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INTRODUÇÃO 

 

 

A Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, em conformidade com a Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, Art.º 16, na alínea a) do ponto 1, detém a competência 

de «elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia, as opções do plano e a 

proposta do orçamento.» 

Neste contexto, o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019, que se apresenta, 

foi aprovado em reunião de Executivo, no dia 13 de dezembro de 2018 e com contributos 

dos membros da Assembleia de Freguesia, ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, 

na Lei nº 24/98, de 26 de maio. 

O Plano e o Orçamento do ano de 2019 foi elaborado de acordo com os pressupostos 

financeiros dos anos anteriores, apesar de estarmos perante um novo cenário que se 

apresenta devido à descentralização de competências. 

Por ser ainda prematuro fazer considerações definitivas sobre o que virá, optou-se por 

uma linha de continuidade ao nível financeiro, optando, no entanto, por apresentar uma 

nova estrutura orgânica quer ao nível do plano, mas essencialmente ao nível do 

orçamento. 
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Ao nível da sua organização o orçamento cumpre as regras do Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL, que está em vigor, sendo que continuamos 

a aguardar que o SNC-AP, Sistema de Normalização Contabilística para a Administração 

Pública, que entre em vigor, para posteriormente fazermos a respetiva migração de 

sistema. 

13 de dezembro de 2018 

O Executivo 

 

Francisco João Pacheco Martins, Presidente 

José Joaquim Martins Antunes, Secretário 

Carlos António dos Santos Dias, Tesoureiro 

Ângelo António das Dores Gonçalves Teodoro, Vogal 

Mário Jorge Marcelino Franco, Vogal 

Paula Cristina Cardoso Costa Carvalho, Vogal 

Rui Manuel Crispim Agostinho, Vogal 
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As Grandes Opções do Plano são um conjunto de documentos previsionais de gestão, 

elaborados de acordo com a Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que deverão servir de 

base e de caminho orientador para a procura constante de mitigar as dificuldades das 

nossas populações e do nosso território, assim como exponenciar as nossas boas práticas 

já existentes. 

Este Orçamento e Plano contem algumas  diferenças relativo aos anteriores, sendo que 

a mais relevante é a introdução de novas Classificações Orgânicas, que irão permitir uma 

mais fácil compreensão do orçamento, assim como irá evidenciar de forma mais vincada, 

quer a organização das diversas estruturas da Junta de Freguesia, quer a forma como os 

aspetos financeiros e de recursos humanos estão alocados a cada uma das áreas de 

intervenção. 

Neste sentido são as seguintes as orgânicas criadas: 

- Administração Autárquica; 

- Serviços Gerais; 

- Serviços Educativos; 

- Espaço Publico e Infraestruturas; 

- Social e Associativismo; 

- Cemitérios. 
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Administração 
Autárquica

5,05%

Serviços Gerais
15,28%

Serviços 
Educativos

45,26%

Espaço Publico, 
Infraestruturas e 

Edificios
24,25%

Serviços Sociais e 
Associativismo

5,09%

Cemitérios
5,07%

€59 580,00 

€180 116,00 

€533 780,00 

€285 941,00 

€59 973,00 €59 750,00 
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As opções do plano de atividades e orçamento para o ano de 2019 refletem os 

compromissos políticos assumidos para a freguesia e centram-se no serviço à população, 

procurando promover uma maior proximidade entre as pessoas e as instituições. 

Este Plano e Orçamento é um documento de “transição” e que procura estar atento às 

introduções que irão surgir durante o ano de 2019, fruto da aplicação da Lei-quadro da 

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais, a Lei n. 50/2018 de 16 de agosto. 

Em relação ao orçamento, em termos de montantes globais, quer na receita, quer na 

despesa, apresenta um valor total de 1.198.369,50 €. 

 

O orçamento apresentado está em linha com o do último ano e as condicionantes que o 

anterior tinha este mantem de igual forma, ou seja, as nossas receitas próprias continuam 

a ter um peso pouco relevante no global do montante previsto. Optamos por ter um 

orçamento inferior ao “orçamento corrigido do ano 2018”, permitindo assim ter um 

maior controlo e rigor na aplicação da despesa. 

Ao nível de receitas próprias da freguesia destacamos as seguintes: 

- Fundo de Financiamento de Freguesia e o Regime de Permanência 

ANO 2016 ANO 2017 ANO 2018 ANO 2019

€1 310 322,85 

€1 234 834,37 
€1 247 185,00 

€1 198 369,50 
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- Impostos diretos - valor total Imposto Municipal sobre Imóveis da Freguesia relativo aos 

Prédios Rústicos e 1% do valor do Imposto Municipal sobre Imóveis da Freguesia relativo 

aos Prédios Urbanos; 

- Taxas e Licenças; 

-  C.A.F. (Componente de Apoio à Família) do 1º ciclo do ensino básico. 

Ao nível das delegações de competências por parte da Câmara Municipal destacamos os 

seguintes acordos de execução e contratos administrativos da delegação de 

competências, por parte da Câmara Municipal de Torres Vedras: 

- Gestão e Manutenção de Espaços Verdes e Limpeza de Vias e de Espaços Públicos, 

Sargetas e Sumidouros [com exceção da cidade]; 

- Educação [Serviço de Apoio à Família, Programa de Refeições do 1º Ciclo, Pessoal Não 

Docente de Apoio às Atividades Educativas e Apoio à Família]; 

- Organização e Gestão dos Transportes Escolares dos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo; 

- Realização de Obras de Requalificação e Reabilitação nos Estabelecimentos de Ensino 

do Pré-Escolar e do 1º Ciclo; 

- Acordo de Gestão do Cemitério de São Miguel. 

 

Temos como objetivo sempre presente prestar um serviço de qualidade em todas as áreas, 

não perdendo o sentido de que a finalidade primeira de uma junta de freguesia é procurar 

suprir as necessidades mais essenciais da população que servimos, rentabilizando ao 

máximo os recursos materiais, humanos e financeiros que temos ao dispor. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

No cumprimento da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, a Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, e do PREVPAP, Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários 

da Administração Publica, e em articulação com a introdução das novas orgânicas de 

funcionamento da junta de freguesia é apresentado o novo mapa de pessoal da Freguesia 

de Santa Maria, São Pedro e Matacães. 

No mapa apresentado os funcionários estão colocados em cada uma das unidades 

orgânicas, conseguindo desta forma apresentar a sua distribuição e o peso dos recursos 

humanos em cada uma das áreas de intervenção. 

MAPA DE PESSOAL 2019 

 

 

 

UNIDADES ORGÂNICAS CATEGORIA

POSTOS DE 

TRABALHO 

OCUPADOS

POSTOS DE 

TRABALHO A 

OCUPAR 

VINCULO

02.00.00 SERVIÇOS GERAIS

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com 

base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade, inerentes às atribuições  na Área de Contabilidade, Tesouraria, 

Recursos Humanos e atendimento, incluindo o manuseamento ou guarda de 

valores, numerário, títulos ou documentos.

Assistente Técnico 3 0 Tempo Indeterminado

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com 

base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade, inerentes às atribuições  na área de comunição e imagem.

Assistente Técnico 1 0 Tempo Indeterminado

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas 

em directivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. 

Assegura o contacto entre os serviços; efectua a recepção e entrega de 

expediente; anuncia mensagens, presta informações verbais ou telefónicas e 

outras tarefas inerentes à função de Auxiliar Administrativo.

Assistente 

Operacional
1 0 Tempo Indeterminado

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas 

em directivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. 

Assegura o contacto entre os serviços; efectua a recepção e entrega de 

materiais; e é responsável pelo economato e outras tarefas inerentes à função 

de Auxiliar Administrativo.

Assistente 

Operacional
1 0 Tempo Indeterminado

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas 

em directivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. 

Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correta 

utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 

mesmos. Exerce tarefas de limpeza, nomeadamente em equipamentos da 

freguesia.

Assistente 

Operacional
2 0 Tempo Indeterminado
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UNIDADES ORGÂNICAS CATEGORIA

POSTOS DE 

TRABALHO 

OCUPADOS

POSTOS DE 

TRABALHO A 

OCUPAR 

VINCULO

03.00.00 SERVIÇOS EDUCATIVOS

Função a exercer na Área Educativa. Colaborar, dar apoio técnico e elaborar 

diagnósticos, planos de actividades, programas e projectos incidentes em 

várias temáticas: Hábitos de Vida, Violência Doméstica, Juventude, 

Deficiência, Rede Social, e outras; Definição de sistemas de avaliação e 

metodologias de recolha de informação com vista à obtenção de indicadores 

nas várias dimensões de análise da avaliação; Recolha de dados junto das 

entidades parceiras nos programas, projectos e planos de actividades; 

Elaboração de relatórios de monitorização; Análise estatística de dados 

quantitativos e análise de conteúdo de dados qualitativos; Elaboração de 

relatórios; organizar e dinamizar sessões de planeamento participativo, no 

âmbito da concepção de diagnósticos, estudos, elaboração de planos de 

actividades, programas e projectos; Aplicar diversas metodologias e técnicas 

participativas; Colaborar nas actividades desenvolvidas no sector

Técnico Superior 1 0 Tempo Indeterminado

Funções de natureza executiva na àrea da Educação, de carácter manual ou 

mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com graus de 

complexidade variáveis. Assegura o contacto entre os serviços e instituições; 

efectua a recepção e entrega de expediente escolar; programa e enquadra as 

actividades de apoio à familia, anuncia mensagens, presta informações 

verbais ou telefónicas e outras tarefas inerentes à função de Assistente 

Técnico.

Assistente Técnico 1 0 Tempo Indeterminado

Função a exercer na Área Educativa. Colaborar, dar apoio técnico e elaborar 

diagnósticos, planos de actividades, programas e projectos incidentes em 

várias temáticas: Hábitos de Vida, Violência Doméstica, Juventude, 

Deficiência, Rede Social, e outras; Definição de sistemas de avaliação e 

metodologias de recolha de informação com vista à obtenção de indicadores 

nas várias dimensões de análise da avaliação; Recolha de dados junto das 

entidades parceiras nos programas, projectos e planos de actividades; 

Elaboração de relatórios de monitorização; Análise estatística de dados 

quantitativos e análise de conteúdo de dados qualitativos; Elaboração de 

relatórios; organizar e dinamizar sessões de planeamento participativo, no 

âmbito da concepção de diagnósticos, estudos, elaboração de planos de 

actividades, programas e projectos; Aplicar diversas metodologias e técnicas 

participativas; Colaborar nas actividades desenvolvidas no sector.

Assistente Técnico 1 0 Termo Resolutivo Incerto

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas 

em directivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. 

Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correta 

utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 

mesmos. Exerce tarefas de vigilância, acompanhamento e limpeza, 

nomeadamente nas escolas e equipamentos da freguesia.

Assistente 

Operacional
59 0

Termo Resolutivo incerto a 

tempo parcial

04.00.00 ESPAÇO PUBLICO, INFRAESTRUTURAS E EDIFICIOS

Funções de coordenação dos assistentes operacionais afectos ao seu sector 

de actividade, por cujos resultados é responsável. Realização das tarefas de 

programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 

sob sua coordenação.

Assistente 

Operacional
1 0 Termo Resolutivo Incerto

Funções de natureza de carácter manual ou mecânico, enquadradas em 

directivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis; 

Executa tarefas específicas inerentes à função de pedreiro.

Assistente 

Operacional
3 0 Tempo Indeterminado

Funções de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais 

bem definidas e com graus de complexidade variáveis; responsabilidade pelos 

equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização. Executa funções 

específicas intrínsecas à função de cantoneiro de limpeza.

Assistente 

Operacional
8 0 Tempo Indeterminado

Funções de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais 

bem definidas e com graus de complexidade variáveis; responsabilidade pelos 

equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização. Executa funções 

específicas intrínsecas à função de Cantoneiro de Limpeza.

Assistente 

Operacional
1 0 Termo Resolutivo Incerto

Funções de natureza de carácter manual ou mecânico, enquadradas em 

directivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis; 

Conduz e manobra tractores com ou sem atrelado e ou máquinas agrícolas 

motorizadas, máquinas ligeiras, transportando materiais para as obras em 

curso, podendo, em alguns casos, executar outro tipo de tarefas mais 

específicas inerentes às funções de tractorista; Tem a responsabilidade pelos 

equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização.

Assistente 

Operacional
1 0 Tempo Indeterminado
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O quadro que se apresenta de seguida dá-nos uma visão diferenciada da distribuição do 

pessoal agrupados por número de funcionários, o seu tipo de vinculo e a sua categoria. 

Apenas são comunicados trimestralmente á DGAL, através do SIIAL, Sistema Integrado de 

Informação das Autarquias Locais, os funcionários que estão a exercer funções sob 

orientação da Junta de Freguesia.  

 

  

UNIDADES ORGÂNICAS CATEGORIA

POSTOS DE 

TRABALHO 

OCUPADOS

POSTOS DE 

TRABALHO A 

OCUPAR 

VINCULO

05.00.00 SERVIÇOS SOCIAIS E ASSOCIATIVISMO
Funções de natureza executiva na área social e associativa, de carácter 

manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 

graus de complexidade variáveis. Assegura o contacto entre os serviços e 

instituições; efectua a recepção e entrega de expediente; programa e 

enquadra as actividades de apoio às familias e instituições, anuncia 

mensagens, presta informações verbais ou telefónicas e outras tarefas 

inerentes à função de Assistente Técnico.

Assistente Técnico 1 0 Tempo Indeterminado

06.00.00 CEMITÉRIOS

Funções de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais 

bem definidas e com graus de complexidade variáveis; responsabilidade pelos 

equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização. Executa funções 

específicas intrínsecas à função de coveiro.

Assistente 

Operacional
1 0 Tempo Indeterminado

Total de funcionários 86

Total de funcionários a exercer funções sob orientação da Junta de Freguesia 28

Total de funcionários a exercer funções sob orientação de outra entidade 

(Agrupamento de Escolas)
58

Total de funcionários a tempo indeterminado 24

Total de funcionários a termo resolutivo incerto 3

Total de funcionários a termo resolutivo incerto e tempo parcial 59

Total de técnicos superiores 1

Total de Assistentes Técnicos 7

Total de Assistentes Operacionais 78

FUNCIONÁRIOS

VINCULO

CATEGORIA
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ORGÂNICA 01.00.00 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

Esta orgânica agora criada reflete essencialmente os custos decorrentes dos seus órgãos 

autárquicos, Executivo da Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia. 

A despesa desta orgânica tem como resultado previsional 59.580,00 €, sendo que do lado 

da receita tem uma comparticipação previsional direta de 37.000,00 €. 

Os contributos pelo lado da receita para compensar a despesa da orgânica virão do Fundo 

de Financiamento das Freguesias. 

Os custos da orgânica representam cerca de 5,05 % da despesa geral da junta de 

freguesia.

 

  



 

 
 

12 

ORGÂNICA 02.00.00 

SERVIÇOS GERAIS 

 

A orgânica dos Serviços Gerais é a orgânica que dá suporte a todas as outras áreas de 

atividade da junta de freguesia. 

Ela é a responsável por toda a área administrativa, contabilidade e economato, e a sua 

abrangência em termos de funções é total e completamente essencial para que todas as 

orgânicas funcionem de forma articulada e com o menor dispêndio de custos e de 

sobreposição de tarefas possíveis. 

Embora esta orgânica surja individualizada, a mesma acaba por ter um custo que na 

verdade deveria ser distribuído pelas outras orgânicas. 

No entanto, foi nosso entendimento, dar evidência à mesma dado que existem áreas da 

sua inteira responsabilidade, embora seja transversal a sua atuação e 

complementaridade. 

Nesta orgânica para além do atrás referido, queremos implementar um controlo rigoroso 

do património, móvel e imóvel, por forma a que possamos ter um conhecimento real e 

preciso ao nível da sua natureza, composição e sua avaliação. 

Esta é uma ferramenta essencial para a prossecução de uma gestão real e rigorosa dos 

recursos da freguesia. 

Ao nível da despesa previsional a mesma tem um valor de 180.116,00 €, representando 

15,28 % do total da despesa prevista. Em termos da receita esta orgânica é coberta na 

totalidade pelo Fundo de Financiamento de Freguesias, em que estão previstos 

250.000,00 € e pelas rubricas 04.01.23.04 e 04.01.23.07 que somam 17.000,00 €. 

Relativamente ao Regulamento de Taxas e Licenças em vigor, apresentamos uma 

atualização pontual das taxas em vigor, sem prejuízo de se procurar elaborar um novo 

regulamento. 
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TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 2019 Valor

Atestado comprovativo de atividade económica 4,50 €                           

Atestado de idoneidade 4,50 €                           

Atestado de residência, agregado familiar e prova de vida 4,00 €                           

Atestado de situação económica 4,00 €                           

Agregado familiar 1,50 €                           

Prova de vida 1,50 €                           

Autenticação de documentos até 4ª página (inclusivé) 15,00 €                         

Autenticação a partir da 5ª página, por cada uma a mais 2,50 €                           

Formato A4 PB 0,10 €                           

Formato A4 Cores 0,20 €                           

Formato A3 PB 0,15 €                           

Formato A3 Cores 0,30 €                           

Frente e verso A4 0,20 €                           

Frente e verso A3 0,30 €                           

Impressões a preto 0,20 €                           

Impressões a cor 0,40 €                           

Registo 3,00 €                           

Averbamentos 2,00 €                           

Categorias

A - Companhia 5,00 €                           

B - Fins económicos 10,00 €                         

C - Fins militares Isento

D - Investigação Cientifica Isento

E - Caça 5,00 €                           

F - Guia Isento

G - Potencialmente perigoso 10,00 €                         

H - Perigoso 15,00 €                         

I - Gatos 3,00 €                           

Taxa anual para gado ovino e caprino

até 5 cabeças de gado Isento

até 10 cabeças de gado 5,00 €                           

até 20 cabeças de gado 15,00 €                         

até 50 cabeças de gado 28,00 €                         

até 100 cabeças de gado 55,00 €                         

mais de 100 cabeças de gado 75,00 €                         

Complemento de apoio à família - 1º ciclo

Valor da mensalidade tendo por base uma hora de usufruto 7,50 €                           

Inumação - Sepulturas temporárias 35,00 €                         

Inumação - Jazigos e tumulos 40,00 €                         

Exumação 50,00 €                         

Transladação 75,00 €                         

Abaulamentos 50,00 €                         

Coval 1 fundura s/ossada 90,00 €

Coval 2 funduras s/ossada 130,00 €

Coval 1 fundura c/ossada 110,00 €

Coval 2 funduras c/ossada 150,00 €

Abertura de coval para exumação de ossada 75,00 €

Venda de Coval 750,00 €

Terreno para jazigos 2 000,00 €

Venda de gavetão 250,00 €

Alvará de sepultura perpétua ou por sucessão 35,00 €

Averbamento 5,00 €

Taxa 2ª via alvará - coval 35,00 €

Taxa 2ª via alvará - jazigo 50,00 €

Placa de identificação do coval 6,50 €

Utilização da Capela - por dia 50,00 €                         

Cemitérios

Outros serviços

Apascentação de gado

Canídeos e gatídeos

Fotocópias e Impressões de documentos

Autenticações

Confirmações com impresso próprio

Atestados



 

 
 

14 

De referir que relativamente à tabela apresentada a grande diferença com a anterior, 

verifica-se na apresentação de um único separador para os cemitérios, em contraponto 

com a tabela que tinha sido aprovada para o ano de 2014, e não mais alterada, que 

separava as taxas praticadas no cemitério de São Miguel e no cemitério de Matacães. 

Alerto no entanto, que algumas taxas ali previstas, nomeadamente as relativas a vendas, 

não se aplicam no cemitério de São Miguel em virtude  de o atual protocolo de gestão 

não o comtemplar. 
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ORGÂNICA 03.00.00 

SERVIÇOS EDUCATIVOS 

 

Esta é a orgânica com um custo previsional de 533.780,00 €, que representa cerca de 

45,26 % da despesa total prevista. 

É a área da atividade da junta de freguesia que tem a maior fatia de investimento, quer 

ao nível financeiro, quer ao nível dos recursos afetados. 

Nesta orgânica estão concentrados a maior fatia dos recursos humanos, e igualmente 

para esta orgânica, participam a dos “Serviços Gerais” e a do “Espaço Publico, 

Infraestruturas e Edifícios”. 

Em termos de receita contribuem para esta orgânica as rubricas 06.05.01.03.02, 

06.05.01.03.03, 06.05.01.03.05, 06.05.01.03.10 e 06.08.02 que totalizam 388.600,00 €. 

De igual forma e também em termos de receitas, a orgânica dos Serviços Educativos 

também beneficia da receita provenientes das rubricas 06.05.01.03.07 e 10.05.01.01 que 

totalizam 130.000,00 €, embora esta receita tenha que ser dividida com a orgânica do 

Espaço Publico. 

De referir que o Fundo de Financiamento de Freguesias também contribui em termos de 

receita para esta orgânica. 

Em termos de ações a desenvolver destacamos as seguintes: 

- Manutenção, remodelação e requalificação de escolas e jardins de infância, estando 

previstas intervenções de maior significado financeiro na EB/JI do Varatojo e na EB da 

Serra da Vila; 

- Transporte escolar de crianças do pré-escolar e 1º ciclo de 60 crianças, além de visitas 

de estudo e passeios escolares comparticipados pela junta de freguesia; 

- Atividades de Serviço de Apoio à Família no ensino do pré-escolar; 
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- Atividades Extracurriculares e Complemento de Apoio à Família no 1º ciclo; 

- O Programa Psicologia nas Escolas que é um importante auxílio para a comunidade 

escolar ao nível do pré-escolar e 1º ciclo, e para o qual pretendemos dar um incremento 

positivo à sua ação, embora em termos de competência a mesma não nos esteja 

atribuída;  

- O serviço de refeições escolares servidas pela A.S.A.S. de Matacães, ao jardim de 

infância e escola básica de Matacães; 

- O apoio à comunidade escolar nos mais variados eventos que os mesmos organizem, 

quer através de apoio financeiro ou de apoio logístico, como são os casos de 

comparticipações financeiras para passeios ou festas escolares, transportes de material 

entre escolas, tanto para ações de desporto escolar, como para os mais variados eventos 

ou até ao nível da cedência de carrinhas para deslocações; 

- O projeto Mini Freguês que está na quarta edição e continua a ser uma importante 

referência para as crianças do 3º ano, do que é uma autarquia local, neste caso uma 

freguesia. 

 

No seguimento dos contributos enviados, dois projetos importam destacar e nesse 

sentido os mesmos são incluídos na procura da sua efetivação no decorrer do ano de 

2019: 

 

- Explicações para Todos - O projeto “Explicações para Todos” pretende, acima de tudo, 

dar a oportunidade a alunos do 1º,2º e 3º ciclos, cujos rendimentos familiares não 

permitem a frequência em centros de estudo, serem acompanhados através de um 

banco de voluntariado com vista a um maior rendimento escolar. 

Este banco de voluntariado seria composto por alunos do Ensino Superior e por 

professores reformados, que através da sua experiência e conhecimento poderão cobrir 

essa necessidade. 

Uma das instalações da Junta de Freguesia, seria o cenário escolhido para a realização 

desta iniciativa; 
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- Nós e os Avós - Iniciativa que se baseia em desafiar pessoas séniores a dinamizar uma 

atividade lúdica, artística, cultural ou desportiva nas escolas com alunos do 1º ciclo. 

Numa parceria entre os Agrupamentos de Escolas e a Universidade Sénior, pretende-se 

promover o contacto intergeracional, a partilha de experiências e a troca de 

aprendizagens nas mais variadas áreas. 

Com este projeto, acreditamos manter vivas as tradições, práticas e conhecimentos de 

geração em geração. 
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ORGÂNICA 04.00.00 

ESPAÇO PUBLICO, INFRAESTRUTURAS E EDIFICIOS 

 

O Espaço Público, Infraestruturas e Edifícios é a orgânica mais visível em termos de 

trabalho de “rua”. 

Esta orgânica é responsável pela operacionalização de todos os serviços da freguesia, 

englobando mais especificamente a limpeza de bermas e valetas em caminhos e 

arruamentos, a manutenção de espaços verdes, a manutenção de edifícios e 

equipamentos, o apoio logístico a associações e instituições, entre as mais variadas ações 

a realizar. 

Ao nível da despesa a orgânica tem um valor previsional de 285.941,00 €, o que equivale 

a 24,25 % da despesa total. Ao nível da receita esta orgânica depende da rubrica 

06.05.01.03.01 com o valor previsional de 227.00,00 €, sendo que ainda usufrui de parte 

da receita proveniente das rubricas 06.05.01.03.07 e 10.05.01.01 que totalizam 

130.000,00 €, valor este repartido com a rubrica dos serviços educativos. 

Ao nível da receita ainda recebe contributos financeiros do Fundo de Financiamento de 

Freguesias. 

A nossa ação centra-se na resolução das obras de menor dimensão, mas de grande 

importância para as pessoas e para o seu bem-estar. 

Os trabalhos de limpeza em todos os caminhos e localidades são uma preocupação 

constante, em virtude das atuais limitações no uso de herbicidas, que embora não 

estejam proibidos na sua totalidade, temos vindo a restringir a sua utilização. 

Ao nível da rede de saneamento na nossa freguesia, vamos continuar a nossa ação com 

vista a mitigar as lacunas ainda existentes. Da mesma forma vamos continuar a insistir 

com a Câmara Municipal na efetiva reabilitação da nossa rede viária, quer ao nível das 

estradas e caminhos, como ao nível dos arruamentos, principalmente no que às nossas 

aldeias diz respeito. 
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Deste modo destacamos as seguintes ações: 

 
- Manutenção e conservação dos imóveis da freguesia; 

- Manutenção de equipamento móvel; 

- Continuação da reabilitação e requalificação do armazém e estaleiro, localizado em 

Arenes; 

- Requalificação da Rua Miguel Jerónimo, na Serra da Vila, continuando a intervenção já 

realizada naquele troço, faltando apenas definir o tipo de intervenção para o largo; 

- Requalificação de largo na Rua Padre Manuel do Sacramento, em Matacães; 

- Manutenção de arruamentos dentro das localidades;   

- Manutenção de estradas e caminhos;  

- Abertura e manutenção de caminhos vicinais;  

- Manutenção de espaços verdes;  

- Corte de ervas e limpeza das ruas nas diversas localidades;  

- Limpeza de linhas de água;  

- Implementação de drenagem pluvial;  

- Promoção de ações de toponímia;  

- Promoção de ações de melhoria de trânsito;  

- Resolução de situações pontuais de premente necessidade;  

- Conservação e manutenção dos espaços lúdico-desportivos da freguesia;  

- Conservação e manutenção dos equipamentos existentes nas nossas localidades, tais 

como lavadouros, fontanários, entre outros. 

  



 

 
 

20 

ORGÂNICA 05.00.00 

SERVIÇOS SOCIAIS E ASSOCIATIVISMO 

 

A orgânica dos Serviços Sociais e Associativismo foi criada pela necessidade de enquadrar 

alguns serviços que já existem e que são de capital importância no desenvolvimento da 

atividade da freguesia e das instituições que trabalham nestas vertentes. 

Nesta orgânica são abrangidos temas ao nível do social, cultural, recreativo e desportivo, 

atendendo a que por vezes uma mesma instituição também igualmente tem as suas 

atividades diversificadas nas áreas atrás referidas. 

Esta orgânica tem como despesa previsional o valor de 59.973,00 €, o que em termos da 

despesa total equivale a 5,09 %. 

Ao nível da receita, a única rubrica exclusiva para esta orgânica é a 06.03.01.99.02, que 

existe especificamente como receita para o programa alimentar POAPMC – Programa 

Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, pelo que a orgânica, ao nível da sua 

receita, terá que receber contributos financeiros para a sua boa execução vindos do 

Fundo de Financiamento de Freguesias, das rubricas das taxas e licenças, entre outras. 

Nas ações a desenvolver destacamos as seguintes: 

- A parceria estabelecida com o ASAS de Matacães nas suas ações, em particular com o 

Gabinete RLIS (Rede Local de Intervenção Social); 

- O ASAS de Ponte do Rol, com o projeto de Cuidados Paliativos, transversal a todas as 

freguesias do concelho; 

- O projeto Domicílios, em parceria com o Centro de Saúde de Torres Vedras; 

- O projeto alimentar POAPMC, Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

Carenciadas; 

- O projeto Lenha Solidária, projeto sustentável que permite ajudar financeiramente 

várias instituições e organizações; 
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- O Gabinete de Apoio ao Cidadão, que consiste na procura da resolução dos pequenos 

problemas “burocráticos” da população através da colaboração de uma jurista; 

- Cooperação com o Instituto de Reinserção Social, permitindo a realização de trabalho 

comunitário nos nossos serviços ou noutras instituições; 

- Desenvolver o Programa de Comparticipação em Obras de Conservação, Reparação ou 

Beneficiação de Habitações Degradadas que pertencem ou onde residem famílias de 

fracos recursos económicos na freguesia; 

- Apoiar logisticamente as atividades promovidas pela Câmara Municipal para os seniores 

como são os casos da Oficina Sénior, Desporto Sénior, Cartão Sénior, Passeio Sénior e 

Almoço Sénior; 

- Ao nível do Projeto do Orçamento Participativo 2019 fazer uma avaliação das anteriores 

edições e introduzir novas metodologias com o intuito de promover a participação; 

- Eliminatória do Festival das Vindimas, evento que teve um incremento na edição de 

2018, realizada na nossa freguesia, e que procuraremos impulsionar na edição na edição 

de 2019;  

- Participação nas Festas da Cidade, nomeadamente com as nossas associações a 

representarem a freguesia; 

- Promoção do espetáculo de Fado, Dança e Música do grupo Formas de Fado, 

patrocinado pela Câmara Municipal, e atribuído por nós a uma associação da nossa 

freguesia;  

- Para a população sénior temos o programa “Ponha-se a mexer, pela sua saúde”, 

dedicado ao desporto, e o programa “Oficinas do Saber” dedicado aos trabalhos 

artesanais, em que a nossa participação é a nível logístico ficando a parte técnica e 

organizativa por parte da Câmara Municipal; 

- Apoio às associações e outras instituições de carácter não lucrativo, de acordo com o 

programa cultural, desportivo e social que as mesmas pretendam desenvolver; 

- Apoio logístico e de promoção das tradicionais festas de aldeia, pelas várias localidades 

da freguesia;  
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- O Espaço Juntar tem vindo a ter um forte incremento de atividades, fruto das diversas 

associações que ali fizeram a sua sede. É um projeto de inegável sucesso, que está ao 

serviço de todos e para todos. De referir que os custos com a manutenção do espaço 

continuam exclusivamente com a Junta de Freguesia; 

- O programa de cedência de carrinhas aos clubes/associações é reconhecidamente uma 

das maiores iniciativas e com uma importância cada vez maior;  

- O nosso gabinete de comunicação continuará a oferecer os seus serviços ao nível da 

execução de flyers e cartazes para todas as associações que nos solicitem, dentro das 

nossas capacidades. Estaremos também disponíveis para a execução dos mesmos através 

dos nossos serviços;  

- Cedência dos nossos espaços a associações da freguesia, para reuniões, assembleias e 

demais eventos que organizem. 
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ORGÂNICA 06.00.00 

CEMITÉRIOS 

 

A orgânica dos Cemitérios decorre da necessidade de procurarmos individualizar esta 

atividade tão especifica. 

Nesse sentido, e atendendo a que é da nossa propriedade o Cemitério de Matacães, e 

temos um protocolo com a Câmara Municipal ao nível da gestão do Cemitério de São 

Miguel, foi nossa decisão clarificar tudo o que se relaciona com esta temática. 

Ao nível da despesa previsional esta orgânica tem um custo associado de 59.750,00 €, o 

que equivale a 5,07 % da despesa total. 

Ao nível da receita a mesma é proveniente das rubricas 04.01.23.08 e 06.05.01.03.11 que 

perfaz um valor total de 57.000,00 €. 

A orgânica em causa é uma das nossas grandes preocupações, atendendo a que temos 

vindo a dialogar com a Câmara Municipal no sentido de um novo acordo para o Cemitério 

de São Miguel, conseguindo desta forma que o equipamento em causa possa ser 

requalificado e rentabilizado. 

De realçar, no entanto, que enquanto as negociações continuam, as taxas que a junta de 

freguesia pratica irão ser atualizadas, permitindo desta forma equilibrar a orgânica em 

causa, e permitindo realizar algum investimento. 
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

 

O Plano Plurianual de Investimentos para 2019 é a continuação do final do ano de 2018, 

que terminou com dois projetos, ambos de aquisição de veículos, nomeadamente duas 

carrinhas, conforme apresentado. 

 

 

010000 Funções gerais

010000 050000 1 AQUISIÇÃO DE CARRINHA DE FRIO 

MERCEDES 39-AC-93

O 0 100 0 O 

PRESIDENTE - 

Francisco 

Martins

010000 040000 2 AQUISIÇÃO DE CARRINHA MISTA 92-

VR-74

O 0 100 0 O 

PRESIDENTE - 

Francisco 

Martins

Designação
FR

(1)

F. de Financiamento (2)

AC AA FC

Objectivo Responsável
Cod. Classf. 

Econ
N.º Proj

Total F. Defin F. N.Defin. 2020 2021 2022 Outros

1 160,00 €    13 920,00 €  13 920,00 €  -  €             11 760,00 €  9 600,00 €    8 800,00 €    -  €             45 240,00 €  

1 19/12/2018 19/06/2020 3 360,00 €       4 320,00 €    4 320,00 €    -  €             2 160,00 €    -  €             -  €             -  €             6 840,00 €    

2 15/12/2018 15/11/2022 3 800,00 €       9 600,00 €    9 600,00 €    -  €             9 600,00 €    9 600,00 €    8 800,00 €    -  €             38 400,00 €  

Total Geral   

(Sub Total)      

13 920,00 €  13 920,00 €  -  €             11 760,00 €  9 600,00 €    8 800,00 €    -  €             45 240,00 €  

Datas

Inicio Fim

FE

(3)
Total PrevistoRealizado

Despesas

Anos Seguintes2019

N.º Proj


