União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
INDÍCE - I
1. MENSAGEM DO PRESIDENTE
2. CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UFCQ
3. CONSTITUIÇÃO DO EXECUTIVO DA UFCQ
4. CONTRIBUTOS DOS PARTIDOS
5. RECURSOS HUMANOS / SERVIÇOS
6. ATENDIMENTO AO PÚBLICO
7. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
8. COMUNICAÇÃO
9. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
10. MOBILIDADE
11.. PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
12. AÇÃO SOCIAL / INFÂNCIA /SÉNIORES /JUVENTUDE
13. ATIVIDADES CULTURAIS
14. DESPORTO
15. SAÚDE
16. BAIRROS MUNICIPAIS
17.. AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES / RESÍDUOS SÓLIDOS
18. PATRIMÓNIO
19. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20. COMÉRCIO LOCAL / EMPRESAS
21. DELEGAÇÃO DE QUEIJAS
22. CEMITÉRIO
23. MERCADOS
24. USCAL
25. FORMAÇÃO
26.. SÍNTESE DE AÇÕES A REALIZAR EM 2018

INDÍCE - II
ORÇAMENTO 2018

1 – MENSAGEM DO PRESIDENTE
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A União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
As Grandes Opções do Plano (GOP) são, pela sua natureza, um documento estratégico, no
qual são apontadas as linhas de rumo, as prioridades políticas e a da ação governativa
governa
da
UFCQ.
Neste documento, encontra
encontra-se espelhado de forma clara e precisa,
precisa o rumo que
pretendemos seguir em cad
cada uma das áreas da nossa atuação,
ação, no decorrer do ano de
2018.
Será nossa preocupação, a criação de novas condições de apoio logístico aos serviços nos
âmbitos, do parque informático (reformulação do sistema de operação informática,
informática
internet), dos recursos humanos (controle de qualidade dos serviços, assiduidades,
formação, entre outras iniciativas que melhorem a qualificação dos técnicos), gestão
documental (generalizar a digitalização dos documentos essenciais), dar maior
relevância de atendimento à delegação de Queijas e maior eficiência no atendimento à
população.
A UFCQ, terá ainda a missão
o de executar e pô
pôrr em relevo todas as iniciativas propostas no
nosso manifesto eleitoral, que nos orienta para a permanente criação de condiçõ
condições de
bem estar da nossa comunidade.
Neste âmbito, serão preocupações da UFCQ, o apoio a todas as ações de caracter social de
relevância para as populações, dar relevo a iniciativas culturais, ambientais, desportivas e
de saúde,, transportes, mobilidade, estacionamento, proteção civil entre outros.
Este documento tem ainda como missão gerir todos os atos de administração da UFCQ e
cumprir todas as ações de relevância
relevância,, destacando ainda os contributos das forças políticas
que constituem o quadro dos eleitos, da população e das diver
diversas
sas forças vivas que
participam no exercício das atividades de relevo da nossa comunidade.
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2 – CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA DA FREGUESIA UFCQ

A Assembleia de Freguesia é constituída por dezanove membros eleitos, sendo a atual
Assembleia constituída pelos seguintes cidadãos: Nuno Filipe Penetra Carolo - PS, Jorge
Manuel de Sousa de Vilhena – IOMAF, António de Jesus Seixas – PSD, Catarina Tatiana
Ferreira Lopes Antunes – CDU, Maria Inês Martins dos Reis Sanches – PS, Rosa Bela
Pereira Lopes dos Reis Costa – IOMAF, António Manuel Marques Barrocas – PSD, Tiago
Nuno da Fonseca Caria de Castro Tarracha – PS, Carla Sofia Oliveira dos Santos – IN-OV,
José Pereira Rodrigues – IOMAF, Maria Francisca dos Santos Quaresma – CDU, Dora
Pinheiro Alves Vaz – PS, Ana Catar
Catarina Gomes de Jesus – IN-OV,
OV, Filipe Dias do Nascimento
– IN-OV, António Rocha – IN
IN-OV,
OV, Cândida Marisa Rosário da Costa Azevedo – IN-OV, João
Duarte Pires Vinhas – IN-OV,
OV, Manuel António Teixeira Fernandes – IN-OV, Gonçalo
Constantino Poejo Geraldes Grilo – IN-OV, distribuindo-se
se as suas bancadas da seguinte
forma pelos resultados eleitorais obtidos nas eleições de dia 01 de Outubro de
2017: Movimento IN-OV:
OV: oito eleitos; Partido Socialista: quatro eleitos; Movimento
Independentes Oeiras mais à frente: três el
eleitos;
eitos; Partido Social Democrata: dois
eleitos; Centro Democrático Unitário: dois eleitos
eleitos.
A mesa da Assembleia de Freguesia é constituída da seguinte forma:
Presidente: António Seixas, 1º Secretário: Carla Sofia Oliveira dos Santos, 2º Secretária:
Ana Catarina Gomes Jesus.
3 – CONSTITUIÇÃO DO EXECUTIVO DA FREGUESIA UFCQ

O executivo é constituído por um Presidente e seis vogais.
Após a eleição dos vogais da Junta de Freguesia com a instalação dos órgãos no
passado dia 26 de Outubro de 2017 o executivo é constituído
onstituído pelos seguintes eleitos:
Presidente: Inigo Pereira. Vogais: Ana Lúcia Dias, Sara Ribeiro, Mário Mendes, Américo
Ramos, Paula Soares, João Gomes.
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a) O Presidente encontra
encontra-se
se em regime de tempo inteiro e exclusividade, conforme
disposto na alínea a) do ponto 2 do art.º 18º da Lei N.º 75/2013 de 12 de Setembro e de
acordo com o Despacho do signatário Nº 01/2017 da UF Carnaxide e Queijas.
Atribuições e competências próprias definidas no artigo 18º da Lei N.º 75/2013 de 12 de
Setembro, bem como as compet
competências delegadas através da deliberação n.º 01/2017, de
30 de Outubro, aprovada por unanimidade, com exceção nas previstas no ponto 1 do art.º
17º da referida Lei. Para além das competências enunciadas tem a cargo as seguintes
áreas: Administração Geral, Educação, Ambiente, Cultura, Ação Social, Universidade
Sénior, Ordenamento do Território, Comércio Local, Proteção Civil, Comunicação e
Imagem, Associativismo, Desporto, Empreendorismo, Modernização dos Serviços
Administrativos, Obras (delegação de competências CMO/JFC) e acompanhamento das
seguintes áreas de competência do Município (trânsito, estacionamento, iluminação
pública, espaços verdes, limpeza urbana e resíduos sólidos e demais áreas da competência
da Câmara Municipal).
b) Distribuição de funções pelos V
Vogais
Nos termos da alínea b) do ponto 2 da Lei N.º 75/2013 de 12 de Setembro, é da
competência do Presidente da Junta proceder à distri
distribuição
buição de funções.
- Pelo Despacho Nº 02/2017, nomeou a Vogal Sara Ribeiro para substituta legal do
Presidente, nas suas faltas e impedimentos, com exceção na Assembleia Municipal que se
fará representar em caso de necessidade pela vogal Paula Soares.
- Através dos Despachos N.º 3 e N.º 4/2017 nomeou para Tesoureiro a vogal Drª. Sara
Ribeiro e a vogal Drª. Ana Lúcia Dias para Secretária.
O Presidente da União das Freguesias após ter auscultado todos os Vogais, verificou que
existia no momento condições pa
para
ra que exista uma administração mais participada de
tarefas.
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- Através do Despacho n.º 7/2017
1. Na Senhora Vogal, Tesoureira, Sara Ribeiro
Ribeiro,, substituta legal, são delegadas as
funções no âmbito da Contabilidade, Tesouraria, Contratação Pública, Concursos de
Recursos Humanos, Comissão Social, Loja Social, Gestão do Arquivo, Gestão de
Equipamentos, Gestão de Viaturas, Gestão de Economato e materiais informáticos, Gestão
de materiais do Armazém do Mercado de Queijas, Gestão de materiais de Armazém d
do
Mercado de Carnaxide, Gestão de materiais de Armazém de Obras em Queijas, Gestão de
materiais de Armazém de Obras em Carnaxide, Gestão de Equipamentos, Gestão de
Materiais do Armazém da sede de Carnaxide e Delegação de Queijas, Fundos
Comunitários e Gestão
ão de Mobiliário.
2. Na Senhora Vogal, Secretária, Ana Lúcia Dias
Dias,, são delegadas as funções no âmbito
de Recursos Humanos, Atas, Coordenação do Mercado Municipal de Queijas, Coordenação
do Mercado Municipal de Carnaxide, Coordenação do Atendimento Públi
Público na Sede e na
Delegação, Coordenação do Cemitério de Carnaxide, Canídeos, Crematório de Barcarena,
Limpeza Urbana e Apoio ao Acompanhamento de Obras.
3. No Senhor Vogal, Américo Ramos
Ramos,, são delegadas as funções no âmbito da
dinamização dos Núcleos Anti
Antigos
gos e Património Histórico, Animação Sénior, Gestão do
Palco de Festas e Equipamentos de Som.
4. No Senhor Vogal, Mário Mendes
Mendes,, são delegadas as funções no âmbito da Juventude e
Bairros Municipais.
5. Na Senhora Vogal, Paula Soares, são delegadas as funções no âmbito das Festas e
Romarias, Informação Pública (vitrinas, abrigos e mupis).
6. No Senhor Vogal, João Gomes, são delegadas as funções de Gestão e Manutenção do
Edifício da delegação de Queijas.
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4 – CONTRIBUTO DOS PARTIDOS
De acordo com o disposto no ponto 3 do art.º 5º da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio – Direito
de oposição, para a proposta das GOP e Orçamento/201
Orçamento/2018 foram convidados para serem
ouvidos na apresentação de propostas para a elaboração deste documento, os
representantes dos partidos
dos com assento no Órgão Deliberativo que não têm
representatividade no Órgão Executivo.
O executivo ouviu os Partidos que aceitaram o convite, que foi enviado aos seus
representantes por escrito.
A CDU compareceu e informou que não iria apresentar propostas, pois irá desempenhar o
seu papel na oposição, sempre numa perspetiva de critica construtiva
construtiva.
O PS compareceu e informou que gostaria de ver as propostas desta Autarquia para
depois enviar as respetivas propostas/sugestões. Após o envio das linhas gerais do nosso
plano de atividades, o PS não se pronunciou. Apesar disso tivemos em consideração
algumas ideias do PS, discutidas na última Assembleia de Freguesia.

Nota: O PSD e o IOMAF, genericamente apresentaram pr
propostas
opostas inseridas nos seus
manifestos eleitorais muito próximas às propostas da nossa candidatura.

O PSD apresentou uma série de questões de âmbito geral, nomeadamente: Renovação
total da iluminação pública; Intervenção na limpeza urbana das ruas, passeios, berm
bermas e
recintos de edifícios públicos, modernizando e requalificando a via pública; Promoção
junto das autoridades competentes de uma política de segurança de proximidade,
garantindo uma melhor articulação entre a PSP, Polícia Municipal e Bombeiros;
Implementar
tar um sistema de transportes ligeiros de proximidade; Promover o vasto e
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importante património cultural da localidade, abrindo
abrindo-o
o a todos e estimulando a sua
procura em roteiros turísticos e eventos culturais.
Para a zona geográfica de Carnaxide apresentou as seguintes propostas: Requalificar a
serra de Carnaxide para atividades lúdicas com a construção de um eco
eco-parque e de um
anfiteatro natural; Requalificação da escola Sylvia Phillips e da Escola Sophia de Mello
Breyner; Ocupação dos tempos livres em hor
horário
ário alargado, nas interrupções letivas; Mais
espaço para os peões, especialmente para as pessoas com mobilidade reduzida;
Implementar áreas pedonais e requalificar as existentes, permitindo melhor mobilidade;
Ligar a localidade à serra de Carnaxide e à Se
Senhora
nhora da Rocha, criando ciclovias; Criar um
acesso à A5 na Zona da Outurela; Requalificar a iluminação dos jardins e parques
existentes, bem como o Jardim de Nossa Senhora da Rocha; Criar um espaço inter
intergeracional
nal no Alto do Montijo/Portela;
Para a zona geográfica
eográfica de Queijas apresentou as seguintes propostas: Mais espaço para o
peões, especialmente para as pessoas com mobilidade reduzida; Ligar por ciclovias
Queijas a Caxias/Estádio Nacional e Queijas/Linda
Queijas/Linda-a-Pastora/Senhora
Pastora/Senhora da Rocha; Suprir o
isolamento das
as populações de Queijas, em particular as mais envelhecidas; Mecanismos
de atendimento presencial par
para um maior cuidado com os idosos e jovens; Criar rede de
apoio ao idoso, recorrendo a tecnologias de informação e promoção de uma rede de
auxílio com as instituições
nstituições presentes em Queijas; Uma extensão do centro de saúde de
Carnaxide: Os espaços verdes iluminados e tratados com regularidade; Requalificar a
zona envolvente da Igreja e do Mercado de Queijas e a zona envolvente aos mo
moinhos;
Criar um centro centro
ro de dia
dia/convívio.
O IOMAF apresentou as seguintes sugestões/propostas: Reforço de iluminação pública na
Estrada da Amadora, em Carnaxide; Abertura do entroncamento à esquerda na Av. do
Forte para permitir escoar o trânsito do Parque Empresarial atrás da BP até à rotunda das
Sicas, em Carnaxide; Requalificação do recreio da Escola Amélia Vieira Luís, em Outurela;
Reconversão do edifício antigo da Rua Quinta das Acácias em Habitação Municipal, em
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Carnaxide; Reforço de segurança rodoviária no acesso de Linda
Linda-a--Pastora ao Estádio
Nacional pelo
elo núcleo antigo; Construção do parque infantil em Queijas na Urbanização
atrás do Pingo Doce; Reparação dos muros das diversas escadarias de acesso da Rua
Diana Spencer à Estátua
ua da Madre, em Linda
Linda-a-Pastora; Alargamento da ação de limpeza
urbana da Delegação de Competências
ompetências à UFCQ; Colocação de ilhas ecológicas em zonas
ainda não abrangidas, em particular no Ce
Centro
ntro de Carnaxide e zonas novas; Reparação do
moinho de vento antigo na Av. Portugal
Portugal, em Carnaxide; Recuperação do lavadouro do
núcleo antigo de Carnaxide e colocação de cobertura do Coreto.
Todas as informações recolhidas, junto dos cidadãos, associações e instituições, durante o
período de campanha eleitoral e nos primeiros dias de mandato foram essência
essênciais e
consideradas para a realização des
deste documento estratégico.
5 – RECURSOS HUMANOS / SERVIÇOS

A União de Freguesias de Carnaxide e Queijas conta atualmente com 22 colaboradores
com Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado, 11 em Prestação de Serviços
Serviço e 13
afetos às Escolas.
Na sede em Carnaxide, existem as seguintes áreas de atividade e respetivo número de
colaboradores:
 Gabinete de Apoio Socia
Social
Rodrigo
rigo Lencastre e Marta Fragoso
(Técnicos
Técnicos Superiores de Serviço Social – Prestadores de Serviços)
- Atendimento e acompanhamento social, Comissão de Proteção de Menores, Grupos de
Trabalho Casos (ELO e GIS), Comissão Social, Loja Social, Respostas
espostas alimentares e
dinamização
o de atividades com crianças e sséniores;
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 Gabinete de apoio às atividades/Secretariado
Rita Rebelo
- Apoio ao Secretariado
o do Presidente e do Executivo;
- Comunicação da Junta;
- Elaboração de avisos;
- Editais,
ditais, Informações e propostas de deliberação;
- Apoio à USCAL;
- Gabinete
abinete de apoio às atividades cul
culturais, desportivas e juventude.
Ana Garcia – Prestadora de
e Serviços
- Atendimento e receção de recla
reclamações por escrito e presencial;
- Resposta aos munícipes;
- Afixação de Avisos, Editais, Informações e Propostas de Deliberação;
- Elaboração de mapas de canídeos;
- Gestão de Economato;
- Atendimento Geral ao público.
 Delegação de Competências
Jesuína Sabido
- Elaboração de mapas para a C.M.O. e Assembleia de fregue
freguesia;
- Elaboração
laboração de consultas ao mercado e de informações para adjudicação;
- Atendimento geral ao público (em situações de ausências e prolongamento de horário);
-

Elaboração

do

mapa

bimensal

de

comunicações
cações

dos

trabalhos

da

C.M.O./Concessionários;
- Gestão
estão dos procedimentos inerentes às viaturas;
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 Cemitério
Mafalda Henriques
- Elaboração de procedimentos de exumação, inumação, transla
transladação
dação e licenciamento;
- Procedimentos
rocedimentos requeridos pelo ar
arquivo;
- Elaboração
laboração de ofícios, editais, posturas
posturas, propostas de deliberação;
- Verificação
erificação dos pagamentos do
dos serviços taxados do cemitério;
- Afixação
fixação dos editais, avisos, cartazes, horários, entr
entre outros, nos locais de estilo e
responsabilidade pela sua remoção;
- Elaboração
laboração de mapa mensal referente ao cemitério;
- Controle
ontrole dos licenciamentos
licenciamentos;
- Emissão de autorizações de obras particulares
particulares;
Jorge Gouveia
- Coordenação
o do pessoal afeto ao cemitério;
- Manutenção
anutenção do património e limpeza do espaço público;
- Responsabilidade por todos os serviços do cemitério, nomeadamente transladações,
inumações, exumações e obras de particulares.
Jorge Pires (Limpeza
Limpeza das instalações
instalações) – Delegação de Competências
Eduardo Barroqueiro (Limpeza das instalações) – Prestador de Serviços
 Recenseamento e Canídeos
Armando Lopes
- Recenseamento, Canídeos e Eleições;
- Elaboração de mapas
pas de Recenseamento e canídeos;
- Gestão
estão de economato, atendimento geral ao público e afixação de editais e avisos;
avisos
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 Atendimento
Anabela Pires
- Atendimento
dimento ao público e expediente;
- Atendimento telefónico;
- Receção e emissão
ssão de atestados;
- Comunicação
o de ocorrências na via pública;
- Emissão de guias de canídeos;
- Responsável
esponsável pela aceitação de inscrições para atividades a ssurgir
urgir ao longo do ano;
- Receção e emissão de termos de idoneidade;
- Elaboração de mapas;
- Marcação de consultas;
- Apoio à USCAL
 Contabilidade
Carla Madeira
-Gestão
Gestão analítica e financeira;
- Procedimentos concursais;
- Elaboração de orçamento
to e análise de fecho de contas;
- Elaboração de Mapas de faturação;
- Controle
ontrole e faturação do cemitério e do Mercado d
de Carnaxide;
- Processamento de vencimentos.
Luís Balbina
- Processamento de venciment
vencimento;
- Responsável
esponsável pelo fundo permanente da sede de Ca
Carnaxide;
- Conferência de caixa dos funcionários;
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- Depósitos bancários;
- Certificação de fotocópias;
- Pagamento e-banking;
- Guarda dos cheques bancários;
- Acessos e passwords àss contas;
- Pagamento a fornecedores;
- Elaboração de orçamento;
- Análise de fecho de contas;;
- Apoio
poio no relatório de contas
contas.
Sérgio Gomes
- Gestão e lançamento da despesa;
espesa;
- Cabimentos;
- Mercado de Queijas;
- Inventário;
- Apoio no atendimento geral ao público nas ausências
ausências.
 Recursos Humanos
Graça Paias
-Conferência e lançamento de folhas de ponto;
- Controlo
ontrolo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumpriment
cumprimento
o de período normal de
trabalho;
- Elaboração do SIADAP;
- Substituir
ubstituir e apoiar os trabalhadores do setor de atendimento ao público;
- Elaboração de atas do Executivo;
- Apoio á Informática
nformática e alarme do edifício;
- Secretária da Assembleia de Freguesia;
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- Assistência nas assembleias;
- Elaboração
laboração das respetivas atas e entrega de correspond
correspondência
ência aos membros da
Assembleia.
 Limpeza do Edifício
Juliana Morgado – Prestadora de Serviços
- Limpeza da Junta de Freguesia de Carnaxide;
- Limpeza da Delegação de Queijas;
- Limpeza da capela do cemitério
Na delegação de Queijas existem as seguintes áreas de atividade e respetivo número de
colaboradores:
 Gabinete de Apoio Social
Ana Barata, Técnica Superior de Serviço Social
- Atendimento
dimento e acompanhamento social;
- Grupos de trabalho de Caso (ELO e GIS);
- Respostas
espostas alimentares e dinamização de atividades com crianças e séniores;
sénior
 Atendimento
Emília Alexandra Sereto
-Atendimento ao público;
- Emissão e guias de Receitass de vários setores.
Ricardo Rodrigues
- Arquivo;
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 Mercado de Carnaxide
José Oliveira – Prestador de Serviços
- Limpeza das instalações
José Delgado – Prestador de Serviços
- Limpeza das instalações
 Mercado de Queijas
Pedro Rosa – Prestador de Serviços
- Limpeza das Instalações
 Execução de Obras públicas
Luís Trindade
Construção
ção e reabilitação de corrimões, guardas, recuperação de equipamentos e outros
materiais;
- Repintura e sinalização
ção horizontal;
- Outros trabalhos
lhos designados pelo Presidente
Presidente.
Francisco Góis
- Transporte e orientação do pessoal Operário;
- Elaboração
laboração de mapas diários, com menção ao local da obra, materiais e quantidades
gastos;
- Pequenas reparações nas escolas;
- Colocação
olocação de sinalização vertical e repi
repintura
ntura de sinalização horizontal;
- Manutenção
ção e conservação do património;
- Toponímia e placas de entrada da freguesia
freguesia;
- Manutenção
o e conservação das instalações
instalações.
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Bacary Diatta,
atta, Vítor Silva, Ernesto Bento - Mobilidade CMO
- Funções de caráter manual ou mecânico;
- Manutenção
anutenção e reparação de edifícios e respetivas coberturas ou muros;
- Execução
xecução de muros e estruturas simples;
- Realização
ealização de trabalhos em pavimentos e revestimentos;
- Execução
xecução de paredes, muros ou muretes;
- Assentamento
ssentamento de calçadas e cantar
cantarias
- Execução
xecução de rede de águas e esgotos;
- Reparação
eparação e desobstrução de órgãos de drenagem, nomeadamente sarjetas, sumidouros
e ramais;
- Realização
ealização de pintura em eedifícios, paredes, muros e muretes.
 Limpeza Urbana
Pedro Pereira, Augusto Martins, Cláudia Coutinho, Rosário Mendes, Sérgio Pereira e Isa
Isaac
Rodrigues – Mobilidade CMO
- Limpeza de vias e espaço público, sarjetas e sumidouros
 Gestão de parque informáti
informático e Design
Filipe Mandl – Prestador de Serviços
- Gestão de parque informático e Design.
 Psicologia
Sofia Pracana – Prestadora de Serviços
- Consultas de Psicologia
15

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
 Colaboradores Afetos ás Escolas
Luísa Pereira, Maria Manuela Leitão, Maria Adelaide Nascimento, Maria Renata Tenreiro,
Maria Madalena Machado, Florinda Marques, José Luís Barreto, Maria Conceição Salgueiro
– Educadores de Infância.
Isabel Barbosa – Assistente Técnico Intermédio
Ermelinda
da Marçal, Cristina Silva, Dalila Matos, Maria Alice Guerra – Assistentes
Operacionais
6 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO

- Sede de Carnaxide e Delegação de Queijas
Queijas: Segunda-feira
feira a Sexta-feira
Sexta
das 9h00 às
13h00 e das 14h00 às 17h00,
00, exceto ààs quintas-feiras
feiras na sede de Carnaxide que prolonga
o horário se prolonga até às 20h
20h00.
- Cemitério: Segunda-feira
feira a Domingo, das 09H00 às 17H00, exceto atendimento
administrativo que tem o horário da sede
sede, onde se encontra o serviço de apoio.
- Mercado Carnaxide: Terça
Terça-feira a Sexta-feira
feira das 07H00 às 13H00 e das 16H00 às
19H00, sábado das 07H00 às 14H00.
- Mercado de Queijas: Segunda
Segunda-feira a Sábado das 06h00 às 20h00.
- Consultas Jurídicas: Na sede em Carnaxide às Quintas-feiras
feiras das 18h00 às
à 20h00 e na
Delegação de Queijas das 15h00 ààs 17h00.
- Consultas Psicólogo:: Segundas
Segundas-feiras das 9h30 às 11h30.
- Consultas Ação Social Outurela: Quartas-feiras das 9h00 às 12h30.
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7 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Atualmente a UFCQ apresenta várias debilidades a nível dos serviços administrativos. Por
um lado esta situação, deve
deve-se ao facto dos funcionários não utilizarem
lizarem devidamente o
software de gestão documental “FRESOFT”, da forma mais adequada, não tirando por isso
maior proveito das ferramentas desta aplica
aplicação.
Por outro lado, o parque informático necessita de uma restruturação de normas de
utilização, sistema eficaz de back-ups para guardar a informação e um sistema de internet
mais seguro e eficaz.
Aqui identificamos
ficamos algumas situações problemáticas:
- Falta de controlo eficaz de assiduidade (não existe Relógio de Ponto);;
- Processos do setor de Canídeos geridos de forma manual;
- Processos do setor do Cemitério geridos de forma manual;
- Site da UFCQ com várias limitações a ní
nível de automatismos e flexibilidade para a
criação de novas funcionalidades;
- Rede de internet com sinal fraco e insuficiente;
- Vários
ários computadores antigos, com discos de memória quase no limite da capacidade;
capacidade
- Não existe back-up
up de informação (ex. se algum computador ava
avariar,
riar, perdemos toda a
informação);
Atualmente, todos
odos os serviços da União de Freguesias estão seriamente comprometidos
devido aos problemas apresentados.
Face à urgência de resolução
o destes problemas
problemas, estamos a tomar as medidas necessárias e
a implementar soluções mais adequadas para cada um dos casos.
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8 – COMUNICAÇÃO

Uma das nossas
ssas grandes pretensões é a transparência dos atos de governação que
exercermos. Por isso, é nosso dever informar a população sobre todas as iniciativas
levadas a cabo pela UFCQ.
Por outro lado a UFCQ, será a entidade promotora da divulgação
ivulgação de todas as iniciativas
das forças vivas da nossa Uniã
União
o de Freguesias, nomeadamente nos âmbitos: eventos
desportivos, religiosos, culturais, etc.
9 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Acordo de Execução
É do interesse da UFCQ, alargar as nossas competências:
A nível da varredura de ruas – Passarmos a limpar todas as ruas da nossa União de
Freguesias, pois
ois a situação atual, em que os funcionários afetos à junta limpam algumas
ruas e os funcionários da CMO as restantes, não faz sentido pois cria confusão na gestão
de trabalhos.
Pretendemos também, cuidar dos nossos jardins e das podas das árvores.
Para que seja possível ass
assumirmos
umirmos estas responsabilidades estamos a preparar um
documento detalhado, com os requisitos necessário
necessários, que será entregue ao presidente da
CMO logo no inicio de Janeiro.
Nessa altura, em será celebrado um novo CONTRATO INTERADMINISTRATIVO e um novo
ACORDO DE EXECUÇÃO, defendemos que a forma como estes CONTRATOS e ACORDOS,
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foram celebrados e postos em pratica, tornaram as estruturas da
dass Juntas, ainda mais
frágeis.
Dois exemplos:
1 - As transferências que cobrem os montantes gastos pelas juntas para a rea
realização dos
trabalhos, são efetuadas pela CMO após a analise dos relatórios bimensais que somos
obrigados a enviar.
No entanto, a CMO demora muito tempo para realizar essas análises e consequentemente
as transferências atrasam-se.
se.
Esta situação cria-nos vários problemas de gestão financeira, pois os nossos saldos
financeiros são muito baixos.
2 - Os 5% de COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA que a CMO transfere para as Juntas com o
objetivo de fazer face aos encargos administrativos, não é suficiente para cobrirmos esses
gastos.
O presidente da CMO, já demonstrou vontade em realizar acertos para evitar estas
situações e por isso contamos que o próximo CONTRATO INTERADMINISTRATIDO e o
ACORDO DE EXECUÇÃO sejam mais justos para a nossa organização.
10 - MOBILIDADE

Transportes
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Sabendo a importância da falta de transportes em certos locais da nossa União de
Freguesias, logo nos primeiros dias, aapós
pós termos tomado posse, realizámos
realizá
contactos com
as operadores VIMECA e CARRIS.
Pretendemos juntamente, com os agrupamentos de escolas, associação de pais e
associações de moradores e diversas forças políticas, levar a cabo um conjunto de
situações que devem ser corrigidas.
- Pretendemos reduzir a insuficiência de transportes e liga
ligações
ções internas em Queijas;
- Solicitar alguns acertos em certas rotas, ajustando os locais das paragens dos autocarros;
- Solicitar à CARRIS o prolongamento da carreira 714 até ao centro de Carnaxide;
- Pretendemos ainda, fazer uma avaliação das paragens dos autocarros e verificar se será
necessário colocar mais algumas;
- Juntamente com a CMO, pretendemos promover o regresso do transporte COMBUS (ou
serviço com modelo semelhante).
Sinalização de Trânsito
A UFCQ irá empenhar-se
se na pintura das passadeiras, marcação de passeios e outras
ou
marcações de trânsito que não estejam em boas condições.
- Iremos colocar bandas sonoras antes das passadeiras que apresentem maior perigo de
circulação para os peões;
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- Vamos realizar estudos de circulação
circulação, em todos os locais problemáticos
problemá
da União de
Freguesias, identificando as diversas situações anómalas e de perigosidade que possam
existir;
- Pretendemos resolver vários problemas recorrentes, tais como: desnivelamentos de
ruas, rotundas, estacionamentos indevidos, necessidade de afastamento de passadeiras
logo a seguir a curvas ou rotundas, etc...
- Iremos exercer um maior controle em estacionamentos indevidos em cima de passeios
ou locais de passagem de peões e garagens.
11 - PROTECÇÃO CIVIL E SEGURAN
SEGURANÇA PÚBLICA
Juntamente com a Policia de Segurança Pública, a Polícia Municipal, Bombeiros
Voluntários de Carnaxide e Linda
Linda-a-Pastora, iremos realizar várias ações de formação
com o objetivo de informar e alertar a população para várias situações qu
que possam por
em causa as suas vidas.
- Segurança rodoviária;
- Segurança contra incêndios;
- Roubos;
- Acidentes domésticos;
- Prevenção de catástrofes naturais;
- Violência doméstica;
- Bullying;
- Melhoria da fiscalização e policiamento em pontos mais críticos das freguesias;
- Iniciar protocolo com o SIMAS para trabalho de cooperação no sentido de reportarmos
anomalias detetadas na União de Freguesias
Freguesias.
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12 - AÇÃO SOCIAL / INFÂNCIA / SENIORES / JUVENTUDE

O Gabinete de Ação Social da UF
UFCQ pretende atender, encaminhar e acompanhar mais
situações de carência e fragilidade social.
É crucial que a intervenção deste gabinete chegue a um maior número de pessoas.
É necessário criar uma maior rede de parceiros que nos permita aumentar a área de
d
intervenção e, apostar num trabalho cada vez mais próximo da comunidade, e identificar
outras situações com necessidade de intervenção.
Em parceria com diversas entidades
entidades, promoveremos ações com o objetivo de resolver e
prevenir diversas situações
situações, dando
do especial enfase à mudança de comportamentos e
atitudes.
Algumas Iniciativas:
- “Hoje 8, amanhã 80” – promoção de encontros entre os mais jovens e os idosos
(proteção
ção e respeito pelo idoso);
- Feira dos saberes – partilha de conhecimentos;
- Formações para a promoção e incentivo da inserção no mercado de trabalho;
- Arte no Bairro – Limpeza de grafites e promoção de aulas de grafite;;
- “USER – Unir para Ser” – Dar início ao projeto;
- Ações de sensibilização ao voluntariado
voluntariado;
- Distribuição de livros e outros bens doados;
Serão ainda realizadas campanhas solidárias e feiras sociais para diversos fins.
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Apesar de terem surgido alguns problemas logísticos, a primeira distribuição dos cabazes
alimentares do Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas (POAPMC),
já foi realizada com sucesso.
O GAS é responsável pelo armazenamento, organização e distribuição dos alimentos.
Comissão Social da Freguesia de Carnaxide e Queijas (CSFCQ)
Apesar de serr composta por cerca de 52 entidades de diferentes áreas, poucas são as que
têm uma participação regular. É necessário promover a participação ativa das entidades e
entre as entidades,, através de:
- Dinamizar ações
ções onde cada entidade possa dar
dar-se a conhecer
er e onde sejam partilhados
conhecimentos;
- Fomentar o trabalho em parceria;
- Dar a conhecer à população em geral cada entidade e a sua área de ação;
ção;
- Ações
ções de sensibilização para o maior envolvimento na e para a comunidade;
- Realização de feiras sociais.
ais.
Loja Social
Existe um elevado número de artigos doados
doados, armazenados que não chegam a quem
precisa.
Assim, pretende-se
se abrir uma segunda loja que permita maior proximidade dos
beneficiários e também dar seguimento aos artigos doados (vestuário, calçado, entre
outros).
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Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras
A UFCQ colabora diretamente com a comissão no acompanhamento de processos e na
realização de atividades.
Fundo de Emergência Social (FES)
Este fundo consiste na atribuição de apoio financeiro às pessoas e famílias, aquando
comprovada situação de carência.
Fundo responsável
esponsável pela centralização e encaminhamento para a Câmara Municipal de
Oeiras das situações emergentes e urgentes que, dadas as circunstâncias, não encontram
respostas nos recursos sociais existentes.

INFÂNCIA
Juntamente com a CMO, iremos procurar soluções para a falta de infra
infra-estruturas
vocacionadas para a permanência das crianças após o período escolar.
Vamos comemorar com as crianças da nossa União de Freguesias, os acontecimentos mais
marcantes e direcionados
irecionados para as suas idades tais como:
- Festas e Desfiles de Carnaval
Carnaval;
- Dia
ia da Criança, Natal, Páscoa, etc.
- Dia Comemorativo do início
cio da Primavera, entre outros a criar de acordo com cada
circunstância e acontecimento.
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Apoiaremos colónias de férias, visi
visitas, passeios, promoção de atividades educativas, culturais e
desportivas junto das escolas, e trataremos da manutenção
anutenção e reabilitação dos Parques Infantis.

SENIORES
Queremos dar especial atenção aos seniores da nossa União de Freguesias.
Será feito um estudo para a criação de espaços de convívio interativos para os idosos no
centro de Carnaxide e no centro de Queijas.
Realizaremos um plano de ação para combater o isolamento dos seniores em em toda a União
de Freguesias, com especial atenção a Linda-a-Pastora.
Por toda a União de Freguesias iremos realizar convívios, bailes, ações de rastreios de saúde e
promover passeios lúdicos.
Em conformidade com o Cont
Contrato Interadministrativo,
administrativo, iremos realizar várias intervenções na
via pública para facilitar a circulação dos idosos.
Estimularemos ainda junto dos idosos, as atividades abrangentes da UFCQ tais como Carnaval,
Santos Populares, S. Martinho, Natal, entre outros.
Realizaremos um estudo para a criação de um p
polo da USCAL em Queijas.

JUVENTUDE
Pretendemos estar próximos dos jovens da nossa U.F., acompanhar os seus percursos e
potencializar as suas capacidades.
Marcaremos presença através de um representante do executivo na Comissão Municipal
de Juventude;
Vamos colaborar nas
as iniciativas jovens, tais como Semana da Juventude, apoio
espetáculos musicais e de moda, atividades desportivas, culturais, etc.
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Conjuntamente com as associações de cariz juvenil, iremos ajudar os jovens mais
problemáticos a encontrarem o rumo certo para as suas vidas, nos estudos e na procura do
primeiro emprego.
Os equipamentos desportivos
portivos degradados irão ser recuperados.
Pretendemos dar início
cio ao projeto de Construção do polidesportivo dos Barronhos;
Criação de Parque de Skate na Quinta do Salles, Carnaxide e Queijas;
Promover um conjunto
nto de incentivos ao jovens de forma a captar deles, toda a sua criatividade
e empenho.
13 - ATIVIDADES CULTURA
CULTURAIS
A cultura da nossa União
nião de F
Freguesias será valorizada.
Várias atividades culturais serão desenvolvidas por todo o nosso território.
A UFCQ para irá apoiar:
- Festas de Santa Catarina em Outurela;
- Comemorações do Dia da União de Freguesias;
- Festas de Nossa Senhora da Rocha;
- Festas de Santa Cruz “Nhu Santiagu” nos Barronhos;
- Centros Paroquiais de São Romão, São Miguel de Queijas e Outurela;
- Santos Populares;
- Comemorações dos aniversários
versários das Coletividades;
- Arraiais populares da LUPECA e da ABVLAP;
Pretendemos também ser promotor
promotores de iniciativas culturais, tais como:
como
Festas de Carnaxide, Festas de Queijas, Linda
Linda-a-Pastora
Pastora (Festas de Nossa Senhora da Luz)
e Festas de Nossa Senhora da Rocha
Rocha.
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Serão convidados a participar nestas festividades ttodas
odas as associações e instituições de
cariz cultural e social.
Vamos uniformizar a imagem visual das festas e também para a economia de recursos
financeiros, construindo com recursos pró
próprios as bancas para os comerciantes. Desta
forma a UFCQ ganhará autonomia para gerir os espaços de venda.

De entre outras atividades culturais, destacamos:
- Dia Mundial da Criança;
- Dia da Primavera;
- Cinema ao Ar Livre;
- Comemorações do Dia da Mulher
Mulher;
- Carnaval;
- Comemorações Natalícias:

Dar continuidade à iniciativa “O Natal é Aqui!” que conta com Um Mercado de Natal em
Carnaxide e Queijas; Árvores de Natal gigantes
ntes em Carnaxide, Queijas, Outurela
Outu
e
Barronhos, ornamentadas com enfeites elabo
elaborados
rados pelas crianças e seniores das
diferentes associações da UF; Casa do Pai Natal; Casa dos Brinquedos; Stands diversos
com atividades para crianças; Insufláveis e Carróceis; Animadores diversos de Rua;
espetáculos diversos; Iluminações de rua; “Rota dos Presépios” em colaboração com as
diversas associações e entidades que manifestem vontade e disposição em participar.
Entre outros.
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14 - DESPORTO
Sendo o desporto um dos pilares da nossa sociedade, pretendemos apoiar eventos
desportivos e promover atividades desportivas como
como, torneiros de futebol, atletismos,
basketbol, cartas, xadrez, ténis de mesa, entre muitos outros.
Está nos nossos planos a criação um primeiro circuito para bicicletas e alguns circuitos
com equipamentos geriátricos desportivos
desportivos,, assim como a implementação de um circuito
de manutenção na Serra de Carnaxide.
O desporto na sua generalidade será objeto de apoio e divulgaçã
divulgação na peerspetiva da
criação do bem estar físico dos nossos fregueses.

15 - SAÚDE
Pretendemos promover várias ações que beneficiem a população, para colmatar as
necessidades existentes no domínio da saúde.
Os gabinetes de ação social irão ter mais contacto com a população, articulando as
situações problemáticas com as respetivas entidades ou grupos de trabalho.
As consultas de Psicologia deverã
deverão ter maior abrangência. Estas devem cobrir toda a
nossa União de Freguesias e não apenas a localidade de Queijas.
Iremos promover ações de sensibilização para criação de hábitos de alimentaçã
alimentação e
adoção de estilos de vida sau
udáveis.
Conjuntamente com a Associação de Benévolos de Sangue da Paróquia de Queijas, vamos
estudar a criação de um espaço para disponibilizar serviços de serviços de saúde à
população.
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16 - BAIRROS MUNICIPAIS

Os bairros Municipais serão objeto de uma maior intervenção de proximidade da nossa
parte. São espaços de polivalência cultural que requerem estímulo para o exercício de
iniciativas por parte das diversas pessoas que os habitarem. Por isso, vamos orientar
alguma ações de sensibilização para a mudança de comportamentos e atitudes,
nomeadamente:
- Na promoção
romoção do cuidado e respeito pelo espaço envolvente;
- Na limpeza e manutenção do espaços;
- no desenvolvimento
esenvolvimento de atividades culturais e recreativas que pr
promovam
omovam as origens
orig
da
população como por exemplo a ggastronomia,
astronomia, o artesanato, a música as artes e os
artefactos.
- Implementação do Contrato Local de Segurança;
17 - AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES / RESÍDUOS SÓLIDOS
O ambiente será tratado com muito rigor.
Pretendemos criar uma estratégica, juntamente com a CMO, para resolver os problemas
de recolha de lixo, limpeza de ruas, arranjos e limpezas de jardins, podas das árvores e
limpeza de sarjetas e sumidouros.
Proporemos à C.M.O. reformular o Acordo de Execuç
Execução na perspetiva
petiva de cuidarmos da
limpeza de todas as ruas da nossa U.F., bem como o tratamento de jardins e poda das
árvores.
Para tal, será necessário que a C.M.O. garanta as condições necessárias para efetuarmos
estes trabalhos.
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Levaremos a cabo igualmente
mente as iniciativas necessárias quanto à desbaratização e
desratização dos nossos espaços.

RESÍDUOS SÓLIDOS
Juntamente com a C.M.O. pretendemos realizar várias campanhas de sensibilização
ambiental junto dos nossos moradores, nas escolas e nas ruas.
Iremos mapear todos os locais problemáticos, em que seja necessário a colocaçã
colocação de
pontos de recolha de lixo.
Também assinalaremos todos os equipamentos que não estejam em condições de
utilização.
Levaremos a cabo iniciativas no sentido de ssensibilizar os moradores
moradore sobretudo das
moradias, para a não depositar restos de podas de árvores e arbustos na via pública.

18 - PATRIMÓNIO

A nossa União de Freguesias possui uma imensa riqueza histórica e patrimonial.
A Mãe de Água, as Lavadeiras, o centro histórico de Carnaxide, o Santuário da Nª Srª da Rocha,
o Museu da Igreja da Nª Srª da Rocha, a Mina, os Moinhos, entre outros, representam a
identidade da UFCQ.
Em primeiro lugar iremos identificar e analisar todo o Património existente na União
Uniã de
Freguesias.
Juntamente com a CMO iremos realizar os procedimentos necessários para recuperar os que
necessitam de intervenções.
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Tal como foi referido no nosso manifesto eleitoral, pretendemos criar um Circuito Cultural,
com vista a promover o nosso património juntamente com as escolas, universidades séniores
e cidadãos que procuram
m maior conhecimento.
Estaremos atentos a Fundos Europeus direcionados à requalificação do Património Histórico.

19 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Iremos mapear os locais problemáticos com falta de luz, reportando os resultados
posteriormente à C.M.O.
Com a população, que nos faz chegar diariamente várias indicações de falta de iluminação e
anomalias, informaremos a EDP no sentido de as normalizar.
A iluminação terá a nossa preocupação, no sentido de manter sempre em bom estado de
funcionamento.

20 - COMÉRCIO LOCAL / EMPRESAS

Uma das principais preocupações dos nossos comerciantes locais, tem sido a falta de
estacionamento ou estacionamento grátis durante o período em que os clientes
cliente efetuam as
suas compras.
Esta situação faz que que os a população se dirija a centros comerciais ou locais de fácil
estacionamento ou gratuito.
Juntamento com a empresa municipal Parques Tejo, iremos apresentar em breve uma solução
que seja do agrado dos utentes.
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EMPRESAS
Na UFCQ, estão instaladas várias empresas e parques empresariais, que contribuem para a
valorização do nosso território, emprego ao
aos nossos fregueses e potenciam o comércio local.
Por isso a importância de incentivar essas empresas no estimulo à sua presença na nossa
União de Freguesias.
É importante criarmos uma relação de proximidade com estas empresas.

21 - DELEGAÇÃO DE QUEIJAS

A Delegação de Queijas da UFCQ
UFCQ, necessita
ita de ganhar uma nova dinâmica.
Quando iniciamos o nosso mandato, sentimos que os funcionários da delegação, estavam
desmotivados e com falta de orientaçã
orientação.
o. O edifício da delegação estava abandonado.
Essa situação refletiu-se
se na ligação que a UFCQ, passou a ter com os fregueses de Queija
Queijas.
É importante, para quem vive em Queijas que volte a sentir que pode contar com os seus
eleitos.
Para tal, iremos marcar uma forte presença em Queijas.
Atualmente, o presidente da UFCQ, realiza 1 visita semanal pelas ruas da freguesia e uma
tarde ou manhã
hã com audiências a munícipes.
Iremos avaliar os serviços que atualmente são tratados na sede em Carnaxide, que
possam a ser tratados na delegação.
Exemplo:
- Aquisição do Cartão 65+;
- Inscrições na USCAL;
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O Edifício da delegação necessita de algumas intervenções:
- Pintura exterior;
- Arranjo
rranjo interior mais atrativo para que
quem visita o espaço e mais funcional para quem
trabalha;
- Será necessário organizar os documentos em espaço próprio e de forma lógica;
- Criar melhores
ores condições no espaço onde ocorrem as Assembleias de Freguesias;
- Melhorar
elhorar o sistema de informação, o parque informático e a internet.

22 - CEMITÉRIO

O cemitério necessita, com urgência, da manutenção dos muros que se encontram em
avançado estado de degradação.
Será necessário garantir a manutenção e limpeza das áreas com
comuns e das zonas
temporárias, tais como os gavetões; ossários; jazigos e também da Capela.
Iremos proceder á introdução de medidas de higiene e segurança no trabalho e continuar
a sensibilizar os concessionários para a manutenção dos seus espaços.

23 - MERCADOS

Os mercados foram sempre pontos de referência de comercio e de grande convívio das
populações pelo estimulo das suas relações na aquisiçã
aquisição dos diversos produtos que ali se
negoceiam.
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São por outro lado, espaços de grande visibilidade da produção de produtos de grande
consumo essenciais à alimentação de todos.
Ao longo do tempo têm vindo a perder a sua força natural, pela proximidade das grandes
superfícies onde se replicam os produtos que ali se vendem.
Nesse sentido, oss mercados de Carnaxide e Queijas, necessitam de várias intervenções de
forma a serem reabilitados
itados e capacitados para acolher comerciantes e clientes.
Por isso procederemos ao seguinte conjunto de ações.
Mercado de Carnaxide
- Projeto de reabilitação do espaço
espaço;
- Arranjo dos espaços problemáticos
- Implementação de estratégia
estratégias de divulgação para os espaços desocupados;
desocupados
- Divulgação das iniciativas promovidas no mercado pela UFCQ e pelos comerciantes: ex.
feiras, promoções,, novidades, etc...
Mercado de Queijas
- Conjuntamente com a CMO iremos realizar uma intervenção
o urgente numa das laterais,
onde passam as tubagens de esgotos, devido a um deslizamento/abatimento de terra
terra;
- Arranjo dos espaços comerciais problemáticos;
- Implementação de estratégia
estratégias de divulgação para espaços os espaços desocupados;
desocupados
- Divulgação das iniciativas promovidas no mercado pela UFCQ e pelos comerciantes: ex.
feiras, promoções, novidades, etc...
24 - USCAL

A UFCQ, irá coordenar todas as atividades globais da USCAL, no sentido de a manter
capacidade para o exercício do ensino que ministra e de todas as ações que p
promover.
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Acompanharemos toda a fase de mudança para as novas instalações que estão em fase
final de obras.
Iremos igualmente estudar a probabil
probabilidade da criação de um polo de ensino em Queijas.
24 – FORMAÇÃO

A formação contínua
nua dos nossos funcionários irá permitir-nos
nos acompanhar a evolução
tecnológica de programas de gestão autárquica, novas leis e procedimentos.
Apoiaremos as ações de formação essenciais para o bom desempenho dos nossos
colaboradores.

26 - SINTESE DE AÇÕES A REALIZAR EM 2018
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
- Implementação do sistema de Assiduidade Digital (Relógio de Ponto);
- Formação;
- Informatizar setor de Canídeos
- Informatizar setor de Cemitérios;
- Aquisição de equipamentos informáticos;
- Melhoramento da rede e internet;
- Implementação de sistema de back
back-up;
- Intervenções no site da UFCQ e USCAL;
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
- Renovação do Contrato Interadministrativo;
- Renovação do Acordo de Execução.
ATIVIDADES CULTURAIS
- Festas de Santa Catarina em Outurela;
- Comemorações do Dia da União de Freguesias;
- Festas de Nossa Senhora da Rocha;
- Festas de Santa Cruz “Nhu Santiagu” nos Barronhos;
- Centros Paroquiais de São Romão, São Miguel de Queijas e Outurela;
- Santos Populares;
- Comemorações dos aniversários da
das Coletividades;
- Arraiais populares da LUPECA e da ABVLAP;
- Dia Mundial da Criança;
- Dia da Primavera;
- Cinema ao Ar Livre;
- Comemorações do Dia da Mulher;
- Carnaval;
- Comemorações Natalícias
AÇÃO SOCIAL
- “Hoje 8, amanhã 80” – promoção de encontros
os entre os mais jovens e os idosos
(proteção e respeito pelo idoso);
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- Feira dos saberes – partilha de conhecimentos;
- Formações para a promoção e incentivo da inserção no mercado de trabalho;
- Arte no Bairro – Limpeza de grafites e promoção de aulas de grafite;
- “USER – Unir para Ser” – Dar início ao projeto;
- Ações de sensibilização ao voluntariado
voluntariado;
- Distribuição de livros e outros bens doados;
- Dinamizar ações onde cada entidade possa dar
dar-se
se a conhecer e onde sejam partilhados
conhecimentos;
- Fomentar o trabalho em parceria;
- Dar a conhecer à população em geral cada entidade e a sua área de ação;
- Ações de sensibilização para o maior envolv
envolvimento
imento na e para a comunidade;
- Realização de feiras sociais.

INFÂNCIA
- Festas e Desfiles de Carnaval;
- Dia da Criança, Natal, Páscoa, etc.
- Dia Comemorativo do início da Primavera, entre outros a criar de acordo com cada
circunstância e acontecimento
acontecimento.

JUVENTUDE
Reabilitar espaços desportivos degradados;
Dar início ao projeto de Construção do polidesportivo dos Barronhos;
Criação de Parque de Skate na Quinta do Salles, Carnaxide e Queijas;
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DESPORTO
- Apoiar eventos desportivos
desportivos;
- Promover atividades desportivas: torneiros de futebol, atletismos, basketball,
basketb
cartas,
xadrez, ténis de mesa, entre outros;
- Estudo para criação de um primeiro circuito para bicicletas
bicicletas;
- Criação de circuitos com equipamentos geriátricos desportivos
desportivos;
- Implementação de um circuito de manutenção na Serra de Carnaxide

SAÚDE
- Maior número de consultas de Apoio Social;
- Maior abrangência nas consultas de Psicologia;
- Ações de sensibilização para criação de hábitos de alimentaçã
alimentação e adoção de estilos de
vida saudáveis;
- Estudo para a criação de um espaço de cuidados de saúde à população em Queijas.

BAIRROS MUNICIPAIS
- Promoção do cuidado e respeito pelo espaço envolvente;
- Desenvolvimento de atividades culturais e recreativas que promovam as origens da
população;
- Limpeza e manutenção do espaços
- Implementação do Contrato Local de Segurança;
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AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES / RESÍDUOS SÓLIDOS
- Reformular o Acordo de Execução na perspetiva de cuidarmos da limpeza de todas as
ruas da nossa U.F., bem como o tratamento de jardins e poda das árvores.
- Campanhas de sensibilização ambiental (lixo, dejetos caninos);

OBRAS/INTERVENÇÕES
(situações identificadas e algumas intervenções já em curso
curso)
Reparação de calçada – Estrada da Portela nº 89, Carnaxide;
Reparação de calçada - Estrada da Outurela, rotunda principal Carnaxide;
Reparação de calçada – Minipreço de Carnaxide;
Pedido de colocação de sinal STOP – Junto
nto à Policia Municipal, Carnaxide (CMO)
Degraus partidos – Centro Cívico de Carnaxide;
Rampa de acesso – Rua Ana Maria de Almeida, Bloco B, nº2, Bairro Luta Pela Casa,
Carnaxide;
Colocação de pilaretes – Rua Padre Américo, nº 14, Queijas (CMO);
Banco de jardim – Avenida Portugal, Carnaxide;
Reparação de calçada – Rua Aquilino Ribeiro, nº7, Carnaxide.
.

Limpeza de Espaço Verde – Avenida Lima Basto, Carnaxide;
Limpeza e arranjo de Espaço Verde – Avenida do Forte, Carnaxide;
Poda de pinheiro – Avenida Portuga
Portugal, nº 77, Carnaxide;
Poda de palmeira – Rua João Iteperano Duarte,nº19, Queijas;
Poda de palmeira – Rua Julio Diniz, Queijas;
Poda de árvores de porte grande – Rua Elisa Sousa Pedroso, Carnaxide;
Queda de árvore – Rua Gil Vicente, Queijas;
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Árvore tombada – Rua Hintze Ribeiro, “O Traquinas”, Queijas;
Poda de árvores – Jardim Cesário Verde, Queijas ;
Poda de árvore – Praceta São João de Deus, Carnaxide;
Poda de árvore – Rua João das Regras, Carnaxide;
Poda de árvore – Rua Quinta do Salles, nº 9, Carnaxide;
Poda de palmeira – Praceta António Boto, junto à Farmácia, Carnaxide;
Poda de árvore – Rua Almeida Garrett, nº20, Carnaxide;
Poda de árvores – Traseiras da Praceta Barbosa du Bocage, Carnaxide;
Poda de árvore – Rua Luisa Neto Jorge, Carnaxide;
Poda de árvores – Escola Sylvia Philips, Carnaxide;
Poda de árvore e tratamento de oliveira – Praceta Soeiro Pereira Gomes, Carnaxide;
Poda de árvore – Estrada de Outurela, junto à rotunda, Carnaxide;
Poda de árvore – Rua Aquilino Ribeiro, nº 67, Carnaxide;
Poda de árvores
res de porte grande – Rua da Mina, Queijas;
Árvore em perigo – Rua Professor Luís Gomes, Carnaxide;
Poda de árvore – Traseiras da Rua Almirante Campos Rodrigues, Carnaxide;
Deservagem área canina – Alameda Sousa Bastos, Queijas;
Desmatação de terreno – Rua Raul Brandão, Queijas.
Desratização – Rua João Iteperano Duarte, Queijas;
Desratização – Praceta Fernando Pessoa, Carnaxide;
Desratização – Rua Almeida Garrett, Carnaxide;
Desbaratização – Rua do Lameiro, Queijas;
Praga de pombos – Carnaxide;
Desratização – Rua Elisa Sousa Pedroso, Carnaxide;
40

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
Desbaratização – Rua Afonso Lopes Vieira, Queijas;
Desbaratização – Avenida Portugal, Carnaxide;
Desbaratização – Rua de São Romão, Queijas;
Desbaratização – Rua Ilha de Santa Maria, Queijas;
Desbaratização – Rua Carlos Wallenstein, Carnaxide;
Desbaratização – Praceta Gonçalves Crespo, Carnaxide;
Desbaratização – Praceta Eugénio de castro, Carnaxide;
Desbaratização – Rua Almirante César Augusto Campos Rodrigues, Carnaxide.
PATRIMÓNIO
- Identificar e analisar todo o Património existente na Uniã
União
o de Freguesias;
- Juntamente com a CMO iremos realizar os procedimentos necessários para recuperar os que
necessitam de intervenções.
- Criação de Circuito Cultural

EDIFÍCIO – DELEGAÇÃO DE QUEIJAS
- Avaliação dos serviços que atualmente são tratados na sede em Carnaxide, que possam a
ser tratados na delegação;
Exemplo:
- Aquisição do Cartão 65+;
- Registo/Renovação de Canídeos;
- Inscrições na USCAL;
Algumas intervenções necessárias:
- Pintura exterior;
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- Arranjo interior mais atrativo para quem visita o espaço e mais funcional para quem
trabalha;
- Organizar documentos em espaço próprio e de forma lógica;
- Criar melhores condições no espaço onde ocorrem as Assembleias de Freguesias;
- Melhorar o sistema de informação, o parque informático e a internet.

MERCADOS
Mercado de Carnaxide
- Projeto de reabilitação do espaço;
- Arranjo dos espaços problemáticos
- Implementação de estratégias de divulgação para os espaços desocupados;
- Feira mensal;
- Divulgação das iniciativas promovidas no mercado pela UFCQ e pelos comerciantes: ex.
feiras, promoções, novidades, etc...
Mercado de Queijas
- Conjuntamente com a CMO iremos realizar uma intervenção urgente numa das laterais,
onde passam as tubagens de esgotos, devido a um deslizamento/abatimento de terra;
- Arranjo dos espaços comerciais problemáticos;
- Feira mensal de Artesanato;
- Feira de Natal;
- Implementação de estratégias de divulgação para espaços os espaços desocupados;
- Divulgação das iniciativas promovidas no mercado pela UFCQ e pelos comerciantes: ex.
feiras, promoções, novidades, etc...
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CEMITÉRIO
- Manutenção dos muros;
- Manutenção e limpeza das áreas comuns e das zonas temporárias, tais como os
gavetões; ossários; jazigos e também da Capela;
- Introdução
ão de medidas de higiene e segurança;
- Sensibilizar os concessionários para a manutenção dos seus espaços.

COMÉRCIO LOCAL
- Solução para estacionamento a clientes durante o período de compras e refeições
refeições;
- Ativar rede empresarial.
USCAL
- Acompanhar e apoiar toda a fase de mudança para as novas instalações;
- Estudo para a criação de um polo de ensino em Queijas.

FORMAÇÃO
- Ações
ções de formação essenciais para colaboradores
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II – ORÇAMENTO 2018
PREÂMBULO
Nos termos da alínea a) do ponto 1 do artigo 16º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro
foram executadas as opções do Plano e o Orçamento para o ano de 2018, que são
submetidas à aprovação da Assembleia de Freguesia.
A elaboração do orçamento obedeceu às regras impostas nos pontos 3.1 e 3.3 do Decreto
DecretoLei n.º 54 – A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pelos diplomas n.ºs 162/99, de
14/09/1999, 315/2000, de 02/12/2000 e 84 – A /2002, de 12/04/2002, do Plano Oficial
de Contabilidade para as Autarquias Locais.
No que concerne ao ponto 3.1 do Pocal, foram respe
respeitadas
itadas as normas impostas pelo
diploma que aprovou o Pocal e pelas normas internacionais de contabilidade no que
respeita ao Principio da Independência, o Principio da Anualidade, o Principio da
Unidade, o Principio da Universalidade, o Principio do Equilí
Equilíbrio,
brio, o Principio da
Especificação, o Princípio da não Consignação e o Principio da não Compensação.
No que concerne ao ponto 3.3 do Pocal, foram respeitadas as regras previsionais, quer
quanto às importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas inscri
inscritas no orçamento,
onde as mesmas não ultrapassaram a média arimética simples das cobranças efetuadas
nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração.
As importâncias das transferências correntes e de capital, foram consideradas no
orçamento em conformidade
nformidade com a efetiva atribuição pela entidade competente.
As importâncias relativas às transferências financeiras, a título de repartição dos recursos
públicos do Orçamento do Estado, a considerar no orçamento para 2018, foram as
constantes no Mapa XX, da Proposta de Lei n.º 100/XIII, relativa ao Orçamento do Estado
para 2018.
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As dotações previstas para despesas com pessoal, são as que constam no quadro de
pessoal e prestadores de serviços ao serviço da autarquia.
As importâncias consideradas nas rubric
rubricas
as “Remunerações de Pessoal” correspondem
nos termos da Lei à tabela de vencimentos que se encontram em vigor, sendo que estas
correspondem a 48,41% (€
€ 929.964,00) do Orçamento da Despesa Corrente.
O orçamento da autarquia apresenta uma previsão anual das receitas, bem como das
despesas, de acordo com o quadro e código de contas aprovado pela legislação em vigor,
no valor total de € 2.002.120,00 (Dois milh
milhões,
ões, dois mil e cento e vinte euros).
O orçamento da autarquia é constituído por dois mapas:
I.

Mapa resumo
esumo das receitas e despesas da autarquia;

II.

Mapa de receitas e despesas, desagregado segundo a classificação económica, e o

último por Estrutura Funcional;
O modelo orçamental apresentado, respeita a universalidade e unidade, alíneas c) e d) do
ponto 3.1.1.
.1.1. do Pocal, ou seja o orçamento é único e contém todas as receitas e todas as
despesas que se preveem cobrar e realizar no período financeiro de 2018.
A estrutura do orçamento assenta nos modelos impostos no ponto 7.2 do Pocal, que
normalizam a estrutura
ra de apresentação das receitas e das despesas. No ponto 10.2
(classificação económica) identifica
identifica-se
se o tipo de receitas a cobrar e de despesas a realizar,
permitindo a elaboração do orçamento cumprindo o princípio da especificação, alínea f)
do ponto 3.1.
Por este princípio, são nulas as dotações para utilizações de carater confidencial, ou a
constituição de fundos secretos ou mesmo a criação de dotações provisionais.
O princípio da especificação aconselha ainda, que as despesas sejam afixadas de acordo
com a classificação orgânica e funcional, muito embora o texto do Pocal o considere
facultativo no que respeita à classificação orgânica, sendo apenas obrigatória a
classificação
sificação funcional no sistema de contabilidade de custos.
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De acordo com a classificação orgânica, funcional e económica implementada na
autarquia, as despesas inscritas no orçamento, para além das de investimentos, foram
estruturadas em programas, projeto
projetoss e ações (PPA), integrando desta forma as Grandes
Opções do Plano. Esta metodologia, a exemplo dos anos anteriores, permite reforçar o
controlo de gestão e da execução orçamental, coincidindo, sempre que possível, os valores
do orçamento com os valores da
dass GOP, possibilitando que muitas das despesas inscritas
sejam orientadas para determinado projetos, adotando assim critérios de eficiência e
eficácia, numa base de racionalidade económica.
Esta metodologia está necessariamente bem suportada numa organizaçã
organização interna bem
estruturada, de modo a que essa articulação se faça de melhor maneira.
Para a elaboração do orçamento da autarquia para 2018, foram consideradas todas as
dotações das despesas e as previsões das receitas relativas a todas as atividades a
desenvolver pelos serviços.
O orçamento resultou, como não podia deixar de ser, de uma análise muito centrada no
planeamento, e funcionará como meio de controlo do executivo autárquico.
As dotações orçamentais para o desenvolvimento das actividades de cada pe
pelouro e/ou
serviço, constituem o respetivo orçamento. A consolidação por classificação económica de
todos órgãos, forma o orçamento da autarquia.
Assim temos:
a) As despesas Obrigatórias;
b) A previsão de despesas dos novos projetos/ações;
c) A previsão doss recursos financeiros;
d) As dotações disponíveis após a cobertura das despesas obrigatórias;
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Nas Despesas Obrigatórias, foram consideradas as seguintes dotações:
1. Dotações destinadas às remunerações certas e permanentes;
2. Dotações necessárias ao cumpri
cumprimento
mento das obrigações decorrentes da Lei: obrigações
fiscais, contribuições para a Caixa Geral de Aposentações e regime geral da Segurança
Social;
3. Dotações necessárias às despesas que resultem de contratos de fornecimento de bens
ou prestações de serviços;
4. Dotações dos Investimentos e Iniciativas dos pelouros;
5. Valores da Despesa comprometida e não liquidada do ano anterior;

Através do mapa resumo das receitas e das despesas, apresentamos o orçamento inicial
para o ano de 2018, de acordo com a classificação económica, agrupadas por capítulos,
quer em termos de receitas, quer em termos de despesas.
A metodologia adotada na elaboração do Plano Plurianual de Investimentos, refere
refere-se a
um horizonte móvel 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 € 81.004
81.004,00 (Oitenta e um mil e quatro euros).
O Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes, foi discriminado por ações que iimplicam
despesas orçamentais a realizar por investimentos, no valor de € 190.417,00 (Cento e
noventa mil e quatrocentos e dezassete euros).
Acresce que, e de acordo com a legislação em vigor, foram também consideradas todas as
prestações de serviços de ca
caracter
racter plurianual, pelo que o valor para os anos seguintes foi
também inscrito no Orçamento Plurianual, o valor de € 24.565,00 (vinte e quatro mil
quinhentos e sessenta e cinco euros).
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Orçamento 2018
O Orçamento como documento previsional de gestão financeira é numa perspetiva
económico-financeira
financeira o reflexo, para o ano a que respeita, das opções programáticas, ações e
principais prioridades da entidade, afetando as verbas previstas às ações a desenvolver. O
orçamento é assim, um dos instrumentos de ccontrolo
ontrolo e racionalização da própria atividade
desta autarquia.
Este documento foi elaborado com base num levantamento rigoroso das receitas a obter pela
União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, sendo que o produto final daí resultante foi afeto
ao plano
o de ações escrupulosamente concebido para o próximo ano económico.
COMPONENTES DO ORÇAMENTO 2018
2018
CORRENTE
CAPITAL
TOTAL

RECEITA

DESPESA

1.921.116,00 €

1.921.116,00 €

81.004,00 €

81.004,00 €

2.002.120,00 €

2.002.120,00 €

Tendo em vista a administração eficiente e eficaz dos meios disponíveis e o objetivo de
restabelecer o equilíbrio orçamental, o orçamento para o ano de 2018 evidencia um aumento
em relação ao Orçamento inicial de 2017 de cerca de 34%, consubstanciado em cerca de
510.406,75€ .
No entanto, se considerarmos que em 2017, decorrente da Revisão Orçamental efetuada em
Abril, o Orçamento da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas foi de 2.015.756,08
2.015.756,08€, o
valor previsto para o ano de 2018 tem uma ligeira variação de 0,7%, que se traduz numa
diminuição de 13.636,08€.
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1.1 Orçamento da Receita
No que respeita à previsão da receita no total de € 2.002.120,00 os valores a considerar são
s de
95,95% (€1.921.116,00)
€1.921.116,00) para a receita corrente e de 4,05% (€81.004,00) para a receita de
capital.

A Receita teve um aumento de 34% ((€ 510.406,75) em relação
ão a 2017, que decorre
essencialmente, por um lado da conjugação do aumento no lado das Receitas das
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Transferências Correntes (€
€ 525.729,48) e dos Ativos Financeiros (€16.648,33), com uma
diminuição
inuição menor no valor das Taxas, multas e outras penalidades –(€7.703,40) e das
Transferências de Capital - (€27.101,33).
€27.101,33).

COMPONENTES DA RECEITA
CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

RECEITA CORRENTE
1
4

IMPOSTOS DIRECTOS
TAXAS, MULTAS E OUTRAS
PENALIDADES

5

RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

6

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

7

VENDAS BENS E SERVIÇOS CORRENTES

8

OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITA CAPITAL

2018

%

2018 vs 2017

1.921.116,00 €

95,95%

37%

70.000,00 €

3,50%

0,00%

124.377,60 €

6,21%

-5,83%

113.775,00 €

5,68%

0,85%

1.522.104,40 €

76,02%

52,76%

89.407,00 €

4,47%

3,32%

1.452,00 €

0,07%

-40,78%

81.003,00 €

4,05%

-11,43%

501,00 €

0,03%

0,00%

9

VENDA BENS INVESTIMENTO

10

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

45.502,00 €

2,27%

-37,33%

11

ACTIVOS FINANCEIROS

35.000,00 €

1,75%

90,72%

15

OUTRAS RECEITAS

1,00 €

0,00%

0,00%

100,00%

34,22%

TOTAL ORÇAMENTO

2.002.120,00 €

A RECEITA CORRENTE
As principais componentes da Receita Corrente centram
centram-se
se nas transferências correntes, nas
taxas, multas e outras penalidades e nos rendimentos de propriedade representando 76,02%,
6,21% e 5,68%, respetivamente, do total geral do orçamento da receita.
Os Impostos Diretos – IMI, passaram, desde 2015, a ter também um peso significativo,
representando cerca de 3,5% do total geral do orçamento da receita.
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COMPONENTES DA RECEITA CORRENTE
DESIGNAÇÃO

%

2018 vs 2017

70.000,00 €

3,64%

0,00%

70.000,00 €

3,64%

0,00%

124.377,60 €

6,47%

-5,83%

124.025,60 €

6,46%

-5,85%

352,00 €

0,02%

0,00%

RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE

113.775,00 €

5,92%

0,85%

JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS

100,00 €

0,01%

0,00%

113.675,00 €

5,92%

0,85%

79,23%

52,76%

4.500,00 €

0,23%

25,00%

ADIMISTRAÇÃO CENTRAL

302.015,14 €

15,72%

-0,26%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

934.409,26 €

48,64%

124,99%

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

246.680,00 €

12,84%

-0,75%

34.500,00 €

1,80%

32,18%

89.407,00 €

4,65%

3,32%

3,00 €

0,00%

0,00%

SERVIÇOS

89.404,00 €

4,65%

3,32%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.452,00 €

0,08%

-40,78%

OUTRAS

1.452,00 €

0,08%

-40,78%

IMPOSTOS DIRECTOS
OUTROS
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
TAXAS
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

RENDAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO
FINANCEIRAS

FAMILIAS
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
VENDA DE BENS

RECEITA CORRENTE

2018

1.522.104,40 €

1.921.116,00 € 100,00%

37,20%
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Repartição da Receita Corrente
OUTRAS RECEITAS
CORRENTES IMPOSTOS
0%
DIRECTOS
4%

VENDAS BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
5%

TAXAS, MULTAS E
OUTRAS PENALIDADES
6%
RENDIMENTOS DE
PROPRIEDADE
6%

TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES
79%

A rubrica das Transferências Correntes integra as receitas provenientes da Câmara Municipal
de Oeiras e da Santa Casa da Misericórdia, adstritas exclusivamente ao financiamento das
despesas dos Infantários, no âmbito do Protocolo existente no valor total d
de 411.130,00€,
correspondendo a cerca de 27% desta componente da receita, e o FFF, no valor de
241.102,00€ (16%).
Importa salientar igualmente o valor da Delegação de Competências, que dada a atual
renegociação do Protocolo de Delegação de Competências pa
para
ra o ano de 2018, e na ausência
de valores para 2018, projetou
projetou-se
se os valores relativos ao ano de 2017 em 760.454,26€
760.454,26 (50%
das Transferências Correntes).
Esta rubrica contempla ainda as Receitas provenientes da USCAL e dos Contratos Programa
Inserção e Inserção+,
erção+, representando 4% do Total das Receitas Correntes.
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A RECEITA DE CAPITAL
O valor da Receita de Capital de € 81.004,00 diz respeito essencialmente ao Protocolo
de Delegação de Competências entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de
Oeiras relativo ao 6º Bimestre e ao ano de 2018, bem como a receitas de capital
decorrentess da Administração Central.

COMPONENTES DA RECEITA DE CAPITAL
DESIGNAÇÃO
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO
TERRENOS
OUTROS BENS DE INVESTIMENTO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

2018

%

2018 vs 2017

501,00 €

0,62%

0,00%

-€

0,00%

501,00 €

0,62%

0,00%

56,17%

-37,33%

45.502,00 €
8.019,86 €

9,90%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

37.482,14 €

46,27%

-48,37%

ACTIVOS FINANCEIROS

35.000,00 €

43,21%

90,72%

35.000,00 €

43,21%

90,72%

REP. NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

1,00 €

0,00%

0,00%

REP. NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

1,00 €

0,00%

0,00%

EMPRÉSTMOS CURTO PRAZO

RECEITA CAPITAL

81.004,00 € 100,00%

-11,43%
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Repartição da Receita de Capital
VENDA BENS
INVESTIMENTO
1%

ACTIVOS FINANCEIROS
43%
TRANSFERÊNCIAS DE
CAPITAL
56%

1.2 Orçamento da Despesa
A despesa total divide-se
se em despesa corrente com o valor de € 1.921.116,00, representando
95,95% do total do orçamento geral da despesa e despesa de capital com o valor de €
81.004,00 representando 4,05% do total do orçamento geral da despesa.
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COMPONENTES DA DESPESA
CÓDIGO

DESIGNAÇÃO
DESPESA CORRENTE

2018

%

2018 vs 2017

1.921.116,00 € 95,95%

37,20%

1

DESPESAS COM PESSOAL

929.964,00 € 46,45%

-6,04%

2

AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS

843.790,00 € 42,14%

152,41%

3

JUROS E OUTROS ENCARGOS

4
6

501,00 €

0,03%

-49,95%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

57.446,00 €

2,87%

468,77%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

89.415,00 €

4,47%

37,34%

81.004,00 € 4,05%

-11,43%

DESPESA CAPITAL
7

AQUISIÇÃO DE BENS DE
CAPITAL

81.003,00 €

4,05%

-11,43%

10

PASSIVOS FINANCEIROS

1,00 €

0,00%

0,00%

2.002.120,00 €

100%

34,22%

TOTAL ORÇAMENTO

TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES 3%
JUROS E OUTROS
ENCARGOS 0%

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES 5%

DESPESAS COM
PESSOAL 48%

AQUISIÇÃO DE BENS
E SERVIÇOS 44%

Na análise da despesa corrente destacam
destacam-se as despesas com pessoal no valor de €
929.964,00 e as aquisições de bens e serviços no valor de 843.790,00, que representam
48,41% e 43,92% respetivamente do valor da despesa corrente.
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COMPONENTES DA DESPESA CORRENTE
DESIGNAÇÃO

2018

DESPESAS COM PESSOAL

%

929.964,00 € 48,41%

REMUNERAÇÕES CERTAS E
PERMANENTES
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
SEGURANÇA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

2018 vs 2017
-6%

718.979,00 €

37,43%

-6,32%

24.940,00 €

1,30%

-16,72%

186.045,00 €

9,68%

-3,28%

843.790,00 € 43,92%

152,41%

AQUISIÇÃO DE BENS

151.513,00 €

7,89%

28,34%

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

692.277,00 €

36,04%

220,15%

JUROS E OUTROS ENCARGOS

501,00 €

0,03%

-49,95%

OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS

501,00 €

0,03%

-49,95%

57.446,00 €

2,99%

468,77%

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

13.200,00 €

0,69%

30,69%

FAMÍLIAS

44.246,00 €

2,30%

89.415,00 €

4,65%

37,34%

89.415,00 €

4,65%

37,34%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
DESPESA CORRENTE

1.921.116,00 € 100,00%

37,20%

Despesa com Pessoal
2018 vs 2017
767.462,00 €

718.979,00 €

192.351,25 € 186.045,00 €
29.948,00 € 24.940,00 €
REMUNERAÇÕES CERTAS E
PERMANENTES

ABONOS VARIÁVEIS OU
EVENTUAIS

SEGURANÇA SOCIAL
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Despesa com Pessoal
Seg Social
22%

Abonos
variáveis/
eventuais
2%

Remun. Certas
e Permt
76%

Aquisição de Bens e Serviços
Aqusição de
Bens
26%

Aquisição de
Serviços
74%

1.2.1 Distribuição relativa de algumas componentes da Despesa
O Orçamento tem também por base a estrutura das Grandes Opções do Plano (GOP), que se
compõem
ompõem do Plano Plurianual de A
Ações
ções (PPA) e do Plano Plurianual de Investimentos (PPI).
A estrutura do PPI - Investimentos a realizar em 2018 (cerca de € 81.004,00), destaca-se
destaca ações
a realizar no Cemitério Paroquial de Carnaxide, aquisição de equipamento para a USCAL, a
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renovação sempre indispensável de algum Equipamento Informático e aquisição de
equipamento
pamento para parques e jardins com a respetiva contrapartida na receita de capital, por
via do Protocolo de Delegação de Competências.
No âmbito do PPA, e como já foi referido, este reflete as ações a desenvolver em 2018, no valor
de € 190.417,00, nomeadamente
mente no âmbito social, cultural, entre outras, mantendo e
aumentando em muitas situações a qualidade e as iniciativas nos serviços prestados que tem
sido apanágio desta União de Freguesias.
Os valores que a seguir se apresentam refletem toda a dinâmica no apoio às Coletividades e
Associações, e nas atividades culturais, sociais e desportivas, muito principalmente nas
tradicionais festas nos vários locais da União das Freguesias.
As verbas abaixo descriminadas estão contempladas nas contas de Transferência
Transferências Correntes e
Outras Despesas Correntes, pelas Actividades Sociais, Cultura, Educação, Segurança, Desporto
Recreio e Lazer.
PRINCIPAIS RÚBRICAS DO PPA - 2018

Administração geral

2018 vs 2017

62.117,00 €

- 5.374,00 €

1.800,00 €

-€

Segurança e acção social

39.500,00 €

- 6.451,00 €

Diversas prestações de serviços ao abrigo Protocolo "DC"

15.500,00 €

5.750,00 €

Serviços culturais, recreativos e religiosos

71.500,00 €

21.000,00 €

190.417,00 €

14.925,00 €

Educação

TOTAL
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SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS
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MAPA DE PESSOAL PARA 2018 DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARNAXIDE E
QUEIJAS
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