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ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO ANO ECONÓMICO DE 2021 

Preâmbulo 

Em conformidade com SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para 
Administrações Públicas e cumprindo o pressuposto das competências próprias e 
delegadas na Junta de Freguesia, procedeu-se à elaboração dos documentos 
previsionais para o ano de 2021, onde se encontram vertidas as linhas de 
desenvolvimento estratégico da autarquia. 

Os documentos previsionais são compostos pelas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento com base no seguinte articulado: 

 

a. O orçamento e as grandes opções do plano para 2021 assentam na continuação 

do projeto e do trabalho baseado no compromisso eleitoral que foi sufragado 

pela população.  

 

b. As orgânicas do orçamento foram revistas à realidade das despesas efetuadas 

durante o ano de 2020 e também pela evidente eficiência de gestão e estratégia 

aplicada no decorrer do mesmo ano muito atípico devido à pandemia. Embora 

este orçamento pretenda visar a realidade na receita e na despesa, certamente 

que se perspetivam acertos pontuais pela delegação de competências 

atribuídas pelo Município desde 2018 e que se mantém com acertos previstos 

para 2021 que irão alterar a receita. 

 

c. Na continuidade dos orçamentos anteriores, o documento proposto para 2021 

pensa nas pessoas e nas infraestruturas públicas; norteado num conjunto de 

ações no âmbito das competências da Junta de Freguesia que serão 

estratégicas para o desenvolvimento local, estamos perante um orçamento 

sociocultural e patrimonial, com um grande investimento no Património da 

Freguesia e na área Social. Na base central do orçamento está o combate à 

pandemia que se prevê difícil para 2021 com todo o flagelo social que pode 

refletir na comunidade com a ajuda às pessoas mais necessitadas e 

vulneráveis, através de bens alimentares ou pelo programa “pequenos 

arranjos”, essenciais para minimizar as assimetrias e as carências na 

população. Apoiar o Movimento Associativo muito debilitado pela 

impossibilidade de realização de eventos geradores de receita, trabalhar em 

proximidade com o comércio local  e ajudar com a isenção de taxas OVP e 

publicidade, continuando a trabalhar em parceria com todas as entidades 

humanitárias, sociais e religiosas da Freguesia e colocar todos os meios ao 

serviço das pessoas e realizar projetos importantes de melhoramento do 

espaço público continuando a promover a Freguesia como um caminho 

fundamental para a sua promoção Turística, Económica e Social. Estamos 

convictos de que o orçamento proposto à Assembleia de Freguesia permite a 

melhoria da qualidade de vida da Freguesia e dos seus habitantes, objetivo 

férreo deste mandato. 

 

d. Para a construção do orçamento foi exercido o direito de oposição consagrado 

na lei. 
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São apresentados nos seguintes documentos: 

OPÇÕES DO PLANO 

 Plano Plurianual de Ações  
 Plano Plurianual de Investimentos 
 

ORÇAMENTO 

 Resumo do Orçamento 
    Orçamento das Receitas e das Despesas 
 

No que concerne ao Orçamento, elaborou-se um documento de rigor, tendo como 

pressupostos, a economia, a eficiência e eficácia na previsão da despesa, em 

completa obediência às regras previsionais e princípios orçamentais, mantendo-se 

a contenção de despesas de funcionamento a fim de possibilitar a realização de 

investimentos. 

OPÇÕES DO PLANO 

FUNÇÕES GERAIS 

Despesas Correntes e de Capital imputadas ao PPI e PPA –   9.725,00€ , representando 

2.1% do total do Orçamento. 

 Proteção Civil e luta contra incêndios 
 Aquisição de equipamentos informáticos e administrativos 
 Aquisição de ferramentas para obras e zonas verdes 

 
articulado complementar: 
 
a. A segurança é um fator primordial para o bem-estar de toda a comunidade da 

Freguesia de Fanhões. Só uma ligação permanente com as forças da ordem 
pode contribuir para a sua estabilidade, estando a Junta de Freguesia 
inteiramente disponível na cedência de instalações e apoio administrativo. 
 

b. Compete à Junta de Freguesia colaborar com as entidades competentes no 
âmbito da proteção civil, com vista ao cumprimento dos planos de emergência 
e programas estabelecidos, devendo colaborar nas operações de socorro à 
população. As ações de sensibilização para 2021 serão reforçadas pelo combate 
à pandemia, com a divulgação atempada de informação relacionada com a 
prevenção vital para a segurança de pessoas e bens, assumindo especial 
importância pelo enquadramento do território da Freguesia na principal zona 
verde do Concelho, um espaço de grande importância ambiental. 

 
c. Em 2021 continuaremos a promoção de simulacros e ações conjuntas com a 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões e o seu Corpo 

de Bombeiros, assim como a elaboração de um plano de auxilio e socorro nos 

pontos mais sensíveis da Freguesia para uma rápida intervenção nos locais, 

revela-se de extrema importância, pela alteração do tecido urbano, acessos e 

rede viária ao longo dos anos, situando-se nos anos 90 o último simulacro 

relevante na Freguesia realizado em cenário real envolvendo a população. 
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d. Para 2021 continuaremos a limpeza de valetas, sarjetas, sumidouros e bermas 

realizada pela Junta de Freguesia que se revelam eficazes na prevenção das 

ocorrências de catástrofe; continuaremos a sinalizar e a executar com a 

prontidão e o profissionalismo dos nossos trabalhadores as intervenções 

necessárias. A trator adquirido em 2018 revelou-se de extrema importância na 

limpeza da freguesia.  

 

FUNÇÕES SOCIAIS 

Despesas Correntes e de Capital imputadas ao PPI e PPA –   78.094,00€  , representando     

16.88% do total do Orçamento. 

Educação 

 Reparações diversas nas escolas da freguesia 
 Workshops e outros debates com os jovens 

 
articulado complementar: 

a. Continuar a valorizar o projeto Educativo da Freguesia, em conjunto com as 
entidades competentes para que possamos desenvolver e melhorar o projeto 
“Educar Regionalizando” revitalizado em 2018. 
 

b. Apoiar a programa de 2021 “Navegar é preciso” e construir outras ideias e 
programas conjugados que poderão vir a melhorar e ensino e a educação das 
nossas crianças.  

 
c. Em 2021 continuaremos a procurar soluções junto do Município para problemas 

estruturais ou de conceção que possam melhorar o espaço escolar e as suas 
condições de utilização fora do âmbito das competências da Junta de Freguesia.  

 
d. No âmbito das suas competências, em 2020 a Junta de Freguesia respondeu 

rapidamente às solicitações apresentadas com êxito quer na manutenção 
pontual quer em obras estruturais e de requalificação.  

 

e. Em 2021 continuaremos a apoiar a acção educativa e formativa de todo o Núcleo 

Escolar e Associação de Pais no universo de professores, educadores, 

responsáveis associativos, auxiliares e encarregados de educação, é fulcral 

para o desenvolvimento presente e futuro das nossas crianças onde uma boa 

Educação é a garantia de uma sociedade mais justa e equilibrada e de um futuro 

mais promissor para as gerações vindouras. 

 

Emprego 

 Apoio a Núcleo de apoio á criação do emprego 
 

Ação Social, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer 

 Projeto teleassistência 
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 Apoio a famílias carenciadas 
 Apoio a núcleo de proteção da natureza 
 Apoio a coletividades e bombeiros da freguesia 
 Comemorações de dias significativos 

 
      articulado complementar:  

(É previsível tal como aconteceu em 2020 que muitas atividades e eventos sejam 
cancelados devido à pandemia) 

a. É um principio basilar do executivo; reconhecer, apoiar e estar presente nas 
principais iniciativas Culturais, Desportivas, Recreativas e Humanitárias, onde 
a Freguesia de Fanhões dispõe de um movimento associativo do qual se pode 
orgulhar, e que realiza regularmente iniciativas de grande valor cultural, 
desportivo, recreativo e humanitário engrandecendo a população e projetando 
a Freguesia além-fronteiras. 

 

b. Apoiar a atividade dos Artesãos, promovendo o seu trabalho e a realização de 

eventos a nível local ou concelhio, revela-se de extrema importância, não só 

pela qualidade de muitos dos trabalhos apresentados, mas também porque o 

artesanato representa hoje uma importante fonte de rendimento em 

complemento à principal atividade profissional como é exemplo a Exposição de 

Artesanato realizadas nas comemorações do Dia da Freguesia com exceção em 

2020 devido á Covid-19. 

 

c. À semelhança dos anos anteriores, o movimento associativo da Freguesia tem 

um Quadro de Apoios para 2021 baseado na equidade e transparência mantendo 

o mesmo valor orçamentado em 2020. 

 

d. O orçamento prevê uma verba para bem-estar animal e deste modo poder 

contribuir nas campanhas de recolha de ração ou ajudar animais errantes a 

necessitar de cuidados veterinários entre outros.  

 

e. Os recursos humanos assumem em qualquer organização um valor patrimonial 

incalculável uma vez que se trata da pessoa humana. É dever do executivo, 

assegurar e proporcionar que os colaboradores possam desempenhar as suas 

funções com total segurança e bem-estar emocional.  

 

f. Na área operacional, continuaremos em 2021 o investimento em ferramentas 

adequadas e modernas, vestuário confortável e seguro, equipamento de 

proteção e segurança, elementos que assumem um papel importante para que 

o trabalho se realize não pondo em causa a integridade física do trabalhador. 

 

 

Saúde 

 Realização de rastreios de saúde. 
 Realização de palestras temáticas. 

 
      articulado complementar:  
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(É previsível tal como aconteceu em 2020 que muitos eventos sejam cancelados 
devido à pandemia) 

a. Um dos princípios fundamentais que deve nortear a acção do executivo na   

Freguesia, é demonstrar claramente a sua sensibilidade pela acção social, 

tentando na medida das suas competências e da sua disponibilidade financeira, 

escorar e mitigar o resultado das assimetrias sociais, muitas delas provocadas 

pela conjuntura socioeconómica em que vivemos e em 2020 agravados pela 

pandemia Covid-19 que se irá manter certamente em 2021. 

 

b. Compete apoiar e reconhecer o trabalho das instituições da Freguesia ligadas à 

acção social, acolher projetos de instituições credenciadas e promover a dádiva 

de bens às famílias carenciadas. Consolidar um programa de “pequenos 

arranjos” nas residências à população carenciada e sinalizar casos de extrema 

pobreza e encaminhá-los para as entidades competentes. 

 

c. Devemos ter um compromisso total de apoio para com os grupos mais 

vulneráveis, onde se inclui os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida. 

Devemos procurar formas de ocupação de tempos livres e ações de 

esclarecimento no âmbito da saúde e da cidadania, entre outras, em conjunto 

com o movimento associativo e entidades da Freguesia. A eliminação de 

barreiras, melhorando a mobilidade e evitando acidentes de circunstância é outro 

fator importante e considerado na acção do executivo. 

 

d. No âmbito da saúde, está previsto retomar em 2021 o projeto “Pela Sua Saúde” 

caso exista validação pela DGS, um retomar com novas exigências de segurança, 

EPIS com novas medidas de proteção para os voluntários e pacientes. Logo que 

possível continuar o projeto previsto introduzindo novos testes e apoio à 

nutrição, melhorar os equipamentos e promover novos rastreios preventivos 

com aconselhamento e divulgação em todas as localidades da Freguesia de modo 

regular. 

 

e. Perspetiva-se a construção do novo centro de saúde em Santo Antão do Tojal 

para 2020/2021, sendo que o projeto está em fase de concurso para empreitada 

em 2020, que objetiva resolver a preocupação diária de um mau serviço aos 

utentes, e um espaço que não reúne as condições mínimas para um serviço que 

todos temos direito.  

 

Ordenamento do território, proteção do meio ambiente e conservação da natureza 

 Acompanhamento do Plano Diretor Municipal. 
 Conservação e reparação de equipamentos. 
 Manutenção de zonas verdes. 
 Manutenção da limpeza urbana. 
 Aquisição de plantas e árvores e sua plantação. 
 Poda de árvores. 
 Manutenção dos sistemas de rega. 
 Manutenção e limpeza do Cemitério da freguesia. 
 Aplicação de adubos e herbicidas. 
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      articulado complementar:  

a. Ponto importantíssimo para o executivo, o de manter a limpeza urbana nos seus 

melhores níveis e proporcionar à população o bem-estar que ela merece. 

Continuaremos em 2021 a insistir na colocação de mais Ecopontos em novos 

locais, a colocação de novos contentores e manter o bom trabalho na recolha 

dos monos que iniciamos em 2019, fatores que podem contribuir decisivamente 

para continuar com uma Freguesia limpa. De salientar o importante trabalho 

que diariamente todos os trabalhadores realizam na prevenção, desinfeção e 

limpeza do espaço urbano. 

 

b. Realizaremos em 2021 uma campanha de sensibilização para as boas práticas 

ambientais, limpeza dos rios e ribeiros e plantação de plantas autóctones, e 

para os cuidados que os donos devem ter com os seus animais no espaço 

público principalmente a recolha dos dejetos, campanhas e alertas que iremos 

reforçar ao longo do ano.  

FUNÇÕES ECONÓMICAS 

Despesas Correntes e de Capital imputadas ao PPI e PPA –  16.500,00€  , representando 

3.57% do total do Orçamento 

Rede Viária 

 Melhoramento dos caminhos da freguesia. 
 Construção e reparação de passeios. 
 Conservação de abrigos em alvenaria de tijolo e cimento, propriedade da Junta 

de freguesia. 
 Alcatroamento de pequenas vias. 
 Construção de valetas. 

               

     articulado complementar:  

a. A valorização do espaço público é um ponto nuclear da acção do executivo e 
engloba a manutenção de todo o Património da Freguesia, o reforço e 
recuperação do mobiliário urbano e da sinalética vertical e horizontal, 
associado à reparação pontual da rede viária e pedonal.  
 

b. Em 2018 iniciamos um trabalho de alargamento, consolidação e manutenção da 
rede viária e pedonal importante que se manteve em 2019 e 2020. Futuramente 
em 2021 continuaremos o trabalho onde estamos a considerar obras 
significativas.  
 

c. Em 2021 está previsto o inicio da construção da Casa Mortuária de Fanhões e 
um conjunto de melhoramentos no Património da Junta de Freguesia.  
 

d. Totalmente renovados e equipados com brinquedos e pavimento de última 
geração os Parques Infantis de Casainhos, Fanhões, Ribas de Cima e Ribas de 
Baixo encerram uma pretensão deste executivo e seu programa para que todos 
os espaços infantis estejam em equidade e totalmente renovados, seguros e 
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dentro das regras de segurança impostas pela ASAE. Em 2021 iremos melhorar 
algumas zonas de lazer e equipamentos públicos.  

Turismo 

 Continuar a promover a freguesia através do património histórico. 
 Divulgação turística. 
 Promover e apoiar visitas ao património. 

 

      articulado complementar:  

a. Continuaremos em 2021 o projeto e o estudo para a criação do “Núcleo 

Museológico do Calceteiro e Etnográfico da Freguesia”, como um importante 

espaço de história local, cultural e encontro geracional. Dentro do âmbito, e 

conjuntamente com as Entidades competentes, pretendemos continuar o 

excelente trabalho já realizado em 2018, 2019 e 2020, na classificação do 

Património material e imaterial de toda a Freguesia. 

 

b. Continuaremos em 2021 a promover FANHÕES-CAPITAL DO CALCETEIRO e 

todos os vários projetos de valorização e promoção desta arte. Continuar em 

2021 a promover a Rota das Linhas de Torres, Rota do Memorial do Convento, 

Rota das Calçadas, Promoção do Baloiço das Portelas e muitos outros atrativos 

que possam trazer visitantes, promover a Freguesia de Fanhões estimulando o 

comércio e podendo relançar novos negócios e projetos.  

 

 

ORÇAMENTO 

A proposta de Orçamento que se apresenta para o ano de 2021, tem um valor global 

de    462.567,00€   

O valor total das despesas imputadas às Opções do Plano é de    128.069,00€         

RECEITAS: 

As Receitas Correntes são no valor de : 402.237,00€ 
As Receitas de Capital são no valor de : 184.024,00€ 

 

DESPESAS: 

As Despesas Correntes são no valor de : 389.233,00€ 
As Despesas de Capital são no valor de : 73.334,00€ 
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PROVENIÊNCIA DAS RECEITAS: 

 

 

 

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS: 

 Receitas Correntes  € %   Despesas Correntes € % 

 01 Impostos diretos 2.500,00 0,54   01 Despesas com Pessoal 279.233,00 60,37 

 02 Impostos indiretos 0,00 0,00   02 Aquisição de bens e serviços 88.575,00 19,15 

03  Taxas, multas e outras penalidades  12.550,00 2,71  03  Juros e outros encargos 0 0,00 

04  Rendimentos da propriedade  50,00 0,01  04  Transferências Correntes 21.225,00 4,59 

05 Transferências correntes 376.021,00 81,29  05 Subsídios 0 0,00 

06 Venda de bens e serviços correntes 9.606,00 2,08  06 Outras despesas correntes 200,00 0,04 

07  Outras receitas correntes 1.510,00 0,33      
         

 Total Receitas Correntes 402.237,00 86,96   Total Despesas Correntes 389.233,00 84,15 
 

    Receitas de Capital  € %   Despesas de Capital € % 

 09 Venda de bens de investimento 0,00 0,00   07 Aquisições de bens de Capital  72.834,00 15,75 

 10 Transferências de Capital  59.970,00 12,96   08 Transferências de Capital 500,00 0,11 

11 Ativos Financeiros  0,00 0,00  09  Ativos Financeiros 0.00 0,00 

12  Passivos Financeiros 0,00 0,00  10  Passivos Financeiros  0.00 0,00 

13 Outras receitas de Capital 0,00 0,00  11  Outras despesas de Capital  0.00 0,00 

15 Reposições não abatidas nos 
pagamentos 

360,00 0,08        

16  Saldo da Gerência Anterior 0,00 0,00      
         

 Total Receitas de Capital 60.330,00 13,04   Total Despesas de Capital 73.334,00 15,85 
         

 Total das Receitas  462.567,00 100,00   Total das Despesas 462.567,00 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Loures 336.155,00 € 
Fundo Financiamento das Freguesias 85.300,00 € 
Outros Fundos da Administração Central 14.536,00 € 
Receitas Próprias 26.576,00 € 
  
TOTAL 462,567,00€ 
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DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
 

            
OBJECTIVOS PPA PPI VALOR % 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO     TOTAL   

           

01 FUNÇÕES GERAIS 500,00 9 225,00 9 725,00 2,10% 

01.01 Serviços Gerais de Administração Pública 0,00 9 225,00 9 225,00 1,99% 

01.01.01 Administração Geral 0,00 9 225,00 9 225,00 1,99% 

01.02 Segurança e Ordem Pública 500,00 0,00 500,00 0,11% 

01.02.01 Proteção civil e luta contra incêndios 500,00   500,00 0,11% 

           

02 FUNÇÕES SOCIAIS 54 385,00 47 109,00 78 094,00 16,88% 

02.01 Educação 750,00 2 000,00 2 750,00 0,59% 

02.01.01 Ensino não superior 0,00 2 000,00 2 000,00 0,43% 

02.01.03 Outros 250,00 0,00 250,00 0,05% 

02.01.04 Emprego 500,00       

02.02 Saúde 1 000,00 0,00 1 000,00 0,22% 

02.03 Segurança e Ações Sociais 8 000,00 2 500,00 10 500,00 2,27% 

02.03.02 Acção Social 8 000,00 2 500,00 10 500,00 2,27% 

02.04 Habitação e Serviços Coletivos 250,00 7 500,00 7 750,00 1,68% 

02.04.01 Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00% 

02.04.02 Ordenamento do território 0,00 0,00 0,00 0,00% 

02.04.03 Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00% 

02.04.04 Abastecimento de água 0,00 0,00 0,00 0,00% 

02.04.06 
Proteção do Meio Ambiente e Conservação da 
Natureza 250,00 7 500,00 7 750,00 1,68% 

02.05 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 44 385,00 35 109,00 56 094,00 12,13% 

02.05.01 Cultura 1 385,00 0,00 1 385,00 0,30% 

02.05.02 Desporto recreio e lazer 42 100,00 12 609,00 54 709,00 11,83% 

02.05.03 Outras Atividades cívicas e religiosas 900,00 22 500,00 23 400,00 5,06% 

           

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 350,00 16 500,00 16 500,00 3,57% 

03.01 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 350,00       

03.02 Industria e Energia 0,00   0,00 0,00% 

03.03. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 0,00 16 500,00 16 500,00 3,57% 

03.03.01 Transportes Rodoviários 0,00 16 500,00 16 500,00 3,57% 

03.04 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 0,00% 

03.04.02 Turismo 0,00   0,00 0,00% 

            

TOTAL DAS DESPESAS IMPUTADAS   55 235,00 72 834,00 128 069,00 27,69% 

TOTAL DAS DESPESAS NÃO IMPUTADAS       334 498,00 72,31% 

TOTAL DO ORÇAMENTO        462 567,00 100,00% 

                                   

 

 

Funções Gerais   9.725,00 9,50% 
Funções Sociais   78.094,00€ 75,00% 
Funções Económicas   16.500,00€ 15,50% 
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Orçamentos Anos Anteriores: 

Orçamento 2017 Outubro 274.825,36 

Orçamento 2018  328.816,00 

Orçamento 2018 Retificação 04/abril 410.657,51 

Orçamento 2019  416.278,00 

Orçamento 2019 Retificação 04/abril 474.142,07 

Orçamento 2020  457.407,00 

Orçamento 2020 Retificação 04/abril 517.500,10 

Orçamento 2021  462.567,00 

                               

Notas finais: 

A. Após a retificação de abril o Orçamento de 2021, será de mais de 

520.000,00€. Irá contribuir para este valor um bom saldo de gerência, 

resultante de uma gestão eficaz, que embora tenha reduzido a Tabela de 

Taxas em 2019, 2020 e por conseguinte a receita, realizou um investimento 

equilibrado e assertivo ao longo de 2020, mantendo o caminho de 

estabilidade iniciado em outubro de 2017.  

 

B. A delegação de competências da Câmara Municipal nas Junta de Freguesia 

irá em 2021 sofrer alguns ajustes pontuais que irão resultar num aumento 

de receita, aumentando a responsabilidade e a necessidade de recursos por 

parte da Junta de Freguesia.  

 

C. Também no OE 2021 haverá possíveis acertos do Fundo Freguesias.  

 

D. 2021 perspetiva-se um ano de muito trabalho, muito difícil devido à 

Pandemia e a grande exigência e responsabilidade que tornam prioritária a 

intervenção Social como resposta às necessidades da população na 

melhoria da qualidade de vida na Freguesia de Fanhões. 

 

O executivo da Junta de Freguesia 

Fanhões, 09 dezembro de 2020 
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