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GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
  

 

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 
O Orçamento e Opções do Plano para 2022 da Junta de Freguesia de 
Parceiros e Azoia, estão alicerçados em objetivos definidos no início deste 
mandato. 
Para efeitos de aplicação da Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro, e de acordo 
com o estabelecido da alínea c) do nº. 1 do artº. 33º. conjugado com a alínea 
a) do nº. 1 do artº. 25º., são apresentadas as grandes Opções do Plano e do 
Orçamento para 2022-2026. 
 
O Plano e Orçamento elencam as linhas estratégicas do atual executivo, 
assim como as ações de resposta às necessidades da comunidade e da 
estratégia para o futuro da Freguesia. Este relatório é um documento 
integrado nos documentos previsionais e tem como objetivo disponibilizar 
informações de carácter económico, financeiro e social sobre a União das 
Freguesias de Parceiros e Azoia.  
 
Através dos mapas de análise apresentados, procura-se refletir aquilo que irá 
ser a atividade a desenvolver por este Executivo na afetação dos recursos. Os 
documentos previsionais desta Freguesia, para o ano 2022, são constituídos 
por: Orçamento, que inclui o mapa resumo do orçamento, o orçamento da 
receita e o orçamento da despesa; Grandes Opções do Plano (GOP), que 
inclui designadamente o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e as 
atividades mais relevantes. No PPI, incluem-se todos os projetos e ações a 
realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia local que 
impliquem despesas orçamentais a realizar por investimentos. 
 
As GOP e o Orçamento, definem as linhas de desenvolvimento estratégico a 
levar a cabo pela União das Freguesias de Parceiros e Azoia e foram 
elaborados nos termos do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 fevereiro, alterado, 
que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). 
 
Os Documentos Previsionais foram elaborados com base nos princípios 
elementares de prudência, rigor, transparência e equilíbrio, tendo em conta 
a utilização racional e a gestão eficiente dos recursos. 



                                                                                          União das Freguesias de Parceiros e Azoia 

 
 
 

 
Rua de Parceiros, n.º 1630, Parceiros, 2400-441 Leiria   www.fparceirosazoia.pt                                                                     2 

 

 
Os Documentos Previsionais elaborados de acordo com os princípios 
orçamentais consagrados no SNC-AP, Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de 
setembro, bem como as regras previsionais ainda em vigor do POCAL. O 
presente documento engloba as GOP que agregam o PPI para 2022-2026, o 
Plano de Atividades e o Orçamento, representado pela receita e pela 
despesa, corporizando o referido Plano de Atividades para o ano de 2022. 
Na elaboração dos documentos previsionais para o ano 2022, a Junta de 
Freguesia teve em linha de conta as seguintes regras e critérios previsionais:  

 Receitas de impostos, taxas e multas: As importâncias relativas aos 
impostos, taxas e multas inscritas no orçamento não ultrapassam a 
média das cobranças efetuadas nos meses que precedem a sua 
elaboração. 

 Receitas de transferências correntes: As importâncias relativas às 
transferências correntes e de capital foram consideradas no 
orçamento em conformidade com a efetiva atribuição e as 
participações no orçamento de estado, relativas a transferências 
financeiras, a título de repartição dos recursos públicos, são as 
constantes do respetivo orçamento de estado.  

 Receitas dos outros capítulos: Os restantes capítulos de receita foram 
calculados tendo em conta as médias anteriores e as expectativas para 
o ano 2022.  

 Despesas de pessoal: As importâncias previstas para despesas com 
pessoal tiveram em conta o pessoal do quadro e os lugares para 
ingresso aprovados no mapa de pessoal. As remunerações do pessoal 
consideradas correspondem à aplicação da tabela em vigor.  

 Despesas e transferências correntes: As despesas correntes e as 
transferências correntes foram calculadas tendo em conta os valores 
comparativos de anos anteriores de gastos gerais da Freguesia em 
conjugação com o planeamento das atividades para 2022.  

 Despesas de capital e investimento: As despesas de capital e 
investimento foram calculadas tendo em conta o plano plurianual de 
investimentos para 2022 e as transferências de capital previstas. 

 
Para o ano de 2022 o orçamento da União das Freguesias de Parceiros e 
Azoia atinge o valor global de 895.139,86€. 
 
Comparativamente ao ano de 2021, este orçamento representa um 
decréscimo cerca de 2,00%. 
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No que diz respeito à Receita Corrente, o maior valor provém da 
Administração Central – Estado, representando cerca de 56%. 
Nas despesas fixas a parcela maior diz respeito a despesas com pessoal, que 
representa 46% da despesa corrente, estando inerentes todos os encargos 
relacionados.  
 
Para o ano de 2022 vamos continuar a focalizarmo-nos na melhoria das 
acessibilidades, melhoria das arruamentos existentes e criação de novos 
arruamentos, intervenções que são repartidas pelo orçamento da Junta de 
Freguesia e Câmara Municipal, mas também, e a exemplo do mandato 
anterior na conservação do património da freguesia. Em relação ao Parque 
Desportivo da Freguesia, procurar parcerias para que a sua gestão seja eficaz 
e que permita o seu uso em pleno, quer ao nível profissional, mas também 
no que diz respeito ao desporto informal.   
 
O Saldo de Gerência que transitar de 2021 para 2022, irá reforçar as verbas 
de investimento.  
 
Todas as atividades elencadas têm como suporte o Orçamento da Receita, 
Despesa e o PPI, constituindo-se assim este documento a base de apoio às 
mesmas. 
 
As propostas apresentadas podem, tendo em conta o estado pandémico que 
vivemos, sofrer alterações face ao evoluir da situação. 
 

PPLLAANNOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
 
Envolver a Câmara Municipal de Leiria, como suporte financeiro, do projeto 
que está a ser concluído por esta Junta de Freguesia para ligação rodoviária 
de Santa Clara ao Centro Escolar e Complexo Desportivo de Parceiros. 
 
Face ao crescimento da freguesia, quer ao nível do edificado como da 
população, há necessidade da criação de novos acessos.  
Trabalhar com a Câmara Municipal de Leiria na busca de soluções para a 
criação de nova passagem pedonal e ciclável à cidade. 
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EEdduuccaaççããoo  ee  jjuuvveennttuuddee  
 
A dinamização e promoção dos projetos educativos integrados, 
desenvolvidos nos estabelecimentos de ensino da freguesia, são objetivos 
estratégicos que continuam a presidir ao nosso trabalho junto de toda a 
comunidade. 
 
Atribuir comparticipação financeira para despesas de expediente e limpeza 
aos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e às escolas básicas 
do 1.º ciclo. 
 
Realizar as obras de requalificação nos edifícios das escolas públicas do 
ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. 
 
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 as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) nos 
referidos jardins, a apoiar as suas atividades de acordo com os seus planos 
anuais, colaborar e participar financeiramente nas atividades.  
 
Apoiar o desenvolvimento das atividades de ATL (Atividades dos Tempos 
Livres) do 1º CEB (Ciclo do Ensino Básico).  
 
Cooperar nas iniciativas e eventos promovidos pela comunidade escolar em 
articulação com os estabelecimentos escolares e as Associações de Pais. 
 

OOrrggaanniizzaaççããoo,,  PPaarrttiicciippaaççããoo  PPooppuullaarr  ee  CCooeessããoo  ddoo  TTeecciiddoo  

SSoocciiaall  
 
Apoiar financeiramente o dia do idoso e do doente, promovido pelas 
Conferências da Freguesia e outras iniciativas promovidas por outras 
instituições de igual índole. 
 
Organização, dinamização e realização do passeio/convívio da terceira idade, 
uma iniciativa de grande valor social e humano. 
 
Participar e colaborar na organização de animação destinados à Terceira 
Idade, em colaboração com a CML e outras instituições do concelho. 
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Dinamizar soluções locais para promover a melhoria da qualidade de vida 
nos bairros em parceria com a CML e eventuais grupos de moradores. 
 
Cooperação com entidades que promovam atividades com a população 
sénior. 
 
Reforço dos laços de cooperação e colaboração com as IPSS sediadas na 
freguesia. 
 

 

PPaattrriimmóónniioo,,  uurrbbaanniissmmoo,,  iinnffrraaeessttrruuttuurraass,,  aarrrruuaammeennttooss  

ee  eessppaaççooss  vveerrddeess  
 

Dando prosseguimento ao trabalho realizado nos anos anteriores iremos 
preservar, melhorar e manter em bom estado de funcionamento e utilização 
de todo o património edificado propriedade ou da responsabilidade da união 
de freguesias, nomeadamente edifícios próprios, fontes e lavadouros, zonas 
desportivas e equipamentos de lazer. 
 
Daremos continuidade ao trabalho de alargamento, reabilitação e 
repavimentação de ruas, privilegiando a implantação de coletores de águas 
pluviais e construção de passeios, obras fundamentais para a conservação 
dos pavimentos. 
 
Obras da responsabilidade da Câmara Municipal de Leiria (CML), no âmbito 

das pavimentações para o ano de 2022: 

• Coletor de pluviais na 2ª. travessa da Barcaria - Parceiros; 

• Coletor de Pluviais e repavimentação da rua Campo do Olival - 

Pernelhas; 

• Coletor de pluviais, passeio e repavimentação da rua da Liberdade - 

Codiceira; 

• Repavimentação rua do Alecrim – Vale do Horto; 

• Repavimentação da travessa da Liberdade – Vale do Horto; 

• Coletor de pluviais e repavimentação da rua Vale dos Poços – 

Parceiros. 
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Prosseguir o trabalho da instalação da infraestrutura de saneamento em 
novos arruamentos e em conjunto com os SMAS, criar soluções para a 
instalação da conduta em algumas “ilhas” existentes na freguesia.      
 
Alertar, sempre que necessário, a E-REDES para a reparação atempada dos 
candeeiros de iluminação pública. 
 
Continuar a insistir com a Câmara Municipal para o reforço da iluminação 
pública em diversos locais da Freguesia.    
 
Requalificar o espaço público, com especial relevo na segurança, mobilidade, 
acessibilidade e criação de novas zonas de lazer. 
 
Promover a melhoria contínua da limpeza e conservação dos espaços 
públicos, em parceria com a CML. 
 
Continuar o trabalho de levantamento da atividade cemiterial, no cemitério 
de Azoia, para cadastro informático. 
 
Alargamento do Cemitério de Azoia com o início da construção de 
columbários. 
 

AAmmbbiieennttee,,  QQuuaalliiddaaddee  ddee  VViiddaa  ee  SSaaúúddee  
 
Desenvolver ações que promovam valores, comportamentos e atitudes de 
defesa do ambiente (limpeza urbana, separação do lixo doméstico, recolha 
de monos domésticos, preservação dos espaços verdes e de lazer, em 
parceira com o Município de Leiria e em articulação com outras instituições). 
 
Assegurar a limpeza e manutenção dos arruamentos, espaços públicos das 
urbanizações e linhas de água na zona urbana, estabelecendo contratos de 
“out sourcing”. 
 
Trabalhar com as entidades para o reforço dos contentores de resíduos 
sólidos urbanos, ecopontos e criação de novas “ilhas”. 
 
 
 



                                                                                          União das Freguesias de Parceiros e Azoia 

 
 
 

 

Rua de Parceiros, n.º 1630, Parceiros, 2400-441 Leiria   www.fparceirosazoia.pt                                                                     7 

 

 
Em articulação com a Câmara Municipal de Leiria, acompanhar a construção 
da USF – Unidade de Saúde Familiar e continuar a apoiar as atuais extensões 
de saúde da Freguesia. 
 
Realizar campanhas de sensibilização para o registo, licenciamento de 
canídeos, gatídeos e furões. 
 
Colaborar com a Câmara Municipal no sentido do encaminhamento dos 
animais abandonados para as instituições competentes. 
 
Continuar a modernizar os serviços da junta para maior proximidade da 
população e comodidade na relação, apostando nas novas tecnologias da 
comunicação. 
 
Apoiar as medidas para os contratos de emprego-inserção do IEFP para a 
inserção profissional de desempregados subsidiados através da realização de 
atividades que satisfaçam necessidades sociais e coletivas. 
 
Continuar os processos de legalização de património imóvel da Junta de 
Freguesia. 
 

 

CCuullttuurraa,,  DDeessppoorrttoo  ee  AAssssoocciiaattiivviissmmoo  
 
Continuar a intervenção na requalificação do Complexo Desportivo de 
Parceiros, com a aquisição de balneários e reformulação dos existentes. 
 
Instalação de iluminação de apoio ao Parque de Santa Catarina. 
 
Organizar 1º. Festival de iguarias da Freguesia. 
 
Apoiar o torneio de futsal da Freguesia, em parceria com o Grupo Desportivo 
e Recreativo de Parceiros.  
 
Apoiar o festival de Ranchos da Freguesia, organizado pelo Grupo Desportivo 
e Recreativo de Parceiros. 
 



                                                                                          União das Freguesias de Parceiros e Azoia 

 
 
 

 

Rua de Parceiros, n.º 1630, Parceiros, 2400-441 Leiria   www.fparceirosazoia.pt                                                                     8 

 

Promover e apoiar percursos pedestres na Freguesia e outras iniciativas do 
mesmo índole. 
 
Apoiar o dia dos combatentes, em Azoia 
 

AAççããoo  ssoocciiaall  
 

Apoiar iniciativas de instituições com intervenção na Freguesia de proteção 
às pessoas idosas e/ou carenciadas. 
 
Distribuição de cabazes de Natal às pessoas mais carenciadas 
 
Elaboração de sinergias entre instituições de solidariedade social e socio-
caritativas e a Junta de Freguesia de Parceiros e Azoia. 
 
Identificar, apoiar e encaminhar cidadãos com carências. 
 
Colaborar com a Ação Social da Câmara Municipal de Leiria na sinalização de 
situações problemáticas. 
 
Colaborar com os programas da CML e Segurança Social de apoios aos mais 
carenciados, face à conjuntura económico-social agravada pela atual crise. 
 
 

EExxeeccuuççããoo  oorrççaammeennttaall  
 

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.  
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Feito em Parceiros a 07 dezembro de 2021 
O Executivo, 
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