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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.» 

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021, já elaborado segundo as regras 

do SNC-AP, aprovado em reunião de Executivo, no dia 22 de dezembro de 2020 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, tem uma matriz orgânica de continuidade 

relativamente ao anterior. 

O Plano e o Orçamento do ano de 2021 vinca a previsibilidade e a solidez das nossas 

receitas, assim como ao nível da despesa o mesmo assenta essencialmente na 

prossecução da prestação de serviços à população, facto esse mais vincado nesta época 

que vivemos de uma pandemia a nível global. 

Ao nível da sua organização o orçamento cumpre as regras do SNC-AP, Sistema de 

Normalização Contabilística para a Administração Pública. 

 

22 de dezembro de 2020 

O Executivo 

 

Francisco João Pacheco Martins, Presidente 

Mário Jorge Marcelino Franco, Secretário 

Paula Cristina Cardoso Costa Carvalho, Tesoureiro 

Ângelo António das Dores Gonçalves Teodoro, Vogal 

Rui Manuel Crispim Agostinho, Vogal 

Filipa Bernardes Coelho, Vogal 

José Manuel Cunha Silva, 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. Esses documentos 

devem procurar refletir as necessidades das comunidades, em permanente articulação 

com os recursos financeiros, materiais e humanos que estão ao dispor da Freguesia, 

enquanto órgão autárquico. 

 

Com a estabilização da transferência de competências, ocorrida no final de 2019 e 

efetivada durante o corrente ano de 2020, para o ano de 2021 serão implementados 

alguns ajustes em termos de organização das rubricas dentro do orçamento, assim 

como procurar aprimorar a forma como os diversos serviços e tarefas se articulam entre 

eles. 

 

Estas alterações pretendem que o orçamento fique mais claro, com uma maior perceção 

das verbas que são destinadas a cada tarefa/orgânica, e ao mesmo tempo que o 

orçamento mantenha alguma elasticidade, para podermos responder aos tempos de 

incerteza que vivemos. 

 

Ao nível das Classificações Orgânicas, para 2021 mantemos a estrutura já definida 

ficando assim com uma estrutura funcional, ao nível da despesa, dividida da seguinte 

forma: 

 

- Administração Autárquica; 

- Serviços Gerais; 

- Serviços Educativos; 

- Espaço Publico, Infraestruturas e Edifícios; 

- Serviços Sociais e Associativismo; 

- Cemitérios; 

- Limpeza Urbana; 

- Espaços Verdes. 
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No gráfico acima está demonstrado em termos de peso percentual o que cada orgânica 

representa no global do orçamento, mantendo-se um equilíbrio relativamente ao ano de 

2020, sendo apenas de destacar o ganho de importância da orgânica da limpeza urbana. 

 

 

 

Neste gráfico relativo aos orçamentos de 2018 a 2021 é possível verificar que começa a 

notar-se uma tendência de estabilização da receita em valores acima de 1.500.000,00 €, 



 

 

5 

 

isto no que diz respeito à sua previsibilidade, podendo, no entanto, ser ultrapassado 

durante o decorrer do ano por questões de caracter extraordinário, não previsível. 

 

No gráfico abaixo é possível analisar a forma como as orgânicas em termos de despesa 

evoluíram, comparativamente com os valores previstos do orçamento de 2020. 

 

 

 

 

A exemplo de 2020, o orçamento de 2021 mantem uma percentagem elevada de receitas 

próprias, na ordem dos 89 %, o que nos faz ter confiança numa boa execução do mesmo. 

 

As proveniências das receitas, previamente consignadas, são as seguintes: 

 

- Fundo de Financiamento de Freguesia e o Regime de Permanência; 

- DGAL- Transferências de Competências 

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

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

de Enriquecimento Curricular e Apoio à Família]; 

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

Ciclo; 

- Programa de Reabilitação e Conservação de Habitações Degradadas; 

- Acordo de gestão do Cemitério de São Miguel e São João. 

 

Para além destas, temos ainda as que irão ser estabelecidas através de apoios 

financeiros e acordos de delegação de competências de caracter pontual. 

 

Pretendemos com este orçamento continuar a fazer a diferença na prestação de serviços 

à população, assim como pretendemos no próximo ano fazer um forte investimento ao 

nível de algum equipamento essencial para melhorar a qualidade e a eficiência. 

 

Pretendemos igualmente e porque estamos a viver intensamente um período complicado 

para todos nós, continuar a estar disponíveis para abraçar todos os projetos e 

necessidades sociais que de certeza irão surgir, consoante os desafios que teremos que 

enfrentar. 

 

É para nós importante que este orçamento possua elasticidade para se ir adaptando a 

esta nova forma de viver, que esperamos que tenha o seu epilogo durante o ano de 2021. 
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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 é apresentado o 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 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 Termo Resolutivo Incerto
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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 4 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 7 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 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 

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 2 0 Termo Resolutivo Incerto 
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O Mapa de Pessoal que acima é apresentado, segue na linha de continuidade do ano de 

2020. 

 

De referir igualmente que ao nível dos Serviços Educativos apenas temos 4 assistentes 

operacionais com termo resolutivo incerto. 

 

De referir que a componente direta de custos com pessoal, em que não é tida em conta 

os prestadores de serviços, tem um custo global, contabilizando todas as orgânicas, de 

848.196,13 €. 
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É visível que a componente pessoal tem um peso importante no nosso orçamento, mas 

essa importância deve ser medida pelo que conseguimos fazer em termos de serviço à 

população, e não em termos de custo efetivo. 
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ORGÂNICA 01.00.00 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

A orgânica da Administração autárquica compreende o Executivo da Junta de Freguesia 

e a sua Assembleia de Freguesia, no que às despesas diz respeito. 

 

A despesa desta orgânica tem como resultado previsional 57.730,00 €, sendo que do lado 

da receita tem uma comparticipação previsional direta de 38.000,00 €. 

 

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 3,61 % da despesa geral da junta de 

freguesia. 
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ORGÂNICA 02.00.00 

SERVIÇOS GERAIS 

 

A orgânica dos Serviços Gerais compreende toda a área administrativa, contabilidade e 

economato e é o garante de toda a atividade da junta de freguesia. 

 

Em termos de funcionamento o pessoal que lhe está afeto, nesta fase da pandemia tem 

vindo igualmente a colaborar noutras áreas, nomeadamente na área social. 

 

Por forma a que possamos trabalhar em segurança e distanciamento, alguns 

funcionários foram deslocados para a sala da assembleia e durante o ano de 2021 assim 

continuarão durante o tempo necessário. 

 

Ao nível da despesa previsional a mesma tem um valor de 216.340,00 €, representando 

13,53 % do total da despesa prevista. Em termos da receita esta orgânica é coberta na 

totalidade pelas rubricas 06.03.01.04 e 06.03.01.06. 

 

Relativamente ao Regulamento de Taxas e Licenças em vigor, o mesmo é apresentado 

conforme é visível e não contempla alterações. No entanto durante o ano de 2020, assim 

que entrámos em confinamento, decidimos isentar de taxas (atestados, provas de vida, 

declarações e certidões) todos aqueles que o fizessem online, procurando assim 

diminuir a concentração de pessoas nos nossos balcões. Esta isenção será para 

continuar em 2021. 



 

 

13 

 

 

  

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
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ORGÂNICA 03.00.00 

SERVIÇOS EDUCATIVOS 

 

Esta orgânica tem um custo previsional de 242.700,00 €, que representa cerca de 15,18 

% da despesa total prevista, similar ao previsto em 2020. 

 

Em termos de competências delegadas pela Câmara Municipal iremos assumir 

competências ao nível do Serviço de Apoio à Família no pré-escolar, assim como ao nível 

dos transportes escolares. 

 

Em termos de receita contribuem diretamente 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 

126.000,00 €. 

 

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

também beneficia da receita provenientes das rubricas 06.03.01.04 e 06.03.01.06. 

 

Como competências próprias e ações a desenvolver no próximo ano e procurando dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido, destacamos as seguintes: 

 

- Manutenção de escolas e jardins de infância; 

 

- Transporte escolar de crianças do pré-escolar e 1º ciclo, este ano letivo com limitações 

de lotação, sendo que as visitas de estudo e passeios estão suspensas enquanto a 

pandemia perdurar; 

 

- O Serviço de Apoio à Família no ensino do pré-escolar continua a sua atividade, embora 

existam limitações no seu funcionamento; 

 

- Ao nível do 1º ciclo continuamos a ter o Complemento de Apoio à Família, estando o 

seu funcionamento adaptado às condições de cada escola; 
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- O Programa Psicologia nas Escolas continua o seu serviço de forma intensa, sendo que 

dependendo do estabelecimento escolar, existem adaptações à forma de contacto 

entre a criança, a família e a psicóloga; 
 

- 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 continua ser prestado, embora neste ano letivo, por 

razões óbvias as ações desenvolvidas são em numero extremamente reduzido, sendo 

os professores e educadores que nos solicitam algum tipo de apoio; 

 

- O projeto Mini Freguês este ano continuará a ter a sua atividade, mas de forma 

inovadora através da execução de um jogo “tipo glória” que já está disponível online e 

que irá ter uma edição física que será distribuído pelas escolas participantes. 

 

Neste ano letivo, 2020-2021, temos estado ainda mais presentes junto das escolas, 

procurando desta forma dar mais algum conforto no dia a dia a todos os seus 

intervenientes, professores, educadores, assistentes, famílias e crianças. 

 

Existe um compromisso muito grande por parte dos nossos colaboradores, no sentido 

de apoiar e colaborar na tomada de decisão por parte da comunidade escolar. 
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ORGÂNICA 04.00.00 

ESPAÇO PUBLICO, INFRAESTRUTURAS E EDIFICIOS 

 

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 fora do perímetro urbano da cidade, a manutenção de edifícios e 

equipamentos, e ainda apoio logístico a associações e instituições, entre as mais 

variadas ações a realizar. 

Durante o ano de 2020 esta orgânica tem dado apoio direto a outras orgânicas 

operacionais. No entanto com o ganho de operacionalidade e autonomia das outras 

orgânicas, esse apoio continuará a existir, embora em menor escala. 

 

Ao nível da despesa a orgânica tem um valor previsional de 306.619,53 €, o que equivale 

a 19,18 % da despesa total. Ao nível da receita esta orgânica depende diretamente das 

rubricas 06.03.01.04 e 06.03.01.06. 

 

A ação desta orgânica centra-se na resolução de todas as pequenas coisas que todos 

os dias necessitam da nossa atenção e resolução, sendo um trabalho de grande 

importância que todos o solicitam. 

 

Ao nível do controlo das infestantes, e seguindo procedimentos implementados em 

2020, o mesmo tem tido melhores resultados, atendendo a que tem sido partilhado com 

a orgânica da Limpeza Urbana e dos Espaços Verdes. 

 

Temos vindo a insistir, e continuaremos a fazê-lo, com a Câmara Municipal ao nível da 

reabilitação da rede viária, atendendo a que a mesma continua a necessitar de 

intervenção profunda e continua. Também continuaremos a alertar e a insistir com a 

Câmara Municipal para aspetos relacionados com passadeiras, sinalização, entre outras 

questões relacionadas com segurança rodoviária. 

 

Junto dos SMAS, agora com a gestão dos resíduos urbanos, vamos insistir em aspetos 

relativos ao completar a rede de saneamento básico, assim como na recolha e limpeza 

dos equipamentos de resíduos sólidos. 
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Em termos de ações mais especificas que pretendemos executar no ano de 2021, 

destacamos as seguintes, sendo que algumas transitam de 2020: 

 

- Reabilitação e requalificação do armazém e estaleiro, localizado em Arenes, dotando o 

mesmo de melhores condições. Ação que tem vindo a ser executada; 

 

- Requalificação da Rua Miguel Jerónimo, na Serra da Vila. Estava previsto em 2020 a 

sua execução não tendo sido realizado, pelo que transita para o ano de 2021; 

 

- Requalificação do largo na Rua Padre Manuel do Sacramento, em Matacães. Estava 

previsto em 2020 a sua execução não tendo sido realizado, pelo que transita para o ano 

de 2021; 

 

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

como lavadouros, fontanários, entre outros. Estes tipos de trabalhos serão executados 

em parceria com a Orgânica dos Cemitérios, com o auxílio de pessoal; 

 

Esta orgânica é pela sua abrangência de ação uma orgânica que necessita de um 

constante investimento em equipamento operacional, quer seja pelo desgaste do 

existente, quer seja pela modernização sempre necessária. 
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ORGÂNICA 05.00.00 

SERVIÇOS SOCIAIS E ASSOCIATIVISMO 

 

Esta é a orgânica que abrange as áreas do social, cultural, recreativo e desportivo. 

 

No ano que estamos a viver e no que estamos a projetar, esta orgânica através do 

trabalho social desenvolvido no combate às consequências da pandemia tem uma 

capital importância. 

 

Esta orgânica tem como despesa previsional o valor de 103.635,60 €, o que em termos 

da despesa total equivale a 6,48 %. 

 

Ao nível da receita, a 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, sendo, portanto, compensada pelas 

restantes rubricas da receita que contribuem para a sua realização. 

 

No entanto ao nível da despesa, esta orgânica não se esgota nas suas rubricas 

especificas, dado que de uma forma geral a mesma recebe contributos, nomeadamente 

ao nível de recursos humanos, de todas as outras orgânicas. São todas estas sinergias 

e partilhas, que permitem que todos os projetos e ações desenvolvidas tenham impacto 

positivo na nossa comunidade. 

 

Esta época que vivemos veio consolidar essa partilha, suportada por voluntários e pelo 

tecido associativo, que de uma forma completamente altruísta e solidária permitiu que 

inúmeras dificuldades sentidas pudessem ser minimizadas e ultrapassadas. 

 

Nas ações que já são usuais e transversais aos últimos anos 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); 
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- 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; 

 

- O Gabinete de Apoio ao Cidadão, que consiste no aconselhamento para resolução dos 

seus “pequenos” problemas; 

 

- 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; 

 

- Ao nível do Projeto do Orçamento Participativo 2020, estabilizar a verba a afetar ao 

projeto a 15.000,00 €, limitando, no entanto, cada proposta a 5.000,00 € permitindo assim 

abranger mais propostas; 

 

 

Existem algumas ações e projetos que eram desenvolvidas em parceria entre o 

Municipio e as Freguesias e em que nós continuamos disponíveis para continuar essa 

parceria em 2021, mas que fruto das condicionantes que vivemos algumas têm 

restrições e outras são suspensas. Destacamos as seguintes: 

 

- Oficinas do Saber; 

- Mexa-se para a Vida; 
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- Passeio Sénior; 

- Almoço Sénior; 

- Festival das Vindimas; 

- Festas da Cidade; 

- Formas de Fado. 

 

De igual forma existem alguns projetos e iniciativas que iremos procurar continuar a 

desenvolver com o tecido associativo, mas que apenas irão ter efeito quando as 

condições assim o permitirem. Dessas ações destacamos as seguintes: 

 

- Projeto “Musica Porta a Porta” em parceria com a Associação Coro Juvenil da Cidade 

de Torres Vedras; 

 

- Apoio às associações e outras instituições de carácter não lucrativo; 

 

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

localidades da freguesia;  

 

- O programa de cedência de carrinhas aos clubes/associações; 

 

- A cedência dos nossos espaços a associações da freguesia, para reuniões, assembleias 

e outras. 

 

Desde que este período pandémico se instalou no nosso território foram vários os 

projetos e ações, estabelecidos em parceria entre as Juntas de Freguesia e a Câmara 

Municipal, que tiveram o seu início, para combater os efeitos do mesmo e permitir que 

continuássemos a viver com o mínimo de conforto e tranquilidade. Deste modo as 

ações que continuam ativas para o ano de 2021 são as seguintes: 
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- Linha de Apoio Psicossocial, que consiste no apoio aos mais idosos ou em situação 

fragilizada, em que por eles entregamos bens e medicamentos que necessitam; 

 

- Vales Alimentares, que consiste na sua atribuição por parte da Câmara a quem 

necessita para adquirir bens de primeira necessidade no comércio local; 

 

- Máscaras Solidárias, que consiste na execução de máscaras solidárias por voluntários 

e posteriormente para distribuir pela população. 

 

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. 

 

Como investimentos a decorrer nesta orgânica destacamos dois: 

 

- Melhoria das condições de armazenamento dos alimentos em Arenes, que é 

partilhado pelo POAPMC e pela Cruz Vermelha – Delegação de Torres Vedras, essencial 

para podermos responder mais melhor à nossa comunidade; 

 

- Aquisição conjunta de Mini-Autocarro – Decorrente do Orçamento Participativo da 

Câmara Municipal foi atribuído a verba de 50.000,00 € a um projeto que integrava a 

associação ADDRASC da Ponte do Rol, a JF de São Pedro da Cadeira, a JF de Silveira, a 

JF de A-dos-Cunhados e Maceira e a JF de Ponte do Rol. Esta foi uma candidatura 

interessante porque consistia numa iniciativa inter-freguesias que teria como destino 

a utilização da carrinha ao fim de semana pelas associações culturais desses territórios. 

Numa reunião efetuada entre os intervenientes em que nós participámos, foi-nos 

proposto entrarmos para essa parceria, sendo que nós como temos necessidade 

permanentes durante a semana para esse tipo de veículo, e não apenas ao fim de 
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semana, decidimos participar no projeto. Estamos a trabalhar neste momento nas 

normas de utilização para que no início de 2021 se possa efetivar o acordo. A nossa 

comparticipação financeira neste projeto será de 20.000,00 €. 
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ORGÂNICA 06.00.00 

CEMITÉRIOS 

 

A orgânica dos Cemitérios tem uma grande importância para a Freguesia, e compreende 

os cemitérios de São João, São Miguel e Matacães. 

 

Ao nível da despesa previsional esta orgânica tem um custo associado de 126.950,00 €, 

o que equivale a 7,94 % 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 105.000,00 €, o que é inferior à despesa. No entanto existe a 

perspetiva que com o investimento em ossários e gavetões se possa recuperar essa 

diferença. 

 

No seguimento do realizado em 2020, pretendemos para 2021 continuar a dignificação 

dos três equipamentos que são essenciais para a comunidade. 
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ORGÂNICA 07.00.00 

LIMPEZA URBANA 

 

Esta orgânica tem um custo associado de 320.320,00 €, o que equivale a 20,04 % da 

despesa total. 

 

Ao nível da receita a mesma é proveniente da rubrica 06.03.01.06. 

 

Após quase um ano de experiência de limpeza urbana, entendemos que para o ano de 

2021 é necessário proceder a alguns investimentos, complementando os investimentos 

que foram efetuados em 2020. 

 

Nesse sentido para fazer face á exigência do serviço, e como complemento ao 

investimento que a Câmara irá fazer em equipamento para nos ceder, decidimos 

igualmente no início do ano de 2021 proceder ao início do processo para reforço do 

equipamento pesado com uma varredoura mecânica de 2 m3, que está inscrita no Plano 

Plurianual de Investimentos para o ano de 2021 e seguintes. 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

Existe igualmente algum equipamento ligeiro, que caso surja a oportunidade, assim 

como a necessidade, iremos procurar adquirir dotando esta orgânica e, por conseguinte, 

a freguesia de melhores condições para exercer as suas competências e ter o seu 

território cuidado. Uma das nossas preocupações constantes é a recolha de resíduos de 

diversa ordem que são abandonados por toda a freguesia, quer em zona urbana quer em 

zona rural, pelo que iremos ter adaptar os nossos serviços para essa recolha, assim 

como criar uma estratégia para sensibilizar as pessoas para o que não devem fazer. 
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ORGÂNICA 08.00.00 

ESPAÇOS VERDES 

 

Ao nível da despesa previsional esta orgânica tem um custo associado de 224.150,00 €, 

o que equivale a 14,02 % da despesa total. 

 

Ao nível da receita a mesma é proveniente da rubrica 06.03.01.06, englobado na verba a 

transferir da DGAL por via das transferências de competências. 

 

Esta orgânica tem uma dinâmica simples, mas exigente atendendo a que estamos a 

cuidar de espaços verdes que estão em permanente mudança e por isso necessitam de 

cuidados e atenção constantes. 

 

Para o ano de 2021 pretende-se otimizar o trabalho realizado em 2020, agora com um 

maior conhecimento do território, assi como se pretende em parceria com a Câmara 

Municipal corrigir algumas zonas que carecem de alterações. 

 

Ao nível de investimentos existe um investimento elevado com uma zona verde a realizar 

na Boavista-Olheiros por parte da Câmara Municipal, em que a Junta de Freguesia irá 

continuar a fazer as diligências necessárias para que o mesmo seja uma realidade. 
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 
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