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GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
  
 
 

01       NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 
Em conformidade com a Lei nº.75/2013 de 12 de setembro, 
apresentam-se os documentos referentes ao Plano de Atividades, 
Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2019. 
 
Com a aprovação da Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro, que aprovou o 
novo quadro de competências para as autarquias locais, são 
estabelecidos novos desafios que implicam maior responsabilidade na 
gestão dos recursos humanos, técnicos e financeiros, exigindo um 
esforço acrescido da autarquia e de todo o pessoal afeto às diversas 
áreas de atuação da Junta de Freguesia, mas que, certamente 
incrementará o nível de serviço prestado à população. 
 
A execução deste Plano de Atividades e principalmente a 
concretização das nossas aspirações, no que respeita às Grandes 
Opções, só será possível em interligação com a Câmara Municipal e 
com o apoio do Governo Central.  
 
Torna-se por isso necessário, que se aglutine em torno da vontade da 
Junta de Freguesia, o esforço das Instituições e das pessoas capazes de 
contribuir para o desenvolvimento da nossa Freguesia. 
 
No essencial, os princípios orçamentais e contabilísticos em que 
assenta a elaboração do orçamento da Junta de Freguesia, de acordo 
com o POCAL são compostos pelas Grandes Opções do Plano que 
aglomeram o Plano Plurianual de Investimentos e o Plano de 
Atividades mais relevantes da gestão autárquica e o orçamento 
representado pelo seu resumo, pelo orçamento de receita e 
orçamento de despesa para 2019. 
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Relativamente ao Orçamento Inicial de 2018, verifica-se um acréscimo 
de cerca de 9,5%, que se deve essencialmente ao aumento do Fundo 
de Financiamento das Freguesias, cobrança do IMI e previsão no 
aumento de transferências da Câmara Municipal de Leiria. 
 
Para o ano de 2019 o Orçamento da União das Freguesias de Parceiros 
e Azoia atinge o valor global de 406.859,36€.  
 
O aumento das despesas com pessoal deve-se sobretudo à previsão do 
aumento do salário mínimo nacional.  
 
Nas despesas fixas a parcela maior diz respeito a Despesas com 
Pessoal, na ordem dos 44%, aqui se inclui os encargos com segurança 
social, ADSE e seguros de acidentes de trabalho. 
 
As prioridades elencadas para o ano de 2019 centram-se, muito em 
especial, na recuperação, manutenção e criação de novos 
arruamentos, reformulação e requalificação das zonas verdes, 
manutenção, reparação dos equipamentos públicos, trabalhar em 
conjunto com as entidades para o reforço e otimização da limpeza 
urbana e recolha do lixo, intervenção nos cemitérios da freguesia, 
manutenção e alargamento. 
 
Estas ações refletem-se no orçamento da despesa que representa uma 
enorme fatia em relação ao orçamento global. 
 
Reiteramos a nossa convicção que só será possível realizar este 
trabalho de forma eficaz e produtiva, se trabalharmos todos em 
conjunto e com um único fim – consolidar o espírito de comunidade, 
melhorando a qualidade de vida das pessoas que habitam e trabalham 
no espaço da nossa União das Freguesias. 
 
Deixamos em aberto, a possibilidade de integrar novos projetos de 
investimento aquando da 1ª. Revisão Orçamental que adicionará 
obrigatoriamente o Saldo de Gerência que transitar de 2018.  
 
 
Todas as atividades previstas constam no Orçamento da Receita e 
Despesa e no Plano Plurianual de Investimentos, constituindo-se 
assim este documento como um suporte de apoio aos mesmos. 
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Este plano não é mais do que a súmula das linhas orientadoras para o 
ano de 2019, sempre ajustado pelas receitas expectáveis, dado que as 
receitas geradas pela autárquica representam apenas 11,8% do 
orçamento global. 
 
Em conclusão, será um documento que elenca as necessidades da 
freguesia em função das receitas que se prevê arrecadar. 
 
 

02       PLANO DE ATIVIDADES 
 
 
 
 

02.01 PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
 

 
Continuar a trabalhar em articulação com a Câmara Municipal de 
Leiria para a criação do eixo rodoviário de ligação de Santa Clara ao 
Centro Escolar e Parque Desportivo. 
 

 
 

02.02 EDUCAÇÃO 
 
A Junta de Freguesia continuará a assegurar o serviço de refeições no 
CEP-Centro Escolar de Parceiros e nos Jardins de Infância de 
Parceiros e Pernelhas e o AAAF nos referidos jardins, a apoiar as suas 
atividades de acordo com os seus planos anuais, a efetuar a 
manutenção corrente de todas as infraestruturas escolares e dotá-las 
de melhores equipamentos, a colaborar e participar financeiramente 
nas atividades. 
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02.03 INFRAESTRUTURAS 
 
 

               02.03.01 Pavimentação/requalificação de ruas 
 
Em parceria com o Município, pretendemos continuar o trabalho de 
alargamento, reabilitação e repavimentação de ruas, privilegiando o 
saneamento e águas pluviais e construção de passeios, obras 
fundamentais para a conservação dos pavimentos, destacando-se as 
seguintes: 
 
- Construção de passeio e drenagem de águas pluviais com 
repavimentação da rua da Juventude em Alcogulhe 
 
- Requalificação da rua das Matas - Codiceira, alargamento e muro de 
contenção; 
 
- Pavimentação da rua do Gasparinho - Parceiros 
 
- Construção de passeio e drenagem de águas – rua da Serrada Nova -  
Azoia 
 
- Prolongamento da rua Casal de Santa Maria á Urbanização Casal do 
Chau, alargamento e infra estruturas - Parceiros 
 
- Construção de valetas e passeios, na concordância da rua da 
Liberdade com a rua Mouzinho de Albuquerque 
 
- Acompanhar junto da Câmara Municipal o desenvolvimento do 
projeto de alargamento e criação do eixo rodoviário de ligação de 
Santa Clara ao Centro Escolar e Parque Desportivo 
 
- Conclusão da pavimentação da rua Parque de Merendas e criação de 
passeios junto à rotunda - Parceiros 
 
- Construção de valetas na rua Campo do Olival 
 
- Drenagem de águas pluviais na rua do Cónego – Vale do Horto 
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- Repavimentação da rua da Silveira – Alto do Vieiro 
 
- Drenagem de águas pluviais e repavimentação da rua Vale dos Poços 
- Parceiros 
 
               02.03.02 Saneamento 
 
Continuar a trabalhar na procura de soluções para a implantação da 
infraestrutura de saneamento em algumas “ilhas” existentes na 
freguesia e nos novos arruamentos 
          

 
               02.04 RECUPERAÇÃO DE FONTES E LAVADOUROS/LAZER 
 
 
Manutenção e limpeza dos fontanários e zonas de lazer da freguesia e 
a realização de análises periódicas ás águas dos fontanários da 
freguesia. 
 

 
               02.05 CEMITÉRIOS 

 
Continuar o trabalho de levantamento da atividade cemiterial, no 
cemitério de Azoia, e continuar o cadastro informático. 
 
Reparação e conservação, com pintura de muros no cemitério de 
Azoia. 
 
Estudar solução de alargamento do cemitério de Azoia. 
 
Início do projeto de criação de cendrários nos cemitérios da freguesia. 
 
Conservação do cemitério dos Parceiros com a substituição da rede de 
saneamento, reparação e pintura da capela e ainda soluções para o 
seu alargamento.  
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02.06  AMBIENTE LIMPEZA E HIGIENE URBANA 
 

 
Assegurar a limpeza e manutenção dos arruamentos, espaços públicos 
das urbanizações e linhas de água na zona urbana, aproveitando os 
recursos humanos disponibilizados pela rede de Reinserção Social. 
 
Trabalhar com as entidades para o reforço dos contentores rsu’s e 
ecopontos. 
 
Desenvolver iniciativas de sensibilização no sentido de erradicar os 
dejetos dos animais nos espaços públicos da freguesia. 
 
Manter e estimular a colaboração do Agrupamento de Escuteiros de 
Parceiros, para a limpeza e manutenção da mata da Freguesia, 
envolvendo a população.  

 
 

02.07  CULTURA DESPORTO E ASSOCIATIVISMO 
 

 
 
Acompanhar o desenvolvimento do projeto de requalificação do 
Parque Desportivo e construção do muro de vedação. 
 
Construção de balneários e instalação da iluminação no ringue do 
Parque de Santa Catarina em Azoia 
 
Apoio na atribuição de subsídios, na área do desporto, cultura e 
recreio, perante as candidaturas apresentadas. 
 
Promover e apoiar percursos pedestres na freguesia. 
 
Apoiar o dia dos combatentes, em Azoia 
 
Acompanhar as nossas associações apoiando no âmbito do 
associativismo todos aqueles projetos que sejam financeiramente 
possíveis e socialmente importantes. 
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02.08  ACÇÃO SOCIAL  
 

Apoiar iniciativas de instituições com intervenção na freguesia de 
proteção às pessoas idosas. 
 
Elaboração de sinergias entre instituições de solidariedade social e a 
Junta de Freguesia de Parceiros e Azoia. 
 
Referenciar, apoiar e encaminhar cidadãos com carência alimentar. 
 
Colaborar com a Ação Social da Câmara Municipal de Leiria na 
sinalização de situações problemáticas. 
 
Em articulação com a Câmara Municipal de Leiria, iniciar o processo 
de legalização das Habitações Sociais em Parceiros. 
 
 

02.09  SAÚDE 
 
Em articulação com a Câmara Municipal de Leiria, intervir no edifício 
da Extensão de Saúde, em Parceiros; recuperação e alargamento. 

 
 
                 02.10   POPULAÇÃO SÉNIOR 
 
Apoiar financeiramente o dia do idoso e do doente, promovido pelas 
Conferências da Freguesia e outras iniciativas promovidas por outras 
instituições de igual índole. 
 
Realização do passeio/convívio da 3ª. idade, uma iniciativa de grande 
valor social e humano. 
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02.11   ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
Acompanhamento do início das obras de adaptação na EB1 de 
Parceiros para o edifício sede da Junta de Freguesia. 
 
Substituição dos equipamentos informáticos, dotando a estrutura de 
melhor desempenho para um registo mais eficaz. 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTA FINAL 
 

Levar a bom porto todos os compromissos contidos neste Orçamento 
e Plano de Atividades, carece, necessariamente, da colaboração de 
todas as forças vivas da freguesia e de algumas outras do Concelho. 
 
Apenas uma grande união de esforços, unificada em laços de 
cooperação e participação, permitirá que este Órgão Executivo 
trabalhe em prol da melhoria das condições de vida da população, 
assegurando assim, o desenvolvimento da comunidade da União das 
Freguesias de Parceiros e Azoia. 
 
O rigor orçamental e financeiro são fatores primordiais nos quais os 
elementos deste Órgão Executivo não abdica. 
 
Na certeza, porém está sempre garantida a sustentabilidade da 
Autarquia no sentido de honrar os compromissos desta Junta de 
Freguesia.  
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em 
conta os princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da 
gestão eficiente da tesouraria, que exigem que a assunção de encargos 
geradores de despesa deve ser justificada quanto à necessidade, 
utilidade e oportunidade.  
 
2. Os serviços da Freguesia são responsáveis pela gestão do conjunto 
dos meios financeiros afetos às respetivas áreas de atividade e deverão 
tomar as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa utilização, 
face às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental 
definidas pelo Executivo da Freguesia, bem como as diligências para o 
efetivo registo dos compromissos a assumir em obediência à Lei dos 
Compromissos.  
 
 
 
03 RESUMO DO ORÇAMENTO 

 
 

RECEITAS   
 
Correntes………………….. 
 
De Capital………………….. 
 
TOTAL GERAL 

 
 
406.859,36 

 
0,00 

__________ 
406.859,36 

DESPESAS 
 
Correntes………………………… 
 
De Capital……………………….. 
 
TOTAL GERAL 

 
 

255.350,00 
 

151.509,36 
_________ 

406.859,36 

 
Feito em Parceiros e Azoia em 05 de dezembro de 2018 
 
O Executivo, 


