101.384,12 33.794,72 BES

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos 

Requalificação             

E.M 548                                         

N

5.000.000,00 540.944,71 4,47530% 1,455% 30.881,35 2.399,86 33.281,21 ------ ------ 190.234,85 159.353,50
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos 

Requalificação            

E.M. 541                                              

N

"   " 1.427.744,63 4,47530% 1,455% 81.512,39 6.313,53 87.825,92 ------ ------ 502.179,17 420.666,78
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos 

Caminho S. 

Bartolomeu                 

N

"   " 84.023,00 4,47530% 1,455% 4.796,70 371,69 5.168,39 ------ ------ 29.548,67 24.751,97
Santander  

Totta

Dívida em 31 de 

Dezembro de 

2017

BancoNº do 

registo
Data Contratado Utilizado Amortização Juros Total

Juros de 

Mora

Finalidade do 

Empréstimo

Capital Taxa de Juro Encargos do ano Encargos 

do ano 

vencidos 

e não 

pagos

Dívida em 1 

de Janeiro de 

2017

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO Ponto 8.3.6.1

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS EM 2017

Data de 

aprovação 

na 

Assemblei

a 

Municipal

Data da 

contrataçã

o do 

empréstim

o

Prazo do 

Contrato

Anos 

decorrido

s

Visto do T.C.



Inicial Atual

(%) (%)

Dívida em 31 de 

Dezembro de 

2017

BancoNº do 

registo
Data Contratado Utilizado Amortização Juros Total

Juros de 

Mora

Finalidade do 

Empréstimo

Capital Taxa de Juro Encargos do ano Encargos 

do ano 

vencidos 

e não 

pagos

Dívida em 1 

de Janeiro de 

2017

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO Ponto 8.3.6.1

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS EM 2017

Data de 

aprovação 

na 

Assemblei

a 

Municipal

Data da 

contrataçã

o do 

empréstim

o

Prazo do 

Contrato

Anos 

decorrido

s

Visto do T.C.

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos                

C. Cardal                        

N

"   " 110.456,30 4,47530% 1,455% 6.285,61 487,06 6.772,67 ------ ------ 38.720,74 32.435,13
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos 

Requalificação       

Rua Chelo                       

N

"   " 24.613,06 4,47530% 1,455% 1.044,72 80,95 1.125,67 ------ ------ 6.435,64 5.390,92
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos     

Mod. CM 1142            

N

"   " 65.805,50 4,47530% 1,455% 3.756,74 291,11 4.047,85 ------ ------ 23.142,08 19.385,34
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos         

Inf. EB 2,3 Moure      

N

"   " 387.412,80 4,47530% 1,455% 22.116,57 1.713,79 23.830,36 ------ ------ 136.242,05 114.125,48
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos 

Âng.40 - Ermida            

N

"   " 1.278.266,26 4,47530% 1,455% 70.829,17 5.488,52 76.317,69 ------ ------ 436.320,79 365.491,62
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos     

Sinal. Ind. VVD           

N

"   " 67.031,84 4,47530% 1,455% 3.826,74 296,53 4.123,27 ------ ------ 23.573,36 19.746,62
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos    

Com. Dom. 

Peixoto  N   

"   " 58.985,67 4,47530% 1,455% 3.367,39 260,94 3.628,33 ------ ------ 20.743,73 17.376,34
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos 

Ramais água 

Prado/Lage                     

N

"   " 129.818,89 4,47530% 1,455% 2.600,53 201,52 2.802,05 ------ ------ 16.019,90 13.419,37
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos     

Rect. Acessos 

Miseric.                        

N

"   " 42.601,28 4,47530% 1,455% 1.804,09 139,78 1.943,87 ------ ------ 11.113,56 9.309,47
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos 

Garag. Hab. Soc. 

Barbudo                          

N

"   " 5.179,84 4,47530% 1,455% 295,70 22,91 318,61 ------ ------ 1.821,81 1.526,11
Santander  

Totta



Inicial Atual

(%) (%)

Dívida em 31 de 

Dezembro de 

2017

BancoNº do 

registo
Data Contratado Utilizado Amortização Juros Total

Juros de 

Mora

Finalidade do 

Empréstimo

Capital Taxa de Juro Encargos do ano Encargos 

do ano 

vencidos 

e não 

pagos

Dívida em 1 

de Janeiro de 

2017

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO Ponto 8.3.6.1

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS EM 2017

Data de 

aprovação 

na 

Assemblei

a 

Municipal

Data da 

contrataçã

o do 

empréstim

o

Prazo do 

Contrato

Anos 

decorrido

s

Visto do T.C.

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos    

Rect. EM 539/40           

N

"   " 223.877,37 4,47530% 1,455% 12.780,67 990,37 13.771,04 ------ ------ 78.731,36 65.950,69
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos 

Barreiras p/ 

peões N

"   " 19.982,43 4,47530% 1,455% 1.140,77 81,51 1.222,28 ------ ------ 7.027,44 5.886,67
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos      

Ref. Águas 

Cabanelas                    

N

"   " 30.663,50 4,47530% 1,455% 1.750,54 135,66 1.886,20 ------ ------ 10.783,57 9.033,03
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos            

Mod. CM 1141                            

N

"   " 195.822,42 4,47530% 1,455% 11.179,11 866,25 12.045,36 ------ ------ 68.865,33 57.686,22
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos         

Dren. Águas res.        

EM 566                           

N

"   " 130.251,36 4,47530% 1,455% 5.571,79 431,75 6.003,54 ------ ------ 34.323,28 28.751,49
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimentos        

Dren. Águas 

Coturela                            

N

"   " 41.246,89 4,47530% 1,455% 2.354,70 182,46 2.537,16 ------ ------ 14.505,51 12.150,81
Santander  

Totta

02/04/26 02/05/06 20 14 1144 02/05/31

Investimento       

Rede águas 

Ramalha                       

N

"   " 113.895,95 4,47530% 1,455% 4.933,81 382,32 5.316,13 ------ ------ 30.393,10 25.459,29
Santander  

Totta

10/12/15 11/07/21 25 5 665 04/08/11

6 Habitações 

Sociais em 

Parada de Gatim                           

N

185.284,00 185.284,00 1,22% 1,50% 6.698,97 3.278,00 9.976,97 ------ ------ 155.441,10 148.742,13 I.R.H.U.

PAEL                      

C.M. VILA 

VERDE - 

PROGRAMA II 

(N)

7.307.148,30 7.307.148,30 2,35% 2,35% ------ ------

PAEL                      

C.M. VILA 

VERDE - 

PROGRAMA II 

(N)

3.131.634,98 3.131.634,98 2,56% 2,56% ------ ------

753.568,90 179.850,13 933.419,03 7.539.121,28 6.785.552,38

Direcção 

Geral do 

Tesouro e 

das 

Finanças

26/11/12 28/01/13 14 3
1645/201

2
27/02/13



Inicial Atual

(%) (%)

Dívida em 31 de 

Dezembro de 

2017

BancoNº do 

registo
Data Contratado Utilizado Amortização Juros Total

Juros de 

Mora

Finalidade do 

Empréstimo

Capital Taxa de Juro Encargos do ano Encargos 

do ano 

vencidos 

e não 

pagos

Dívida em 1 

de Janeiro de 

2017

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO Ponto 8.3.6.1

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS EM 2017

Data de 

aprovação 

na 

Assemblei

a 

Municipal

Data da 

contrataçã

o do 

empréstim

o

Prazo do 

Contrato

Anos 

decorrido

s

Visto do T.C.

26/11/12 22/02/13 12 3 10/2013 20/03/13

Saneamento 

Financeiro                        

N

3.867.273,13 3.867.273,13 6,195% 1,561% 334.663,04 43.054,15 377.717,19 ------ ------ 2.922.855,84 2.588.192,80 C.C.A.M

01/01/201

6

01/01/201

6
7 1 POVT 185.090,50 185.090,50 0,000% 0,000% 26.441,52 0,00 158.649,06 132.207,54 POVT

13/03/15 8 1 667 11/06/12
Liquidação da 

Proviver
1.781.882,31 1.781.882,31 2,850% 2,724% 210.556,76 37.613,02 248.169,78 ….. ….. 1.476.832,16 1.266.275,40 C.C.A.M

xxxxxx xxxxxx 36.322.594,53 35.848.182,83 xxxxxx xxxxxx 2.404.385,18 308.819,25 2.713.204,43 xxxxxx xxxxxx 15.823.598,70 14.896.045,68 xxxxxxTOTAL
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Município
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ANO: 2015

Participação

detida pelo Valor detido pelo

Município Município

Escola Profissional Amar Terra Verde, Lda. Vila Verde 626.760,89 814.363,92 199.519,16 24,50% 2.558.207,75 MEP

Braval, S.A. Braga 87.500,00 1.750.000,00 87.500,00 5,00% nd Custo

Turel, CRL Braga 5.000,00 202.725,00 5.000,00 2,47% nd Custo

Pró VilaVerde Vila Verde 0,00 100.000,00 49.000,00 49,00% -9.950,12 MEP

IEM - Instituto Empresarial do Minho Braga 987.679,00 752.000,00 259.000,00 34,44% 2.867.701,15 MEP

Águas do Norte Barcelos 328.180,00 152.198.130,00 328.180,00 0,22% 281.713.519,88 Custo

Associação Casa do Conhecimento Vila Verde 4.000,00 0,00 0,00 nd Custo

Fundo de Apoio Municipal Lisboa 1.193.733,39

Total 3.232.853,28

Entidades Participadas

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Denominação Sede
Capital Social/Estatutário Critério 

Valorimétrico
% Capital Próprio
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MUNICÍPIO DE VILA VERDE 

Câmara Municipal 
(Praça do Município – 4730-733 VILA VERDE) 

 
 

 
Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal dos 

compromissos plurianuais 

 

Considerando o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, adaptado à 

Administração Local, 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 conferida pelo Órgão Deliberativo salvo quando: 

• Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

• Os seus encargos não excedam o limite de 20 000 contos (99.759,58 €) em cada um 

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

anos. 

Considerando que, conforme dispõe a alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso - LCPA), 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 a autorização prévia da 

Assembleia Municipal, quando envolvam entidades da administração local. 

Considerando que a alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º determina igual normativo para as entidades 

da Administração Central condicionando a assunção de compromissos plurianuais a decisão 

prévia conjunta dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e da tutela, salvo 

quando resultarem da execução de planos plurianuais legalmente aprovados. 

Considerando que, conforme dispõe o art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 

para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para a 



assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada 

aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano. 

Face aos considerandos enunciados propõe-se que, em face do exposto, e ao abrigo das 

disposições legais e enquadramento supra citados, procurando replicar uma solução idêntica à 

preconizada para as demais entidades do Sector Público Administrativo, a Assembleia 

Municipal de dezembro delibere (tal como legalmente previsto para a abertura de 

procedimento no art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho): 

• Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º 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: 

o Resultem projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano; 

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

setecentos e cinquenta e nove Euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 

anos.” 

o Resultem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de pagamentos, 

alterações ao cronograma físico de investimentos ou outros legalmente previstos. 

• A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia concedida nos 

termos do número anterior, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no 

n.º anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro e cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas, sem prejuízo 

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

• Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma listagem 

com os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

concedida. 

• O regime previsto na presente deliberação aplica-se a todas as assunções de compromissos, 

desde que respeitadas as condições constantes dos n.º 1 e 2, já assumidas, a assumir ou 

que produzam efeitos a partir de janeiro 2014. 

Vila Verde, aos 19 de Outubro de 2016 
 

O Presidente da Câmara 
 

Dr. António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela 
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" Determina o artº 47º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, que: " Os elementos constantes dos documentos 

referidos no QPPO ( Quadro Plurianual de Programação Orçamental e o QMPFAL(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. 

  

Desta forma, considerando que: 

  

1.- A aludida regulamentação não foi ainda publicada; 

2.- A preparação do QPPO deve ter em conta as projeções macroeconómicas que servem 

de base ao Orçamento do Estado(OE) na preparação dos documentos previsionais. 

  

Face ao que precede, falta de regulamentação dos elementos constantes dos aludidos 

quadros, QPPO e QMPFAL e desconhecimento de base do OE, foi entendimento não preparar 

aqueles quadros para o exercício de 2017 e seguintes. 

  

  

Divisão de Administração e Finanças, 

aos 19/10/2016 

A Chefe da Divisão, 

  

Dra Sofia Isabel Sampaio de Freitas 

�

� � � � � � � �

���������	
�	���	���
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Procedimentos de aquisição com custos para
2017

10



FASE 

PROCEDIMENTO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO REF. ADJUDICATÁRIO

VALOR DO

CONTRATO

PRAZO DE

EXECUÇÃO 

(DIAS)

Contrato

23.12.2013
Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 18/2013

Consórcio 

ECOREDE/REDE AMBIENTE
4.850.000,00 € 3650

Contrato

23.02.2015
Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho 4/2015 Sepri - Medicina no Trabalho lda. 13.142,00 €

365 

(possibilidade 

Contrato

09-04-2015
Aquisição de Serviços de Comunicações para acesso à internet 11/2015 NOS Comunicações SA 7.560,00 € 1095

Contrato

09.04.2015
Aquisição de serviços de comunicações em fibra ótica 12/2015

MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia SA
7.825,32 € 1095

Contrato

21.04.2015

Serviços de telecomunicações em fibra para ligação aos espaços

 cidadão
15/2015

MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia SA
13.944,12 € 1095

Contrato

11.11.2015

Contratação de Seguro Ramo multiriscos para edifícios 

municipais e respetivos conteúdos
20/2015 Fidelidade - Companhia de Seguros SA 49.154,67 € 1095

Adjudicação

18.05.2015
Aquisição de uma segunda linha de fibra ótica, computador portátil e multifunções 35/2015

MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia SA
3.940,80 € 730

Contrato

17.08.2015

Aquisição de uma estação total, de um GPS e 

respetivos acessórios
61/2015 Emílio de Azevedo Campos SA 19.073,27 € 730

Adjudicação

15.09.2015
Serviço de comunicações em fibra ótica para ligação do Espaço Cidadão de Vila Verde 69/2015

MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia SA
2.093,00 € 730

Adjudicação

25.09.2015
Aquisição de serviços de comunicações fixas (16 canais de voz e acesso convergente sobre trunk SIP) 75/2015

MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia SA
3.790,80 € 1095

Adjudicação

25.09.2015

Aquisição de serviço 3G/4G para implementação dos serviços "loja do munícipe" nos espaços cidadão da Ribeira do Neiva, Vade e 

Valbom
76/2015 NOS Comunicações SA 4.320,00 € 730

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO COM CUSTOS PARA O ANO ECONÓMICO DE 2017 e ss



Contrato

12.11.2015

Aquisição de serviços de telecomunicações móveis para o Município 

de Vila Verde
83/2015

MEO - Serviços de Comunicações e

 Multimédia SA
29.948,40 € 730

Contrato

15.12.2015
Fornecimento de gás propano a granel 96/2015 Repsol Gás Portugal SA 12.253,68 € 1095

Contrato

04.03.2016
Fornecimento contínuo de rachão 04/2016 Terra & Pedra - Terraplanagens Lda. 19.600,00 € 365

Contrato

12.02.2016

Serviços combinados de vigilância e segurança humana e de 

ligação a central de receção e monitorização de alarmes na região norte
11/2016

Grupo 8 - Vigilância e Prevenção 

Electrónica SA
79.450,40 € 730

Contrato

05.02.2016
Aquisição de um storage 12/2016 Eurotux Informática SA 12.590,00 € 365

Contrato

11.03.2016
Aquisição de serviços de certificação de NP EN ISSO 9001:2008 13/2016 Lusaenor Lda. 4.550,00 € 1095

Contrato

09.03.2016

Serviço de máquinas e camião para obras por

 administração direta
16/2016 Sónia Borges da Costa Unipessoal Lda. 21.830,00 € 365

Contrato

21.04.2016
Sistema de gestão de bibliotecas 18/2016

Libware - Tecnologias 

de Informação e Documentação Lda.
4.500,00 € 365

Contrato

15.04.2016

Aquisição de serviços de máquina para apoio às obras por

 administração direta do MVV
30/2016 Consórcio de Pedrivalões Lda. 178.000,00 € 365

Contrato

22.03.2016
Locação de equipamentos multifunções 31/2016

Beltrão Coelho (Minho) Sistemas de

 Escritório Lda.
15.900,00 € 365

Contrato

19/06/2018
Aquisição de combustível rodoviário 35/2016

BP - Portugal - Comércio de 

Combustíveis
310.000,00 € 730

Contrato

09.06.2016

Transporte diário de crianças (circuitos n.ºs 32,37, 38 e 39 

do Plano de Transportes
55/2016 Salvador Alves Pereira & Filhos Lda. 60.350,00 € 334

Contrato

01.07.2016

Transporte diário de crianças (circuitos n.ºs 21,22,23

,24,25,26,27,28,30,31,41 e 43)
56/2016 Rodoviária D'Entre Douro e Minho SA 174.848,00 € 334

Contrato

09.06.2016

Transporte diário de crianças (circuitos n.ºs29, 33,34, 35,

 36 e 40)
57/2016 António dos Prazeres da Silva & Filho Lda. 133.450,00 € 334



Contrato

30.08.2016
Aquisição de ligantes hidráulicos 64/2016 Américo Dias da Silva Unipessoal Lda. 81.200,00 € 600

Contrato

11.07.2016

Realização de dois circuitos de transporte escolar para o

 pré escolar e 1.º ciclo em locais não servidos por transporte
70/2016

David Ferreira Transportes Lda.

Transportes Araújo e Silva Lda.
19.546,60 € 334

Contrato

06.07.2016
Aquisição de um serviço de dados baseado em cartões M2M 76/2016 Nos Comunicações SA 2.099,52 € 1095

Em litígio Aquisição de refeições escolares transportadas a quente 77/2016 Agrupamento Gertal 214.073,60 €

Contratos

07.09.2016

Transporte diário de alunos residentes em locais não servidos 

por trnasporte públicio (lote 1)
81/2016 Taxi Adelino Fernandes Lda. 5.950,00 € 334

Contratos

07.09.2016

Transporte diário de alunos residentes em locais não servidos 

por trnasporte públicio (lote 2)
81/2016 José Filipe Oliveira Barros 4.840,00 € 334

Contratos

07.09.2016

Transporte diário de alunos residentes em locais não servidos 

por trnasporte públicio (lote 3)
81/2016 António Viva de Barros 1.689,00 € 334

Contratos

07.09.2016

Transporte diário de alunos residentes em locais não servidos 

por trnasporte públicio (lote 4)
81/2016 José Filipe Oliveira Barros 4.136,00 € 334

Contratos

07.09.2016

Transporte diário de alunos residentes em locais não servidos 

por trnasporte públicio (lote 5)
81/2016 António Viva de Barros 4.224,00 € 334

Contratos

07.09.2016

Transporte diário de alunos residentes em locais não servidos 

por trnasporte públicio (lote 7)
81/2016 Crispim Pereira Quintas 4.270,22 € 334

Contratos

07.09.2016

Transporte diário de alunos residentes em locais não servidos 

por trnasporte públicio (lote 8)
81/2016 Crispim Pereira Quintas 2.100,40 € 334

Contratos

07.09.2016

Transporte diário de alunos residentes em locais não servidos 

por trnasporte públicio (lote 9)
81/2016 Manuel Cardoso Rodrigues 1.572,50 € 334

Contratos

07.09.2016

Transporte diário de alunos residentes em locais não servidos 

por trnasporte públicio (lote 10)
81/2016 Manuel Cardoso Rodrigues 1.572,50 € 334

Contratos

07.09.2016

Transporte diário de alunos residentes em locais não servidos 

por trnasporte públicio (lote 11)
81/2016 Manuel Cardoso Rodrigues 1.572,50 € 334



Contratos

07.09.2016

Transporte diário de alunos residentes em locais não servidos 

por trnasporte públicio (lote 12)
81/2016 Manuel Cardoso Rodrigues 2.363,00 € 334

Contrato

29.08.2016

Transporte diário de 11 alunos de vários lugares de Rio Mau 

e de Anais para o Jardim de Infância de Marrancos
90/2016

Transportes Araújo e Silva 

Unipessoal Lda.
13.600,00 € 334

Contrato 21.10.2016 Serviço de fornecimento e distribuição de frutas e produtos hortícolas nas escolas do 1.º ciclo 99/2016 João Vieira Lda. 14.485,50 € 243

Contrato

 1.07.2013
Prestação de Serviços Jurídico (avença) 64/2013 Paulo Jorge O. P. de Araújo Costa 1.100,00 €

Contrato

17.01.2014
Acesso a base de dados jurídicos (avença) (…) Data Juris 174,58 €

Contrato

14.04.2010

Prestação de serviços no Gabinete de apoio 

às freguesias (avença)
(…)

Alfredo Fernando Baptista Teixeira 

Pedrosa
750,00 €

Contrato

31.05.2007

Prestação de serviços de Revisor Oficial de 

Contas (avença)
(…)

Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e 

Associados, SROC
1.476,00 €

Contrato

02.10.2014
Serviços técnicos de segurança contra risco de incêndio em edifícios Barcelinspe Lda. 23.070,00 €

Contrato

15.03.2016
Prestação de serviço no âmbito da gestão autárquica

Pedro Alexandre Fernandes 

Mota e Costa
18.000,00 €

Obra em curso Ampliação do Posto da GNR de Vila Verde Artur Ramos & Filhos Lda. 635.265,90 €
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