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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Mensagem do Presidente
Orçamento 2020

Caros Munícipes,
O presente documento de Orçamento e Grandes
Opções do Plano para 2020 ultrapassa os 14 milhões
de euros, mais 8 milhões do que no ano em curso, e
centra atenções no combate à desertificação,
prevendo medidas concretas de apoio à fixação de
jovens, estímulo à iniciativa privada e apoio às famílias.
Uma política fiscal municipal amiga das famílias e das empresas, investimento municipal
focado na criação de áreas próprias destinadas à construção ou recuperação de património
visando a habitação própria permanente, o aumento do Parque Industrial das Levadas a
construção de um novo complexo desportivo no lugar de Entre-os-Morros, o maior apoio de
sempre em bolsas de estudo e de mérito e a criação do Fundo de Apoio Municipal à Natalidade
e uma verba de mais de meio milhão de euros destinada ao apoio às instituições desportivas
e culturais do Concelho, são os pontos fortes do documento agora apresentado.
De salientar que a preocupação principal é pensar nas pessoas, na forma como se pode
combater a tendência de desertificação, como se pode estimular os jovens a fixar-se no
Concelho, na disponibilização de mecanismos de apoio ao surgimento de novos investimentos
privados, novas empresas, geradoras da criação de novos postos de trabalho.
Neste sentido, em termos fiscais, mantemos a política adotada por este executivo camarário
desde que assumimos funções, ou seja, manter o IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) nos
valores mais baixos permitidos por lei, bem como os benefícios para as famílias com filhos,
assim como continuamos a ser a única Câmara Municipal dos Açores que devolve às famílias
3,5% das receitas próprias em sede de IRS que competiam ao Município. A somar a estas
medidas salienta-se ainda o facto de, nas Velas, as empresas continuarem sem pagar o
imposto da Derrama.
Na vertente do apoio à fixação de jovens no Concelho, o Orçamento para 2020 prevê a criação
de uma Área de Reabilitação Urbana, com vantagens ao nível da diminuição de impostos (IMI,
IMT, IRS e IVA) para imóveis que se destinem a habitação própria permanente ou a
investimentos na área do setor turístico, para além de que a Autarquia determinou isentar de
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taxas municipais todos os projetos para reabilitação do património que se destinem à
habitação própria permanente.
De ressalvar que os tarifários dos serviços municipais, como abastecimento público de água e
recolha de resíduos sólidos urbanos, mantém-se em valores muito abaixo da média da Região
e do País.
No que toca ao estímulo ao empreendedorismo e apoio à criação de novos negócios,
destacamos os investimentos previstos, no próximo ano, nomeadamente com o aumento do
Parque Industrial das Levadas, o qual visa atrair novas empresas para o Concelho e dar
melhores condições para a instalação de novas empresas locais, criando novos postos de
trabalho, assim como a criação de uma Incubadora de Empresas, em parceria com a Escola
Profissional de São Jorge.
Na área social são bem visíveis os esforços que estão a ser levados em conta, nomeadamente
por via da disponibilização do maior valor de sempre reservado para a atribuição de Bolsas de
Estudo e de Mérito aos nossos jovens e também nas verbas reservadas para a aplicação do
Fundo de Apoio Municipal à Natalidade.
No que respeita ao apoio à diversificação de rendimentos, salientamos o funcionamento, com
acesso gratuito, do Mercado Municipal das Velas, garantindo-se assim a venda de excedentes
de produção agrícola própria, contribuindo, em simultâneo, para o aumento do consumo dos
produtos locais e o consequente aumento do rendimento das famílias.
Em suma este é um orçamento que prevê continuarmos a criar mais e melhores condições de
vida à população, acreditando que todos juntos vamos continuar a fazer daquela que é “Velas
Capital do Queijo” um Concelho onde se gosta de viver e que bem sabe receber.

O Presidente da Câmara Municipal de Velas

Luís Virgílio Silveira
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INTRODUÇÃO
Em cumprimento da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro de 2013, o estabelecido nas alíneas c) do n.º
1 do art.º 33.º e a) do n.º 1 do art.º 25º, são a seguir apresentadas as Grandes Opções do Plano e o
Orçamento do Município das Velas para o ano 2020, para apreciação e votação da Câmara Municipal
e da Assembleia Municipal.
Os documentos previsionais para 2020 são constituídos pelas Grandes Opções do Plano (GOP), que se
subdividem em Plano Plurianual de Investimento (PPI) e Atividades Mais Relevantes (AMR), e
Orçamento para 2020 onde se inclui o respetivo relatório e normas de execução.
Deste modo, os documentos previsionais para 2020 têm por objetivo:
- Prosseguir uma estratégia de rigor e de maior contenção da despesa pública, para reforço e
consolidação das finanças municipais;
- O desenvolvimento sustentável e harmonioso do município, com o propósito da melhoria da
qualidade de vida dos munícipes;
- Criar as condições para a continuidade da realização dos projetos municipais, tirando o máximo de
aproveitamento das oportunidades de cofinanciamento a estabelecer pelo novo Quadro Financeiro
Plurianual 2014-2020 de União Europeia.
Adicionalmente, importa referir que nos moldes legislativos atuais o Orçamento de Estado é aprovado
em data posterior à elaboração do Orçamento Municipal, pelo que eventuais alterações que venham
a ser introduzidas à proposta de Orçamento de Estado não podem ser contempladas

Estrutura Orgânica dos serviços municipais
Os documentos previsionais para 2020 apresentam-se na sua arquitetura e nos seus conteúdos e
objetivos sem alterações significativas em comparação ao ano transato, cumprindo as determinações
legais sobre a matéria, tendo como classificação orgânica do Orçamento para 2020 e respetivos
códigos de responsável, pela execução de projetos e ações das GOP a seguinte:

Quadro – Classificação orgânica das unidades nucleares de Câmara
Classificação
Orgânica
0101
0102

Unidade Orgânica
Assembleia Municipal
Câmara Municipal
Município de Velas

Código do
Responsável
AM
CM
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0103

2020

Operações Financeiras

OF

Com a liquidação em 2015 das empresas municipais Velas Futuro e Terras de Fajã o município deixou
de possuir qualquer participação financeira que lhe conferisse uma posição de controlo.
No mapa seguinte e conforme estipulado no art.º 46 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, apresentamse as entidades participadas, incluindo a respetiva percentagem de participação e o valor
correspondente.

Entidade

Percentagem de
participação

Número de
Identificação Fiscal

Valor Capital
Social/ Estatutário

Percentagem de
detenção do
Capital Social

Art -Associação
Regional do Turismo
dos Açores

Detida a 4.35% pela
Câmara Municipal das
Velas

510648630

15.000

15.000

FAM – Fundo de Apoio
Municipal

Capitalização
obrigatória

513319182

417.857.175,00
(demonstrações
financeiras de 2018
do FAM)

198.337,50
(por realizar
11.018,75 euros)

Passivos contingentes
De acordo com o art.º 46 da Lei 73/2013, de 3 de setembro é obrigatória a divulgação dos passivos
contingentes, ou seja, de obrigações presentes (legal ou construtiva) como resultado de
acontecimento passado e que ainda não sejam dívida, tendo sido reconhecidas como provisões.
No quadro seguinte sumariza-se os passivos contingentes derivados de processos em contencioso de
acordo com a informação prestada pelo apoio jurídico externo ao município:

Identificação da Ação / Motivo

Situação

Valor da Ação

Acção Administrativa comum,
forma
ordinária,
de
responsabilidade civil, pelo motivo
de pedido de indemnização por
danos causados.
N.º Processo 125/12.0BE PDL

O processo encontra-se ativo,
aguarda decisão do Tribunal.

800.000,00€

Acção Administrativa comum,
forma ordinária, pelo motivo de
prosseguimento da construção do
processo de licenciamento e
atribuição de novo prazo para
execução das obras.

O processo encontra-se ativo,
aguarda marcação de julgamento

1.280.000,00€
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N.º Processo 264/10.1 BE PDL
Ação Administrativa, processo
43/16.2BEPDL

O processo encontra-se ativo,
aguarda Despacho Judicial.

Acão Administrativa, processo
declarativo.
Processo N.º 165/17.2BEODL-A

O processo encontra-se ativo,
aguarda Despacho Judicial.

Ação Administrativa,
87/19.2BEPDL

O processo encontra-se ativo,
aguarda Despacho Judicial.

processo

Município de Velas

2020
348.209,00€

35.000,00€
39.370,41€
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SÍNTESE DO ORÇAMENTO
ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
Os documentos previsionais apresentados assentam no contexto legal de elaboração, segundo o
Decreto-Lei nº 54-A/99, de 12 de fevereiro, que aprovou o POCAL, com as alterações da legislação
posteriores, bem como o novo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
Intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em
Atrasos – LCPA (Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro) e o Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que
define os procedimentos necessários à aplicação da Lei, que determinam os fundos disponíveis para a
realização de compromissos no prazo de seis meses, a partir do Orçamento de Estado de 2017. Importa
ainda referir, que caso seja mantida a exceção de aplicação da LCPA a municípios que cumpram os
limites do endividamento, conforme tem sido previsto nos últimos Orçamentos de Estado, a autarquia
não terá de aplicar essa legislação.
De referir que os documentos previsionais do Município das Velas, foram elaborados no que consiste
as transferências do Orçamento de Estado, designadamente os valores a transferir para a autarquia
(FEF, FSM, participação no IRS), pelos valores que constam para o ano 2019, tendo os Municípios com
o novo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, de apresentar o
Orçamento até 31 de outubro, sendo que na altura da sua elaboração não é conhecida a versão final
do Orçamento de Estado para 2020.
No que respeita à participação no IRS foi considerado montante idêntico a 2019, dado que para o ano
de 2020 é mantida a percentagem de participação nesse imposto pela autarquia em 2,5%, sendo que
a deliberação de 2019 de alteração da percentagem de IRS para 3,5%, nos rendimentos de 2020 apenas
terá efeito em 2021, pelo que o diferencial para os 5% constitui um benefício fiscal para os munícipes
de Velas atribuído pela autarquia.
Analisando a evolução económica, verifica-se que apesar de existir alguma melhoria de indicadores
como o da taxa de desemprego, outros revelam que subsistem problemas na economia nacional,
nomeadamente pelo crescimento da dívida pública, como se demonstra no gráfico seguinte.
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Fonte: Banco de Portugal

No que se refere à taxa de desemprego, conforme mencionado anteriormente, apresenta uma
evolução positiva e que se traduz na redução da taxa para valores muitos inferiores ao inicio desta
década e que no segundo trimestre de 2019 se estima ser de 6,3%.

Fonte: Banco de Portugal

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, os agentes económicos nacionais
conseguiram direcionar a economia para o exterior, no entanto apesar do crescimento das
exportações, o saldo da balança comercial tem vindo a piorar devido a um aumento acentuado das
importações, situação que deverá ser mantida em 2019 e eventualmente agravada em 2020.
Município de Velas
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Saldo das importações de bens e serviços - balança
comercial (incluindo serviços)
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
-20 000,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-40 000,00
Importação de bens e serviços

Exportação de bens e serviços

Saldo

Fonte: dados obtidos do INE

Pela análise que consta no Banco de Portugal, verifica-se que a taxa de desemprego continua a
apresentar uma tendência de diminuição estando já abaixo da média da zona Euro.

Fonte: Banco de Portugal

No que respeita ao indicador mais importante, o Produto Interno Bruto (PIB), assiste-se desde 2013 a
2018 uma tendência de crescimento estável deste indicador, conforme se verifica pelo gráfico seguinte
obtido do Banco de Portugal, que revela, no entanto, um ligeiro declínio do crescimento.
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Fonte: Banco de Portugal

PREVISÕES ECONÓMICAS
Os dados apresentados nas mais recentes projeções do Banco de Portugal apontam para uma evolução
positiva da economia para 2019, prevendo uma subida real do PIB e redução da taxa de desemprego,
embora seja estimado uma redução no crescimento das exportações. De referir que ao nível do Banco
Central Europeu, as estimativas apontam para um ligeiro aumento do crescimento das economias da
zona euro.
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(p) projetado
Fonte: Banco de Portugal

ANÁLISE GLOBAL ORÇAMENTAL
Os montantes apurados e inscritos no orçamento, foram calculados seguindo as regras definidas no
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).
O valor global do orçamento de 2020 foi calculado em 14.365.085 euros, estando a receita e a despesa
de acordo com as normas previstas no POCAL, sendo a despesa corrente inferior a receita corrente.
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Salienta-se a comparabilidade dos mapas e gráficos apresentados é sempre realizada tendo como
referência o orçamento inicial do ano transato e não a sua execução à data, dado que a aplicação do
saldo de gerência provoca nos últimos exercícios um impacto significativo e a mesma não pode ser
considerada na elaboração dos orçamentos iniciais anuais.
De referir ainda que em 2020 é pela primeira vez considerada a receita relativa à desmobilização dos
depósitos a prazo, conforme indicação da Comissão de Normalização Contabilística que nos foi
remetida pela nossa equipa de auditores externos.

Resumo orçamental
16 000 000,00
14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
Despesas
Corrente

Receitas
Capital

Interessa referir que face ao ano anterior, este orçamento apresenta um aumento de 8.056.550 euros,
resultado essencialmente do reconhecimento da receita relativa a ativos financeiros, proveniente da
desmobilização prevista de depósitos a prazo e ainda de recebimentos previstos de financiamento
comunitário (Programa Operacional Açores 2020) .
Procurou-se com este orçamento, apresentar um rigor que conduza a uma execução orçamental
acentuada, baseando-se os cálculos em previsões prudentes e fiáveis, não tendo sido efetuado
qualquer tipo de “empolamento orçamental”.
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Orçamento inicial - Comparativo
16000000
14000000
12000000
10000000
Capital

8000000

Corrente

6000000
4000000
2000000
0
Despesas 2019

Despesas 2020

Receitas 2019

Receitas 2020

Pelo gráfico anterior é notório que o orçamento de 2020 é substancialmente diferente do previsto
inicialmente para 2019, resultado sobretudo de um incremento das despesas de capital, financiadas
por fundos comunitários e pelos depósitos a prazo que serão desmobilizados em 2020.
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DESPESA
COMPOSIÇÃO
Com base na desagregação dos montantes orçamentados por orgânica, temos como principal fonte
de despesa as atividades da Câmara Municipal (97%) e em segundo plano as atividades relacionadas
com financiamento (3%), tendo a Assembleia Municipal um peso meramente residual.

Despesa por Classificação Orgânica
Assembleia
Municipal
0%

Operações
3%

Câmara
Municipal
97%

Detalhando a distribuição da despesa orgânica por corrente e capital, verifica-se que globalmente o
peso da despesa de capital é de 68% do orçamento. No que respeita as operações de financiamento o
peso da componente de capital (amortização de dívida) é de 92%, tendo as operações da atividade da
Câmara Municipal um peso da componente de capital de 67%.

Orgânica
Assembleia Municipal
Câmara Municipal
Operações
Total

Corrente
39 000,00
4 527 092,00
32 130,00
4 598 222,00

Capital
9 398 971,00
367 892,00
9 766 863,00

Total
39 000,00
13 926 063,00
400 022,00
14 365 085,00

Capital/Total
0,00%
67,49%
91,97%
67,99%

Face ao ano transato e conforme já mencionado, o orçamento de 2019 é inferior, apresentando uma
variação negativa nas despesas relativas à Câmara Municipal de 716.803 mil euros em despesa de
capital, mas um aumento de 72.617 mil euros em despesas correntes. Verifica-se uma diminuição das
Município de Velas
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despesas com operações tanto pela redução dos juros como pela componente de amortização de
empréstimos.

Orgânica
Corrente
2019
Capital
Total
Corrente
2020
Capital
Total
Corrente
Variação (valor) Capital
Total
Corrente
Variação (%)
Capital
Total

Assembleia Municipal Câmara Municipal
39 000,00
39 000,00
39 000,00
39 000,00
0%
N/A
0%

4 187 665,00
1 607 183,00
5 794 848,00
4 527 092,00
9 398 971,00
13 926 063,00
339 427,00
7 791 788,00
8 131 215,00
8%
485%
140%

Operações
52 235,00
422 451,00
474 686,00
32 130,00
367 892,00
400 022,00
- 20 105,00
- 54 559,00
- 74 664,00
-38%
-13%
-16%

Total
4 278 900,00
2 029 634,00
6 308 534,00
4 598 222,00
9 766 863,00
14 365 085,00
319 322,00
7 737 229,00
8 056 551,00
7%
381%
128%

DESPESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
O valor total orçamentado para a despesa da Assembleia Orçamental é de 39 mil euros, sendo o
mesmo distribuído apenas nas rubricas de despesas com pessoal e de aquisições de bens e serviços.
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O orçamento de 2020 da Assembleia Municipal apresenta um total de despesa igual ao do ano transato
e com idêntica distribuição.

Estrutura da despesa orçamentada Assembleia Municipal
45 000,00
40 000,00
35 000,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
2019
Despesas com pessoal

2020
Aquisições de bens e serviços

DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Conforme se verifica no quadro seguinte, as rubricas com maior peso no orçamento municipal de
2020 são as Aquisições de Bens de Capital, Despesas com Pessoal e ainda a Aquisição de Bens e
Serviços.

Município de Velas
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Despesas com pessoal
Aquisição de bens e serviços
Juros e outros encargos
Transferências correntes
Subsídios
Outras despesas correntes
Total despesas correntes
Aquisição de bens de capital
Transferências de capital
Outras despesas de capital
Activos Financeiros
Total despesas de capital
Total

Orçamento inicial
2019
2020
2 171 100,00
2 014 700,00
1 208 001,00
1 648 518,00
2 200,00
700,00
676 250,00
747 760,00

2020

-

130 114,00
4 187 665,00
1 385 146,00
200 000,00

115 414,00
4 527 092,00
8 887 952,00
500 000,00

-

22 038,00
1 607 184,00
5 794 849,00

11 019,00
9 398 971,00
13 926 063,00

-

Variação de 2019 para 2020
Valor
%
156 400,00
-7%
440 517,00
36%
1 500,00
-68%
71 510,00
11%
NA
14 700,00
-11%
339 427,00
8%
7 502 806,00
542%
300 000,00
150%
NA
11 019,00
0%
7 791 787,00
485%
8 131 214,00
140%

De acordo com os dados estimados pela Divisão de Administração Geral, a despesa com pessoal,
rubrica com maior peso na despesa corrente, terá uma variação negativa de 7% face ao ano anterior.
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No que se refere à rubrica de Aquisição de Bens e Serviços, esta rubrica teve um incremento de 440
mil euros.
As outras despesas correntes, rubrica com pouca expressão no orçamento municipal, diminuíram
cerca de 15 mil euros, tendo sido realizada uma estimativa prudente face às despesas suportadas
historicamente e aos custos que se esperam em 2020 venham a ser suportados pela autarquia.
A rubrica de Aquisições de Bens de Capital, apresenta-se em 2020 com um incremento significativo
face ao ano anterior, cerca de 7,5 milhões de euros, tendo a mesma sido elaborada numa estimativa
limitada à receita disponível. Detalha-se no mapa seguinte as variações desta rubrica, face ao
orçamento do ano anterior.

070101
07010301
07010307
07010401
07010406
07010413
07010602
070107
070108
070109
070111
070112
070115
07030207
07030301
07030307
07030305
07030306
07030313

Rubricas
Terrenos
Instalação de Serviços
Outros
Viadutos Arruamentos e Obras complementares
Inatalações desportivas e recreativas
Outros
Outros
Equipamento de Informática
Software Informático
Equipamento Administrativo
Ferramentas e Utensílios
Artigos e objetos de valor
Outros Investimentos
Outros
Viadutos , arruamentos e obras complementares
Captação e distribuição de agua
Parque e jardins
Instalações desportivas e recreativas
Outros
Total

2019
30 000,00
186 000,00
255 000,00
10 000,00
10 000,00
20 020,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
41 000,00
5 000,00
5 000,00
5 419,00
767 707,00
25 000,00
10 000,00
1 385 146,00

2020
25 000,00
10 000,00
276 211,00
1 800 000,00
287 302,00
10 000,00
10 010,00
164 000,00
124 395,00
2 500,00
15 000,00
2 000,00
74 620,00
5 559 633,00
67 281,00
350 000,00
110 000,00
8 887 952,00

Variação
-5 000,00
-176 000,00
21 211,00
1 790 000,00
287 302,00
0,00
-10 010,00
159 000,00
119 395,00
-2 500,00
-26 000,00
-3 000,00
69 620,00
-5 419,00
4 791 926,00
67 281,00
325 000,00
-10 000,00
110 000,00
7 502 806,00

Conforme se verifica pelo quadro anterior que existe uma canalização substancial da estimativa de
investimento da Câmara Municipal das Velas para as rubricas afetas a Viadutos, arruamentos e obras
complementares, representando cerca de 89% do total de aquisições de bens de capital a realizar em
2020.
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DESPESA OPERAÇÕES
Compreende-se nesta rubrica os montantes destinados ao pagamento dos empréstimos bancários e
juros.

Despesa
Juros
Amortização de capital
Total

Orçamento inicial
2019
2020
52 235,00
32 130,00
422 451,00
367 892,00
474 686,00
400 022,00

Variação de 2019 para 2020
Valor
%
- 20 105,00
-38%
- 54 559,00
-13%
- 74 664,00
-16%

Comparando os orçamentos de 2019 e 2020, verifica-se que existe uma redução nos juros e na
amortização de dívida, sendo essa redução resultado da atual conjuntura económica que permite ter
os indexantes das taxas de juro em mínimos históricos.
Salienta-se também que não se encontra prevista receita com Passivos Financeiros, pelo que o
pagamento da amortização de capital irá corresponder a uma redução efetiva do endividamento
bancário.

Estrutura da despesa orçamentada operações / financiamento bancário
500 000,00
450 000,00
400 000,00
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
-

Juros
Amortização de
capital

2019

2020
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2020

RECEITA
Para efeitos de apuramento da receita no orçamento de 2020 foram seguidos todos os princípios
previstos no POCAL, tendo sempre em consideração, quando aplicável, a regra de considerar metade
do valor da cobrança efetuada nos 24 meses que antecedem a elaboração do orçamento.

Receita
Impostos diretos
Impostos indiretos
Taxas, multas e outras penalidades
Rendimentos de propriedade
Transferências correntes
Vendas de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes
Total receitas correntes
Venda de bens de investimento
Transferências de capital
Ativos financeiros
Outras receitas de capital
Rep. não abatidas aos pagament.
Total receitas de capital
Total receita

Previsão inicial
2019
555 026,00
2 172,00
33 489,00
185 243,00
3 679 014,00
759 340,00
41 503,00
5 255 787,00
10,00
1 052 638,00
100,00
1 052 748,00
6 308 535,00

2020
514 414,00
2 923,00
26 016,00
206 838,00
3 657 298,00
782 431,00
18 000,00
5 207 920,00
10,00
5 157 045,00
4 000 000,00
100,00
10,00
9 157 165,00
14 365 085,00

Variação de 2019 para 2020
Valor
%
-40 612,00
-7%
751,00
35%
-7 473,00
-22%
21 595,00
12%
-21 716,00
-1%
23 091,00
3%
-23 503,00
-57%
-47 867,00
-1%
0,00
0%
4 104 407,00
390%
4 000 000,00 NA
0,00
0%
10,00 NA
8 104 417,00
770%
8 056 550,00
128%

O presente orçamento, apresenta face a 2019 um incremento da receita estimada de
aproximadamente 8 milhões de euros, totalizando em 2020 aproximadamente 14,4 milhões de euros.
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Previsão da Receita Variação 2019/2020
16 000 000,00

Reposições Abatidas nos Pagamentos
Outras Receitas Capital

14 000 000,00

Ativos Financeiros

12 000 000,00

Transferências de capital
Venda de bens de investimento

10 000 000,00

Outras receitas correntes

8 000 000,00

Vendas de bens e serviços correntes

6 000 000,00

Transferências correntes
Rendimentos de propriedade

4 000 000,00

Taxas, multas e outras penalidades

2 000 000,00
Impostos indiretos

2019

2020

Impostos diretos

PRINCIPAIS RUBRICAS DA RECEITA

As principais componentes da receita prevista são as transferências correntes e transferências de
capital, que somadas apresentam um peso total de 75% do orçamento de 2020. Conclui-se então que
o valor da receita própria do município é reduzido, sendo que tal deve-se à sua dimensão e
insularidade.
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Estrutura da Receita Prevista - 2020
Impostos diretos
Impostos indiretos
Taxas, multas e outras
penalidades
Rendimentos de
propriedade
Transferências correntes
Vendas de bens e serviços
correntes
Outras receitas correntes
Transferências de capital
Ativos financeiros
Outras receitas capital

Impostos diretos

O montante estimado de impostos diretos foi calculado em cerca de 514 mil euros, aplicando-se a
regra dos 24 meses que antecedem a elaboração do orçamento, tendo sido descontado o valor do
benefício fiscal relativo ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) atribuído às famílias com filhos.
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Impostos diretos
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
IMI

IUC

IMT

A taxa de IMI mantêm-se em 2020 sem qualquer alteração e pelo valor mínimo previsto na legislação
em vigor.

Taxas, multas e outras penalidades

A semelhança da rubrica anterior, para apuramento desta rubrica da receita também foi utilizada a
regra da estimativa com base na cobrança dos últimos 24 meses.
As componentes com maior peso no capítulo das taxas são: Loteamentos e obras, Ocupação de via
pública, estimadas respetivamente em aproximadamente 13 mil euros e 6 mil euros, o que representa
um peso respetivo nesta rubrica cerca de 49% e 23%.
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Outras taxas

Juros de mora

Juros
compensatórios

O montante estimado das taxas, não inclui uma eventual revisão à tabela de taxas e licenças.

Rendimentos de propriedade

Esta rubrica compreende a estimativa dos juros a receber de depósitos bancários, cerca de 18.536
euros e ainda o montante de 188 mil euros referente à verba a liquidar pela EDA pela concessão da
rede de eletricidade em baixa.

Transferências correntes

Não tendo ainda sido aprovado o Orçamento de Estado para 2020, optou-se por utilizar como
referência as verbas que constam no Orçamento de Estado de 2019.
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Transferências correntes
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
Fundo de
equilibrio
financeiro

Fundo social
municipal

Participação IRS

Outras

Sistemas
solidariedade e
segurança social

.

Venda de bens e serviços correntes

Compreende-se essencialmente nesta rubrica os montantes cobrados no âmbito do serviço de águas
e da recolha de resíduos sólidos, que quando adicionada das respetivas taxas fixas, totalizam cerca
98% do valor da rubrica.
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Venda de bens e serviços correntes
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Transferências de capital

As Transferências de Capital incluem, para além das transferências previstas no Orçamento de Estado,
as transferências relativas a candidaturas a fundos comunitários cofinanciados no âmbito do Programa
Operacional Açores 2020 e que totalizam 4 milhões de euros; inclui também esta rubrica o montante
de 270 mil euros a transferir por instituições sem fins lucrativos e cerca de 158 mil euros a receber da
Região Autónoma dos Açores.
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Transferências de capital
Região Autónoma dos
Açores; 158 000

Instituições sem fins
lucrativos; 270 000

Fundo de Equilibrio
Financeiro; 386 033

MAR 2020; 47 000

PRORURAL +; 10

Estado-art.º35 n.º 3 Lei
n.º 73/2013; 289 777

Programa Operacional
Açores 2020; 4 006 225
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Ativos Financeiros

Compreende-se nesta rubrica o valor a desmobilizar com depósitos a prazo, que ao contrário dos anos
anteriores é considerado receita e não uma mera operação financeira, dado que de acordo com da
Comissão de Normalização Contabilística remetida pelos nossos auditores externos, a receita de
depósitos a prazo deve ser refletida orçamentalmente.
Para identificar qual o valor esperado de depósitos a prazo a transitar para 2020, teve-se em
consideração o atual valor dos depósitos a prazo, o histórico dos últimos anos e a execução da despesa
esperada até ao final do exercício económico, bem como da receita a realizar.
De salientar ainda que atualmente existe um diferencial positivo entre a dotação da receita e da
despesa de 2,5 milhões de euros e ainda existem diversas obras cuja execução apesar de prevista
inicialmente para 2019 serão transitadas para 2020, já previstas neste orçamento, de montante
estimado de 1,4 milhões de euros, pelo que o valor estimado para depósitos prazo se apresenta como
razoável.
Até à data a aplicação informática ainda não permite contabilizar a mobilização e constituição dos
depósitos a prazo como receita e despesa, pelo que caso a mesma não seja corrigida, apesar de ser
constituído o depósito a prazo o mesmo estará incluído no saldo da gerência, sendo nessa situação
necessário apenas para efeitos de aplicação efetuar os necessários ajustes no orçamento.
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020
Enquadramento Legal
De acordo com a instrução da DGAL, apesar de em 2020 entrar em vigor o novo Sistema de
Normalização Contabilística para Administrações Públicas, os documentos previsionais de 2020 são de
acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), publicado no D.L. n.º 54A/99, de 22 de fevereiro e para além do orçamento da receita e da despesa, incluem:
- Grandes Opções do Plano (GOP);
- Plano Plurianual de Investimentos (PPI);
- Atividades Mais Relevantes (AMR);
Ainda que o Decreto-Lei n.º 54-A/99 apenas refira a obrigatoriedade de apresentar o PPI, considerase importante evidenciar as AMR, com estrutura idêntica à do PPI, sendo que as GOP agregam o PPI e
as AMR.
- As Grandes Opções do Plano definem as linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia local e
incluem, designadamente, o plano plurianual de investimentos e as atividades mais relevantes da
gestão autárquica.
- O Plano Plurianual de Investimentos, o qual tem um horizonte móvel de quatro anos, inclui todos os
projetos/ações, financiados por despesas de investimentos (código POCAL 07 – Aquisição de Bens de
Capital), constituindo a globalidade dos investimentos a realizar pelo município das Velas no ano 2020
e seguintes
- As Atividades Mais Relevantes que englobam todas as restantes despesas, com exceção das despesas
Incluídas, no PPI e das despesas consideradas de funcionamento corrente, serviço da dívida com
empréstimos e Passivos Financeiros, adotando a mesma estrutura do PPI.
As GOP integram, assim, a globalidade das atividades a desenvolver no ano de 2020 e nos anos
seguintes, incluindo os projetos/ações do PPI e as atividades consideradas mais relevantes. Este
documento permite de modo agregado por Objetivo e por Programa o conhecimento do plano anual
de atividades com o grau de detalhe necessário a uma gestão criteriosa de meios financeiros
disponíveis, os quais tem ligação direta ao Orçamento através de rubricas orçamentais, os quais são
constituídos pelos seguintes elementos:

Notas Técnicas
CÓDIGO DO PLANO - constituído por três grupos de “posições” com ordem crescente de detalhe
correspondente ao Objetivo, Programa, Projeto e eventualmente por um quarto que corresponde à
Ação.
DESCRIÇÃO – designação sumária dos Objetivo, Programas, Projetos e Ações.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL – códigos orgânico e económico, atribuídos de acordo com a
natureza económica da despesa e o serviço responsável pela sua execução.
FORMA DE REALIZAÇÃO – modo da realização da despesa, obedecendo à seguinte codificação:
A - Administração Direta;
E – Empreitadas;
O – Fornecimentos e Outras;
D – Empreitadas e Fornecimentos.
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FONTE DE FINANCIAMENTO – origem dos recursos externos destinados ao projeto/ação utilizando
os seguintes códigos:
AC – Administração Central;
AA – Administração Autárquica;
FC – Fundos Comunitários com a indicação da taxa de participação do financiamento externo.
RESPONSÁVEL - vereador responsável pela execução do projeto/ação.
DATAS de Início e Fim – período de tempo previsto para a realização do projeto/ação.
FASE DE EXECUÇÃO – estado de adiantamento de cada projeto ou ação de acordo com os seguintes
códigos:
0 – Não iniciada;
1 – Com projeto técnico;
2 – Adjudicada;
3 – Execução física até 50%;
4 – Execução física superior a 50%;
5 – Aquisição;
6 – Fase de concurso;
7 – Iniciada.
REALIZADO – montante das despesas realizadas até ao dia 1 de Outubro do ano anterior ao que o
plano respeita.
TOTAL - valor total da despesa prevista para o projeto/ação, na classificação orçamental indicada.
DEFINIDO - dotação já prevista no Orçamento podendo ser utilizada logo no início do ano financeiro.
NÃO DEFINIDO - componente cujo financiamento ainda não se encontra assegurado.
ANOS SEGUINTES – previsão de despesas a realizar nos anos seguintes.
TOTAL PREVISTO – custo total estimado do projeto/ação.

Conforme já demonstrado nos quadros anteriores o orçamento de 2020 é marcado por um incremento
substancial do investimento municipal, procurando-se a canalização dos recursos financeiros e
humanos para as áreas consideradas mais relevantes e procurando aproveitar a totalidade das
dotações do Programa Operacional dos Açores 2020.
No quadro seguinte desagrega-se por funções o valor do investimento previsto por ano, sendo
importante salientar que o investimento relevante com a exceção da liquidação de empréstimos
bancários reside no exercício de 2020.
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Função
Funções Gerais
Funções Sociais
Funções Económicas
Outras Funções
Total

Realizado

5 316 121
104 657
3 837 524
9 258 302

2020
Financiamento Financiamento
definido
não definido
430 317
200 000
1 847 787
100 000
7 394 643
670 000
753 911
10 426 658
970 000

Total
630 317
1 947 787
8 064 643
753 911
11 396 658

2020

2021
32 302
130 000
540 000
489 651
1 191 953

2022

2023

300 000
267 279 269 941
567 279 269 941

Anos
seguintes

836 914
836 914

Total
662 619
7 393 908
9 009 300
6 455 220
23 521 047

Desagregando as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2020, temos que a despesa já com
financiamento definido para 2020 é muito relevante e totaliza 10,4 milhões de euros, onde o peso das
Funções Sociais e económicas representam 18 % e 71% respetivamente.

Outras
Funções
7%

Funções GOP - Financiamento definido
Funções Gerais
4%

Funções
Sociais
18%

Funções
Económicas
71%

Nos pontos seguintes desagrega-se por função do GOP o investimento já definido para 2020.

Função
Funções Gerais
Funções Sociais
Funções Económicas
Outras Funções
Total

Corrente

Capital (PPI)

112 422
772 373
0
653 911
1 538 706

317 895
1 075 414
7 394 643
100 000
8 887 952
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Funções Gerais
O montante a despender com funções gerais sofreu um incremento derivado essencialmente à
reabilitação e remodelação do armazém municipal, totalizando assim um montante de 180 mil euros.

Funções gerais
AH Bombeiros Volunt. Velas
Artigos e Objetos de Valor
Ferramentas e Utensílios
Equipamento Administrativo
Software Informático
Equipamento Informático
Outras Aquisições de Bens e Serviços
Consultoria
Aquisição de Software
Aquisição de Equipamento Informático
Aquisição de Imóveis
0

40000

80000

120000

160000

Funções Sociais

De acordo com o previsto nas Grandes Opções do Plano, a rubrica de funções sociais a realizar em
2020 distingue-se em grandes áreas, nomeadamente:
•

Ensino não superior

•

Ação Social

•

Ordenamento do território

•

Abastecimento de água e Resíduos Sólidos

•

Cultura, Desporto, Recreio e Lazer

•

Outras atividades cívicas e religiosas
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No que se refere ao ensino não superior, o investimento será realizado Escola Profissional da Ilha de
São Jorge, com um apoio de 100.000 euros.
A ação social inclui a atribuição de bolsas no montante de 28 mil euros e os Fundos Municipais de
Solidariedade Social e de Incentivo à Natalidade, tendo lhes sido atribuído a verba de 30 mil euros e
35 mil euros respetivamente.
O ordenamento do território compreende o PDM, totalizando 2.773 euros com financiamento
definido.
O investimento na rede de abastecimento de água e em resíduos sólidos no município das Velas será
realizado em 2020 de acordo com o seguinte quadro:

Financiamento
definido em 2020

Funções Sociais
Aquisição de Viaturas
Aquisição de Terrenos
Reabilitação do Furo Velho Fajã Santo Amaro
Campanha de Sensibilização de Recolha
Seletiva
Total

10 000,00
10 000,00
67.281,00
10 000,00
97 281,00

Quanto à cultura será efetuado um esforço financeiro importante pela concretização dos objetivos:

Funções Sociais
Aquisição de Espolio/Outros para Casa Museu Cunha da
Silveira
Centro Apoio e Venda de Artesanato
Protocolos Com Instituições Sem Fins Lucrativos
Nicho/Expositor Barco Deolinda
XXXIII Semana Cultural das Velas
Total

Financiamento
definido em 2020
5 000,00
1 000,00
500 000,00
69.620,00
66 600,00
642.220,00

Na esfera do Desporto, Recreio e Lazer em 2019 o investimento a realizar com verba já definida
totaliza 753 mil euros e ainda foi adicionada verba por definir de 100 mil euros à ao projeto de
Criação de Parque Estacionamento e Manutenção de Embarcações de Recreio.
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Financiamento
definido em 2020

Funções Sociais
Parque Multiusos da Urzelina
Criação de Parque Estacionamento e Manutenção de
Embarcações de Recreio
Concluir Edifício de Apoio Zona Balnear Portinho da Queimada
Cobertura da Bancada do campo de Futebol das Velas
Miradouro da Ribeira da Areia
Total

350.000,00
50. 000,00
5 211,00
287.302,00
60 000,00
752.513,00

Ainda dentro das funções sociais, foi considerada a Reabilitação da sede de escuteiros das Manadas,
por um montante total de 160 mil euros, definido para 2020 e o valor de 10 mil euros, para 2021.

Funções Económicas
O investimento em funções económicas já definido para 2020 compreenderá essencialmente a
reabilitação da sede do concelho e a reabilitação de caminhos municipais.

Funções Económicas
Sinalização de Informação Turística Vias Municípais
Terceira Fase do Caminho da Fajã do João Dias
Reabilitação de Sobras de Estrada da Marginal dos Casteletes
Aquisição de Viaturas de Carga
Reabilitação do Caminho da Areia Santo Amaro
Reabilitação de Arruamentos na Fajã das Almas
Reabilitação do Caminho do TEU (Trilho Ecologico da Urzelina)
Segunda Fase da Reabilitação Urbana Sede Concelho
Aquisição de Imóveis
Parque de Estacionamento da Rua de São João
Caminhos Municipais
Aquisição de Terrenos
Ampliação do Parque Industrial das Levadas

-

1 000 000,00
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Outras Funções

A rubrica de outras funções, com expressividade nas GOP`S, refere-se sobretudo ao pagamento dos
empréstimos bancários e subscrição do Fundo de Apoio Municipal, verbas a transferir para as
freguesias no âmbito dos Contratos Interadministrativos e Acordos de Execução de Delegação de
Competências e contratos programa. Adicionalmente foi prevista a verba de 100.000 euros de
investimento definido para a reabilitação de apartamentos na Urzelina.

Município de Velas

Página 36

