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RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTA DE GERÊNCIA 
ANO DE 2021  

PREAMBULO 

Por forma a dar cumprimento ao estabelecido em legislação própria, nomeadamente o estabelecido no Decreto-Lei 
nº54-A/99, com as alterações introduzidas pela lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, que aprovou o POCAL, apresentam-se 
os documentos de prestação de contas relativos ao período de 1 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021 e que são: 

1. Fluxos de Caixa e Quadro Resumo; 
2. Resumo Diário Tesouraria; 
3. Quadro Resumo das Receitas e Despesas;  
4. Demonstração de Execução orçamental da Receita; 
5. Demonstração de Execução orçamental da Despesa; 
6. Demonstração do Desempenho Orçamenta; 
7. Alterações Orçamentais de Despesa; 
8. Alterações Orçamentais de Receita; 
9. Retenções; 
10. Transferências e subsídios concedidos; 
11. Transferência e subsídios recebidos;  
12. Relação Nominal dos Responsáveis: 
13. Execução do Plano Plurianual de Investimentos; 

O presente relatório será submetido à apreciação do órgão executivo e deliberativo nos termos do disposto nos artigos 
16ª, nº1 alínea e) e alínea b) do artigo 9º da lei 75/2013, de 12 de setembro. 

INTRODUÇÃO 

O ano de 2021 foi, ainda, um ano atípico marcado pelo agravar da situação pandémica, iniciada em 2019. Em 15 de 
janeiro foi decretado o estado de emergência, tendo a  Junta, de imediato, tomado todas as medidas necessárias e 
obrigatórias por lei, nomeadamente a redução do horário de atendimento da secretaria da Junta e a limitação de 
presença de pessoas no cemitério. Foram ainda amplamente divulgadas as as principais regras de combate à pandemia 
e prestado apoio, sempre que necessário e solicitado, aos fregueses, às Instituições locais e às entidades de saúde.  

Só em finais de março se iniciou o plano de desconfinamento e se puderam retomar algumas das atividades, até aí 
suspensas, como é o caso do Mercado Mensal da Freguesia. No decorrer do ano, foi retomada a normalidade em 
grande parte do comércio, mas não foi possível realizar grandes eventos e iniciativas recreativas e culturais. 

Apesar disso a junta seguiu o curso normal da sua atividade promovendo o bem-estar dos seus cidadãos e a continua 
melhoria dos espaços públicos. Na senda deste objetivo e com vista a melhorar a capacidade operacional e o parque 
de máquinas efetuámos um investimento significativo na aquisição de uma viatura ligeira tri-basculante, com grua, 
no montante global de 54.914,50 EUR, na modalidade de leasing, pagamento a ser efetuado em 48 meses. Estamos 
convictos que será uma mais-valia para os serviços da freguesia proporcionando melhores condições e facilidades de 
trabalho aos nossos operacionais. 

Apesar de tudo, o ano de 2021 fica marcado pela positiva para os Alvaladenses, com a inauguração do tão desejado 
museu de arqueologia, em Junho deste ano, obra promovida pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, com o 
apoio financeiro da EU, verbas públicas nacionais e regionais, nas instalações da antiga Igreja da Misericórdia, 
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propriedade da Junta de Freguesia de Alvalade. Trata-se de um importante investimento para a freguesia não só pelo 
valor histórico e cultural que representa, mas também como Pólo de atracão turística para a freguesia. Neste âmbito 
a Junta de Alvalade, com custos reduzidos, deu também um contributo com a implementação de uma rota pedestre 
dedicada ao património da freguesia e que passa a ser um complemento físico da já existente na Aplicação Móvel da 
Freguesia, lançada em 2020. Para além de funcionar como cartão de visita da freguesia pretende também valorizar o 
património natural e paisagístico e promover o interesse geral pela defesa e proteção do ambiente. Para isso, foram 
colocadas ao longo do caminho placas de sensibilização. 

Outra boa noticia que nos trouxe 2021 foi a adjudicação da empreitada de reabilitação do antigo cinema de 
Alvalade a ser convertido num espaço multiusos, que se espera ser um foco de dinamização cultural da freguesia. 

Tal como já referido em anteriores relatórios a conservação do património, parques, jardins e imóveis da junta são uma 
constante preocupação durante o ano e ocuparão sempre um papel de destaque na nossa ação governativa. No ano de 
2021 concluímos em parceria com o Município o jardim do loteamento da Avenida, com recurso a plantas, arbustos e 
pedras decorativas, num modelo que prevê um reduzido consumo de água e uma fácil manutenção, sendo, ainda assim, 
um espaço bastante agradável e bonito.  

Paralelamente, a valorização da imagem da freguesia reveste-se de uma enorme importância, e fazendo jus a essa 
premissa promovemos o embelezamento do espaço circundante à rotunda principal com a colocação do lettering da 
freguesia “Alvalade, Terra com vida” e marca em uso, recentemente adotada. 

SEGURANÇA 

A segurança dos nossos cidadãos e o policiamento da freguesia é um aspeto importante e que é alvo da nossa atenção 
constante, tendo a junta de freguesia feito diversas reuniões com a tutela e mantido contactos de forma a melhorar as 
condições no posto local, com os nossos contributos, e em simultâneo exigindo o reforço de efetivos.  

PESSOAL  

Em 2021 o quadro de pessoal não sofreu alterações, registando algumas ausências pontuais por motivo de doença. 
Mantêm-se de baixa prolongada um funcionário do quadro operacional e continuou de licença sem vencimento um outo. 

Durante o ano de 2021 mantiveram-se ativos os 5 contratos ao abrigo da medida de “Mercado Aberto”, em protocolo 
com o Centro de Emprego. 

ENTIDADES LOCAIS  

Durante o ano de 2021 mantivemos a nossa habitual relação de proximidade com as Instituições locais, apoiando as 
mesmas, preferencialmente em termos logísticos e com mão-de-obra e exercendo a nossa influência junto de empresas 
locais e centros de decisão. De referir, o acompanhamento da obra de construção do novo campo de futebol de 7 do FC 
Alvaladense; as obras a decorrer na escola primária de Alvalade, com a Associação de caçadores e Pescadores e apoio 
do Município; a intervenção na Casa paroquial, com o apoio da Valouro SA e empresas ligadas; e ainda, a reparação dos 
pisos exteriores e infiltrações nos telhados do Agrupamento de Escolas de Alvalade, após visita dos deputados do 
Círculo de Setúbal do Partido Socialista. 
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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Apresentamos um resumo das principais atividades desenvolvidas ao longo do ano: 

OBRAS DE CONSERVAÇÃO  

 Conclusão do Jardim do Loteamento da Avenida, efetuado em parceria com o Município; 
 Substituição de vedação no Jardim Central; 
 Limpeza e pintura da centenária FONTE e LAVADOURO da BICA; 
 Colocação de placas de sensibilização ambiental, junto a pontos de visita, pinguela e ponte romana 
 Inicio das obras de reparação do telhado e remodelação da escola primária de Alvalade, a cargo da 

Associação de Caçadores e Pescadores, com o apoio da Junta de Freguesia de Alvalade e Município 
 Arranjo do teto e pintura da sala de reuniões da JFA 
 Abertura de caixa para lugares de estacionamento no Jardim dos Plátanos 
 Repavimentação das ruas Papa João XXI e N.Sª da Conceição (Zona J), obra a cargo do município; 
 Limpeza e pintura do Jardim público 
 Colocação de postes elétricos no recinto de feiras e mercados; 

OBRAS, INFRAESTRUTURAS ESPAÇOS PÚBLICOS E VERDES 

 Celebração de contrato para alargamento do cemitério, pagamento inicial de 2.500 EUR; 
 Construção de troço de passeio ligando a Av. Soeiro Pereira Gomes e a Banda ZIL; 
 Colocação de massa frias, na freguesia, em parceria com o Município; 
 Arranjo e substituição de bancos de jardim e de rua; 
 Colocação de letras e imagem da freguesia, na entrada da Vila 

COMEMORAÇÕES E OUTRAS INICIATIVAS; 
 25 de Abril, diversas iniciativas ajustadas à situação da Pandemia; 
 Dia da Criança, oferta de panamás; 
 Páscoa com a produção e colocação de adereços em vários locais da freguesia, bem como animação com 

personagens alusivas à data e distribuição de doces; 
 Dia da mulher, oferta simbólica de flores; 
 Comemorações do Foral Manuelino, com exposição de rua e arruada; 
 São Martinho, oferta de castanhas às coletividades locais; 

ASSOCIAÇÕES 

PROMOVEMOS 

 Exposição ao ar livre "25 de Abril - Imagens e Palavras"; 
 Ao ar livre, a exposição de fotos (10) relativas ao concurso de fotografia “Olhar sobre Alvalade”, promovido em 

coorganização com um grupo de jovens informal; 

SOCIAL 

 Reabertura da loja Social, projeto em parceria com a casa do povo de Alvalade; 
 Prestámos mais uma vez, apoio GRATUITO no preenchimento e entrega da DECLARAÇÃO DE IRS 2020, por 

solicitação da Direção Distrital de Finanças; 
 Obras de beneficiação em habitação com fim social; 
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 Projeto “Arvores de Natal Solidárias” com o apoio do AEPAL e ARBCAS. Recolha de tampinhas para aquisição 
de cadeira de rodas e outro material ortopédico; 

JUVENTUDE E DESPORTO 
 Oferta de Prendas de Natal às crianças do 1º ciclo e Infantários; 
 Projeto de Natal em colaboração com a Escola, que consistiu no reaproveitamento de materiais usados para 

criação de decorações de Natal (Rotunda dos Bombeiros); 

DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL 
 Investimento em novas estruturas decorativas de Natal; 
 Oferta de árvores de árvores de natal aos comerciantes para decoração; 
 3ª Edição do pai natal motard; 
 Continuação da iniciativa “Neste Natal Compre no Comércio Local”, com atribuição de prémios no valor de 500 

EUR; 
 Colocação de iluminação e decorações de natal, um pouco por toda a freguesia. 
 Animação nas ruas de Natal, com a presença do pai natal; 
 Mercado de natal 

PATRIMÓNIO 

 Conclusão do percurso pedestre -  ROTA DO PATRIMÓNIO - com colocação de placas identificadoras nos 
principais pontos do percurso, com informação relativa ao local, mapa de orientação e conselhos aos 
caminhantes; 

PARQUE DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES 

 Aquisição de viatura ligeira de mercadorias, VIATURA FUSO CANTER AG-26-FH, com tri basculante, garra 
e grua; 

APOIOS 

APOIOS FINANCEIROS 

 Casa do Povo de Alvalade, atribuição de 1.000 EUR para comparticipação da pintura do edifício; 

 Agrupamento de Escolas de Alvalade – Apoio anual de 1.500,00 EUR; 
 AHBVA, entrega de 240,00 EUR, referente à caminhada solidária, não realizada em 2019; 
 Paróquia, colocação de janelas novas no primeiro piso, 3.075 EUR (edifício propriedade da 

freguesia; 
 Paróquia, apoio de 100 EUR para grupo de peregrinos; 

APOIOS LOGÍSTICOS 

 Acompanhamento e apoio na realização dos Censos 2021; 
 Apoio na realização das eleições presidenciais 2021 em coordenação com o Município; 
 Apoio nas obras do novo campo de futebol de 7 do Futebol Clube Alvaladense, com pessoal e maquinaria; 
 Apoio no Projeto de remodelação na Escola Primária, a cargo da Associação de Caçadores de  Alvalade, com 

disponibilização de pessoal e máquinas; 
 AHBVA, cedência de viatura e outros meios para exercício operacional; 
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OUTROS APOIOS; 

 Colaborámos sempre que necessário em atividades promovidas pela Câmara Municipal, na nossa freguesia, 
nomeadamente na iniciativa “Teatro nas freguesias”, na iniciativa “No Natal compre no comércio tradicional” e 
outras. 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita Despesa

Modificada 276 508,30 € 276 508,30 € 

Executada 278 744,98 € 263 235,91 € 

% 101% 95%

Execução orçamental - 2021
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 CONTA DE GERÊNCIA 

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS 

 

FFF=Fundo de Financiamento das Freguesia | CMSC = Acordos administrativos e verbas livres da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém | Taxas e outros | Fundos = verbas de projetos do IEFP | IMI= Imposto Municipal | 

 

FFF CMSC Taxas e outros Fundos / IEFP IMI
Execução

orçamental

2021 132597,34 63946,49 21511,76 47349,73 11581,96 1757,3

% 47,57% 22,94% 7,72% 16,99% 4,16% 0,63%

Receitas  arrecadadas por ORIGEM

€8 616,00 

€593,69 

€743,95 

€496,41 

€2 947,20 

€7 290,23 

€824,28 

Mercados e feiras

Ocupação da via pública

Canídeos

Outros

Aluguer de espaços e Rendas

Cemitérios

Taxas Diversas

Mercados e
feiras

Ocupação da
via pública

Canídeos Outros
Aluguer de
espaços e

Rendas
Cemitérios Taxas Diversas

 2 021 €8 616,00 €593,69 €743,95 €496,41 €2 947,20 €7 290,23 €824,28 

Detalhe de TAXAS E OUTROS
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CONTROLO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS 

 

 

 

 

 

 

  

APROVADO 
 

 

  
PELA JUNTA DE FREGUESIA 

 
 

Em reunião de 02-03-2022 
 
 

 
PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 
 

Em sessão de 08-04-2022 
 
 
 

 

 


































































