
 

 

1 



 

 

2 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 
ORÇAMENTO - 2021 
Nos termos do nº 1, alínea a) do artigo 9º da lei 75/2013 de 12 de setembro, apresentamos as Grandes 
opções do Plano e orçamento para o ano de 2020, para apreciação e aprovação do órgão deliberativo, 

da freguesia, sendo que o mesmo foi aprovado em reunião deste órgão executivo em 4 de Dezembro, 
conforme estabelecido no nº1, alínea a) do artigo 16º. 

PREAMBULO 

Neste documento serão apresentados os documentos previsionais elaborados respeitando os princípios 

orçamentais e regras previsionais enunciadas no SNC-AP, bem como as disposições relevantes das leis 
75/2013 de 12 de setembro e as estruturas de classificador económico da receita e despesa previstas no 

DL 26/2002 de 14 de fevereiro. 

Os documentos previsionais são as Grandes Opções do Plano e Orçamento, sendo o mesmo constituído 

por: 

• Mapa de resumo das receitas e despesas  
• Mapas das receitas e despesas, desagregados por classificação económica 

• Mapa das grandes opções do plano 
• Principais normas de execução do orçamento 

O plano plurianual de investimentos, inclui todos os projetos e ações a realizar no âmbito dos objetivos 

estabelecidos, sendo nele discriminado tudo o que implique despesas orçamentais a realizar por 
investimento. 

INTRODUÇÃO 

O valor global do orçamento para 2021 é de 274.751 EUR, constituído no âmbito das receitas por 248.683 
EUR de correntes e 26.068 EUR de capital.  Em termos de despesa, este orçamento prevê 238.221 de 

despesa corrente e 36.530 EUR de despesas de Capital. 

Em relação ao orçamento de 2020, no valor de global de 248.831, apresenta um crescimento de 25.920 
EUR, cuja principal origem é um aumento do fundo de financiamento das freguesias, que de uma previsão 

em 2019 de 117.935 EUR, passou para 135.840 EUR (+15%) para 2021, já com base nos valores recebidos em 
2020. 

Também as verbas referentes a outras entidades (IEFP) tiveram um incremento de 58% passando dos 
29.450 EUR previstos em 2019, para 46.430 EUR em 2021. Este aumento deve-se ao número de protocolos 

celebrados com o Centro de Emprego, principalmente na modalidade de “Mercado Aberto”, que conta 
atualmente com 5 contratos. 
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Assim no decurso do próximo ano, as linhas orientadoras do orçamento e sua execução serão, em 

paralelo com o definido no nosso PPI e restante plano de atividade, são as seguintes: 

1) Administração, gestão e pessoal 

a. Melhorar as condições de trabalho dos funcionários ao serviço da freguesia, com aposta na 
formação e aquisição de novos equipamentos e vestuário; 

b. Promover uma eficiente gestão de pessoal, com reforçando o quadro, pontualmente, com 
projetos disponíveis no Centro de Emprego; 

c. Promover com o Centro de Emprego cursos de formação que revertam simultaneamente em 
vantagens para a freguesia; 

d. Aquisição de equipamentos e programas com vista a simplificar os procedimentos 
administrativos e ainda reforçar a capacidade de comunicação com a população; 

2) Gestão rigorosa do orçamento e tesouraria 
a. Proceder ao pagamento de impostos e outras obrigações, dentro dos prazos legais;  

b. Pagamento dentro dos prazos aos nossos fornecedores; 
3) Atribuição de apoios 

a. Manter o apoio às nossas coletividades, com enquadramento legal e dentro do suporte 
orçamental previsto; 

b. Promover o empreendedorismo dos jovens apoiando em coorganização as suas iniciativas; 
4) Melhorar as fontes de receita para da freguesia 

a) Revisão da tabela de taxas, revisão da forma de cobrança e avaliação da sua eficácia; 
b) Aquisição de software para Gestão do cemitério; 

5) Melhorar a nossa prestação de serviços 

a. Aumentar a eficácia da limpeza urbana, quer pela melhoria dos meios, quer através de ações 

de sensibilização junto da população; 
b. Melhorar o Parque de máquinas/equipamentos da freguesia; 

6) Investir 
a. Na melhoria dos espaços públicos e de lazer. 

7) Promover e valorizar 

a. O desporto e cultura; 

b. O Património e identidade da nossa freguesia; 
c. As causas sociais e voluntariado; 

O plano de atividades que apresentamos será, ainda assim, um plano, tal como em anos anteriores, 

aberto e dinâmico podendo existir alterações, em face de situações não previstas e das disponibilidades 
orçamentais. 

ORÇAMENTO  

ANÁLISE GLOBAL 

O orçamento é elaborado com base numa previsão de receitas para o ano de 2021 que se estimam em 

274.751,00 EUR, o que traduz um aumento de 10% em relação ao orçamentado inicialmente para 2020, 
sendo essa diferença muito reduzida em relação às contas finais do ano que encerramos. 

O Orçamento está assim desenhado, partindo da base de receitas previstas, despesas fixas conhecidas e 
das previsões de custos com as diversas rúbricas essencialmente de aquisição de bens e serviços. A parte 

sobrante fica então afeta ao plano plurianual de investimentos na freguesia.  

Uma referência para as verbas resultantes dos contratos interadministrativos e acordos de execução com 
o município de Santiago do Cacém que se mantêm, no valor de 31.781,53 EUR e as quais se juntam 

31.699,47 EUR de verbas livres, totalizando 63.481,00 EUR, o que se traduz em 23% do orçamento das 
receitas da freguesia. 
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A nível das despesas uma referência para o facto de a rúbrica de pessoal representar 54.5% do total do 

orçamento, 149.735,00 EUR, mais 1.4% do que o ano transato. No entanto, este número não traduz o encargo 
real pois a ele devem ser deduzidos os valores associados a projetos de emprego com o IEFP, orçamentados 

este ano em 46.430 EUR.  

ORÇAMENTO DA RECEITA 

MAPA DO ORÇAMENTO DA RECEITA 

É o constante no mapa anexo com o mesmo nome. 

ANÁLISE POR CAPÍTULO 

 

 

ORÇAMENTO DA DESPESA 

MAPA DO ORÇAMENTO DA DESPESA 

É o constante no mapa anexo com o mesmo nome. 

ANÁLISE POR CAPÍTULO 
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

É o constante no mapa anexo com o mesmo nome. 

PLANO DE ACTIVIDADES - INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PPI 

1. Consolidação da barreira – início da Av. Soeiro Pereira Gomes; 
2. Conclusão jardim “Loteamento da Avenida” em Parceria com o município; 
3. Reformulação de passeios e zonas verdes na Av. Gen Humberto Delgado; 

4. Colocação de passeio junto à EN 262 (frente banda zil); 
5. Obras em edifícios, Casa Paroquial e Largo da República; 

6. Conclusão de passeios e colocação de Árvores - Rua Soeiro Pereira Gomes 
7. Ampliação do cemitério da freguesia; 

8. Sinalização de percurso pedestre; 
9. Colocação de sinalética em monumentos e locais de interesse – QR-Codes; 

10. Aquisição de nova viatura com facilidade melhoradas de carga e descarga; 
11. Colocação de equipamentos de Fitness na Mimosa; 

12. Aquisição de programa de gestão de cemitérios para complementar os existentes; 

PLANO DE ACTIVIDADES – INICIATIVAS, ACÇÕES E GESTÃO 

PESSOAL 

o Manter/Renovar os contratos existentes em “Mercado Aberto” com Centro de Emprego; 
o Analisar, pontualmente, possibilidade de outras candidaturas para reforço da nossa 

capacidade de resposta; 

o Promover com o centro de emprego, ou outras entidades, cursos de qualificação 
profissional; 

o Estágios curriculares; 

EQUIPAMENTOS 

o Investir em equipamentos que valorizem os jardins e espaços públicos da freguesia, 
aparelhos de fitness e equipamentos para desporto, juventude e crianças; 

IMÓVEIS 

o Continuar com a preservação e valorização do património edificado; 

LIMPEZA URBANA 

o Campanha de sensibilização ambiental em parceria com o Agrupamento de Escolas; 
o Ações de sensibilização relativa a canídeos, higiene urbana e ocupação da via pública; 
o Colocação de sinalética sobre comportamento animal;  

COMUNICAÇÃO 

o Enriquecimento do portal da freguesia; 

o Editar informações pontuais em papel para informar os fregueses; 

EDUCAÇÃO 

o Apoiar as escolas do pré-escolar e 1º ciclo, conforme acordos; 
o Apoiar iniciativas de enriquecimento curricular; 

o Envolver a comunidade escolar com a freguesia; 
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o Estabelecimento de parceiras com Associações locais, para apoio promoção de atividades 

para os jovens; 

JUVENTUDE 

o Promoção de clubes temáticos para jovens, com interesse para a freguesia. 

ATIVIDADES E COMEMORAÇÕES 

o Comemorações do 25 de Abril; 
o Festividades de natal; 
o Comemorações do Foral Manuelino; 

o Criação de semana da cultura e desporto; 
o Dia da Criança; 

o Dia da árvore; 
o Dia da Mulher; 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

o Apoiar as associações e artesãs (Bordadeiras); 
o Apoiar os principais eventos da freguesia, como o RAID Alvalade/Porto Covo, o ALVALADE 

MEDIEVAL e o ALVALADE Arise; 

CULTURA 

o Promover e apoiar, de sua iniciativa ou em coorganização, iniciativas culturais; 

CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL 

o Promover ações de voluntariado; 
o Prossecução de acordos com as instituições vocacionadas para dar resposta à temática; 

SAÚDE E BEM-ESTAR 

o Promover o desporto e a excelência da vida ao ar livre através de iniciativas pontuais, tais 
como caminhadas; 

ECONOMIA 

o Dar continuidade ao apoio e dinamização do comércio local; 

o Renovação e melhoria da iluminação e decoração natalícia; 

AMBIENTE 

o Promover ações de sensibilização para a temática do ambiente em ligação com a 
temática do voluntariado;  

MAPAS ANEXOS 

1) Mapa de orçamento da receita 
2) Mapa de orçamento da despesa 

3) Plano Plurianual de Investimentos 
4) Principais normas de execução do orçamento de 2021 




























