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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento elaborado pelo Executivo da Junta de Freguesia visa apresentar o Plano 

de Atividades e os Documentos Previsionais para o ano económico de 2018, que considera ser 

um ano de aprendizagem tanto ao nível do planeamento como da execução. 

A metodologia seguida para a elaboração do orçamento teve por base a execução do ano 

transato, estando inicialmente previsto que o mesmo fosse elaborado em SNC-AP (Sistema de 

Normalização Contabilística – Administração Pública). Acontece porém que a DGAL esclareceu, 

através de ofício, que a entrada em vigor do SNC-AP foi alterada para o dia 1 de janeiro de 

2019, para o subsetor da administração local, devendo as autarquias locais continuar a 

trabalhar com base nas regras do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais). 

A metodologia adotada na elaboração do Plano Plurianual de Investimentos, refere-se a um 

horizonte de um ano, inclui todos os projetos e ações a realizar no âmbito dos objetivos 

estabelecidos pela Junta de Freguesia e explicita a respetiva previsão de despesa, no valor de 

232.600,00 € (duzentos e trinta e dois mil e seiscentos euros). 

2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Cumprir os projetos e atividades previstas no Plano Plurianual de Investimentos, Plano de 

Atividades e Orçamento apresentados para o ano de 2018, designadamente nas seguintes 

áreas: 

 Emissão de documentos administrativos e licenças; 

 Gestão e manutenção do Cemitério; 

 Gestão e manutenção de espaços públicos; 

 Dinamização de eventos culturais, recreativos e comemorativos da Freguesia; 

 Prestação de serviços de retaguarda, nomeadamente da ação social e educação; 

3 PLANO DE ATIVIDADES - ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Para a prossecução dos objetivos que se pretendem atingir, definiram-se eixos correspondentes 

a área de atuação, com a finalidade de aumentar o nível de satisfação da população, no que se 

refere ao padrão dos serviços que são prestados. 

Os eixos estratégicos de atuação são os seguintes: 

 Infraestruturas e Conservação de Espaços Públicos 

 Turismo e Ambiente 

 Educação e Cultura 

 Ação Social, Saúde e Serviços 

 Comunidade e Participação Cívica 
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 Associativismo e Desporto 

 Organização Administrativa e Recursos Humanos 

3.1 Infraestruturas e Conservação dos Espaços Públicos 

É preocupação desta Junta de Freguesia zelar e melhorar os espaços públicos no que se refere à 

sua qualidade e funcionalidade. Incluem-se neste eixo os seguintes espaços: Cemitério, Jardins, 

Feira, Lavadouros, Edifícios, Terrenos e Caminhos. 

As ações a desenvolver neste âmbito serão as seguintes: 

 Realizar obras de modernização da sede da Junta de Freguesia, integrando os novos 

serviços a disponibilizar no Espaço Cidadão. 

 Intervir no Cemitério da Freguesia será uma das prioridades nesta área. O alargamento 

previsto nas obras de requalificação do Largo Sra. da Saúde obrigará à intervenção da 

Junta de Freguesia para a construção de infraestruturas e sepulturas. Estão também 

previstas obras de intervenção no Ossário/Columbário do Cemitério. 

 Gerir o processo de levantamento dos proprietários dos terrenos do Monte Grande para 

apoiar a Câmara Municipal de Águeda na intervenção de alargamento desta entrada e 

via da Freguesia. 

 Realizar obras de beneficiação do lavadouro dos Febres. 

 Intervir na sinalética da Freguesia e colocar novas placas de toponímia. 

 Prestar toda a colaboração à Câmara Municipal nas obras de requalificação do Largo 

Sra. da Saúde. 

 Intervir junto da ADRA e EDP para resolução de problemas no fornecimento de água e 

iluminação pública. 

 Intervir junto da Câmara Municipal para a reparação das estradas em mau estado, assim 

como a marcação das mesmas e passadeiras. 

 Manutenção dos lavadouros públicos, fontanários, parques e jardins da Freguesia. 

 Realizar a manutenção de passeios, valetas e aquedutos. 

 Manter caminhos agrícolas e florestais em boas condições de circulação, com o apoio 

logístico da Câmara Municipal. 

 Realizar obras de beneficiação dos espaços de contentores do lixo e ecopontos. 

 Apoiar obras de beneficiamento em edifícios da Junta cedidos em contrato de 

comodato. 

 Colaborar com a Câmara Municipal na execução dos projetos do Orçamento 

Participativo para a Freguesia. 

 Adquirir máquina de limpeza de passeio e valetas. 
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3.2 Turismo e Ambiente 

Cada vez mais o meio ambiente no geral e o ecossistema da Pateira em particular deve ser uma 

responsabilidade partilhada por todos os atores locais. Essa responsabilidade contempla a 

preservação e limpeza de espaços, assim como uma promoção sustentada que dinamize e o 

turismo na nossa Freguesia. 

As ações a desenvolver neste âmbito serão as seguintes: 

 Apoiar e promover iniciativas e projetos que visem o ecoturismo no território 

envolvente à Pateira. 

 Promover o Trilho do Poços e apoiar na sua manutenção. 

 Preservar e manter limpas as margens da Pateira. 

 Apoiar a Câmara Municipal na limpeza dos jacintos na Pateira. 

 Realizar análises periódicas às águas das fontes e fontanários da Freguesia, com a 

colocação de dísticos indicadores de água imprópria para consumo, onde tal se aplique. 

 Promover campanhas de educação para o Ambiente para as crianças que frequentam a 

escola Prof. Artur Nunes Vidal. 

 Denunciar e atuar contra crimes ambientais em colaboração com as entidades 

competentes. 

3.3 Educação e Cultura 

Quer na edução quer na formação ao longo da vida, cabem-nos responsabilidades no sentido 

de apoiar e potenciar oportunidades de capacitação dos habitantes da Freguesia. As atividades 

culturais e principalmente a sua promoção, deve ser merecedora de atenção numa Freguesia 

como a nossa. 

As ações a desenvolver neste âmbito serão as seguintes: 

 Atribuir, de acordo com o estipulado no Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o material 

de expediente e limpeza ao nível do Pré-Escolar e do 1º Ciclo. 

 Dinamizar as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), no Pré-Escolar, bem 

como da componente de Apoio à Família no 1º Ciclo. 

 Apoiar o desfile de Carnaval da Escola Prof. Artur Nunes Vidal. 

 Dinamizar, em parceria com entidades credenciadas, ações de formação que se revelem 

pertinentes e de interesse para a população em geral e também para os colaboradores 

da Junta. 

 Promover a divulgação dos museus da Freguesia. 

 Promover e apoiar eventos e iniciativas culturais promovidas pelas Associações da 

Freguesia. 
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3.4 Ação Social, Saúde e Serviços 

A ação social merecerá a atenção do Executivo, consubstanciada no encaminhamento e 

colaboração com atores e instituições locais e regionais com competência no âmbito do apoio 

social. 

Também a área da saúde e serviços de apoio à população merecerão a atenção e ações por 

parte do Executivo. 

As ações a desenvolver neste âmbito serão as seguintes: 

 Manter a realização das Férias Desportivas. 

 Manter os serviços de apoio ao cidadão ao nível do IRS, assuntos camarários e 

Segurança Social. 

 Reforçar os serviços prestados aos cidadãos com a entrada em funcionamento do 

Espaço Cidadão. 

 Apoiar os serviços de ação social em colaboração com a Rede Local de Intervenção 

Social (RLIS), Cáritas e outras instituições relacionadas. 

 Prestar apoio aos emigrantes. 

 Colaborar na manutenção das condições de funcionamento do posto médico. 

 Dinamizar e restruturar a página Internet da Junta de Freguesia. 

 Potenciar parcerias para atribuição de bens de primeira necessidade às famílias 

carenciadas. 

 Manter o programa Ginástica 65+ destinado à população sénior 

3.5 Comunidade e Participação Cívica 

Numa reunião de esforços, o Executivo ambiciona dinamizar um conjunto de ações que 

promovam o envolvimento e participação dos cidadãos, associações, coletividades e empresas 

locais, em atividades de componente social, cultural e recreativas. 

As ações a desenvolver neste âmbito serão as seguintes: 

 Implementar ponto de recolha para resíduos os verdes, monos e restos de obras. 

 Promover o desfile de Carnaval. 

 Apoiar a realização das marchas e outros eventos populares. 

 Comemorar o dia de elevação de Fermentelos a Vila. 

 Organizar o Fermentelos FEST. 

 Comemorar o Dia da Freguesia. 

 Organizar a Feira de Artesanato. 

 Manter, dinamizar e promover a feira mensal. 

 Apoiar a criação de um “Monumento à Música” envolvendo a comunidade. 
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 Homenagear e promover o reconhecimento e mérito de personalidades 

Fermentelenses. 

3.6 Associativismo e Desporto 

É certo que as associações, coletividades e clubes desportivos representam um meio 

privilegiado de participação ativa dos cidadãos e que as mesmas se encontram ao serviço do 

desenvolvimento local. 

Neste sentido as ações a desenvolver neste âmbito serão as seguintes: 

 Apoiar e promover as atividades das associações, clubes e instituições na realização das 

suas atividades. 

 Acompanhar as associações em atividades realizadas fora de Freguesia. 

 Fomentar uma maior participação da população nas atividades realizadas. 

 Apoiar os eventos desportivos organizados pelos clubes da Freguesia. 

 Fomentar a atividades interassociações que promovam a partilha e união de esforços.  

 Implementar uma Agenda Digital Integrada para divulgação das atividades das 

associações. 

3.7 Organização Administrativa e Recursos Humanos 

Qualidade no atendimento, melhoria e rigor de processos e procedimentos serão pontos que 

merecerão a atenção do Executivo. 

As ações a desenvolver neste âmbito serão as seguintes: 

 Promover a organização e reforçar a modernização dos serviços administrativos, 

suportados num serviço de qualidade e na promoção da transparência dos atos e 

decisões, passado pela elaboração de Norma de Controlo Interno e respetiva entrada 

em vigor. 

 Elaboração Regulamentos para aprovação pela Assembleia de Freguesia: 

o Regulamento e Tabela Geral de Taxas da Freguesia; 

o Regulamentos de Cemitério; 

o Regulamento de Utilização de Espaços da Junta; 

o Regulamento de Caninos e Felinos; 

 Disponibilizar gradualmente serviços on-line para maior comodidade da população. 

 Proporcionar aos funcionários cursos de formação e aperfeiçoamento profissional. 

 Propor candidaturas a contratos de emprego – Inserção (CEI e CEI+); 

  



 

JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTELOS 
(Município de Águeda) 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2018 

 

   Rua do Miradouro, nº 13 - Sala 1 - 3750-455 Fermentelos * Telefone: 234 722 389 * Email: jffermentelos@gmail.com  

 
P.9 

4 ORÇAMENTO 

4.1 Resumo do Orçamento 
 
 

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2018 
 

RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE 

Correntes  ..........  
De capital ..........  

 
 

184.060,00 
48.540,00 

Correntes  ..........  
De capital .......... 

182.830,00 
49.770,00 

 

Total Geral 232.600,00 Total Geral 232.600,00 

 

 

 

 

 
ORGÃO EXECUTIVO 

 
Em ___ de _________________ de ____ 
 
___________________________________ 
 

  
ORGÃO DELIBERATIVO 

 
Em ___ de _________________ de ____ 
 
___________________________________ 
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4.2  Orçamento da Receita 
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Notas 

Importa esclarecer algumas das rúbricas que podem suscitar dúvidas ou questões: 

As rúbricas 04.01.23.99, 05.10.04.99, 05.10.99, 06.03.01.99, 07.01.08.99, 07.01.10.99, 07.01.99, 

07.02.01.99, 07.02.08.02.99, 07.02.09.99, 07.02.99, 09.04, 10.01.02, 10.08, 13.01, 15.01, dado 

o seu baixo valor individual, encontram-se no orçamento para abertura de rúbrica. 

A rúbrica 06.01.02, corresponde a donativos de empresas. 

A rubrica 06.03.07, corresponde a apoio à limpeza das margens da Pateira. 

A rubrica 06.03.09, corresponde a candidaturas a medidas de emprego – inserção (CEI+). 

A rubrica 06.05, corresponde a delegação de competências, vencimentos de funcionárias da 

AAAF, Comparticipações Familiares do Pré-Escolar e apoios camarários para a realização de 

eventos. 

A rubrica 06.08.01, corresponde a donativos de particulares. 

A rubrica 08.01.99.99, corresponde a outras receitas diversas não previstas. 

A rubrica 10.05.01.01, corresponde a contratos interadministrativos com a Câmara Municipal. 

 

 

79% 

21% 

TOTAL DA RECEITA 2018 

RECEITAS CORRENTES 

RECEITAS DE CAPITAL 
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2% 2% 
0% 

87% 

8% 

1% 

DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTE 2018 

Impostos directos 

Taxas, multas e outras 
penalidades 

Rendimentos da propriedade 

Transferências correntes 

Venda de bens e serviços 
correntes 

Outras receitas correntes 

21% 

79% 

0% 0% 

DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL 2018 

Venda de Bens de 
Investimento 

Transferências de capital 

Outras receitas de capital 

Reposições não abatidas 
nos pagamentos 
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4.3 Orçamento da Despesa 
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JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTELOS 
(Município de Águeda) 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2018 

 

   Rua do Miradouro, nº 13 - Sala 1 - 3750-455 Fermentelos * Telefone: 234 722 389 * Email: jffermentelos@gmail.com  

 
P.18 

Notas 

Importa esclarecer algumas das rúbricas que podem suscitar dúvidas ou questões: 

As rúbricas 02.02.01.03, 11.02.99, dado o seu baixo valor individual, encontram-se no 

orçamento para abertura de rúbrica. 

A rubrica 01.03.05.03, corresponde a contribuições para Segurança Social por pagamentos 

através de recibos verdes. 

A rubrica 02.01.02.99, corresponde a gás, lubrificantes e outros equiparados. 

A rubrica 02.01.21, corresponde a pequenas aquisições que não se enquadram noutra sub-

rubrica. 

A rubrica 02.02.16, corresponde a despesas com atividades promovidas pela Junta de 

Freguesia, tais como: Carnaval, Dia de elevação a Vila, Férias Desportivas, Fermentelos FEST, 

Dia da Freguesia. 

A rubrica 02.02.20, corresponde a despesas com a atividades como Ginástica 65+ e 

manutenção do site Internet. 

A rubrica 02.02.25.99, corresponde a outros serviços não enquadrados nas sub-rubricas. 

A rubrica 04.07.01, corresponde a donativos a Associações. 

A rubrica 04.08.02, corresponde a custos com medidas de emprego – inserção (CEI e CEI+). 

A rubrica 06.02.03.05, corresponde a outras despesas gerais não previstas. 

A rubrica 07.01.03.07, corresponde a despesas com a manutenção de bens imóveis. 
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79% 

21% 

TOTAL DA DESPESA 2018 

DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

37% 

37% 

0% 

25% 

1% 

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES 2018 

Despesas com o pessoal 

Aquisição de bens e 
serviços 

Juros e outros encargos 

Transferências correntes 

Outras despesas 
correntes 

100% 

0% 0% 

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL 2018 

Aquisição de bens de 
capital 

Transferências de capital 

Outras despesas de 
capital 
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4.4 Grandes Opções do Plano 
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5 ENCERRAMENTO DO ORÇAMENTO 

 
ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018 

 
ENCERRAMENTO 

 
O presente Orçamento, que importa tanto na receita como na despesa, no total de duzentos e 
trinta e dois mil e seiscentos euros (232.600,00 €) foi aprovado, por (1) __________________ 
em projeto-proposta pela Junta de Freguesia, de harmonia com o disposto na alínea c) do nº. 1 
do artº. 16º da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, na reunião realizada no dia _____ de 
_____________________ de _______, para ser presente à Assembleia de Freguesia. 
 

A Junta de Freguesia 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 
 
 

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
 

O Orçamento que antecede foi presente à aprovação em sessão (3) 
_______________________ da Assembleia de Freguesia, que se realizou em _____ de 
____________________  de ______ , tendo todas as folhas e anexos sido rubricadas pela mesa 
que abaixo assinam. 
 

O Presidente (1) 
 

___________________________________ 
 

 
        O 1º Secretário (1)           O 2º. Secretário (1) 

 
___________________________________  ___________________________________ 
 
Para cumprimento do artigo 4º do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, foi expedido 
Edital datado de _____ / _____ / ______ para dar publicidade a este Orçamento. 
 
 
(1) – Rubricar também as folhas e anexos 
(2) – Indicar por unanimidade ou por maioria 
(3) – Ordinária ou extraordinária 


