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O Presidente,    O Secretário,   A Tesoureira, 

________________  ____________________  ________________ 

 

__________, pela Assembleia de Freguesia em reunião ordinária de ____________ 
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NOTA DE ENQUADRAMENTO 

 

Início de um período de gestão renovada, o ano 2018 corresponde ao primeiro ano do 

mandato autárquico 2017/2021, decorrendo num período após as eleições autárquicas 

realizadas em 1 de Outubro de 2017com a tomada de posse a 20 de outubro de 2017, 

num tempo de pós grave crise e de crescimento económico em Portugal e na Europa. 

Durante o ano de 2018 está previsto o início, embora alguns de uma forma faseada e 

ténue, a atualização do Salário Mínimo Nacional, o acréscimo de remuneração do 

trabalho extraordinário, o descongelamento das carreiras, o fim da sobretaxa de IRS 

que vinham sendo aplicadas nos últimos anos. 

A freguesia de São Teotónio, pretende mesmo num ambiente com muitas incertezas e 

acréscimos de obrigações continuar a interceder pelo bem-estar da sua população. 

É neste quadro, que se mantem as taxas aplicadas, mas com a consciência que alguns 

dos valores já não são suficientes para satisfazer o custo. Pretende-se, embora com 

muitos condicionantes e exigências, uma gestão equilibrada procurando a 

sustentabilidade dos investimentos e dos serviços prestados, tendo por base o máximo 

aproveitamento das oportunidades e sem por em causa a estabilidade financeira que é 

apresentada no presente orçamento. 

Apesar das limitações e estrangulamento em vários domínios das suas competências, 

afirmaremos a nossa missão em 2018, centrando as nossas apostas prioritárias nas 

pessoas e no território, com um enfoque especial nas políticas sociais, culturais, no 

estímulo ao empreendedorismo e criação de emprego. Para além destas prioridades 

essenciais, a Freguesia de São Teotónio promoverá um acréscimo de investimento no 

Ordenamento, Planeamento, Proteção e Valorização do território incluindo a 

Qualificação e Regeneração Urbana. Ciente de que estas acrescentam oportunidades e 

qualidade de vida, eliminando riscos, promovendo a atração de novos investimentos e 

de riqueza local. 

Em 2018, propõe-se igualmente um esforço considerável na manutenção/conservação 

de uma forma permanente todo o património da Freguesia procurando oportunidade 

de financiamentos externos que vão ao encontro dos nossos objetivos 

Em 2018, promoveremos ajustamentos à estrutura dos serviços contratação de 

efetivos operacionais, face a aposentações e licença sem vencimento, continuando 

com a moderação possível na redução de custos e no controlo das despesas afetas aos 

gastos com o pessoal. 
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As diretrizes para 2018 terão como matriz principal o Programa de Candidatura do 

Partido Socialista, sufragado por maioria dos eleitores em 01 de Outubro de 2017, com 

eventuais contributos  
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APRESENTAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2018 

 

A Freguesia de São Teotónio pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido 

promovendo a relação de proximidade com a comunidade concretizando novos 

desafios que surgem inevitavelmente com o crescimento e desenvolvimento da 

Freguesia. 

Em cumprimento da alínea a) do art.º 16 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro de 

2013, conjugado com o a alínea a) do n.º1 do art.º 9, são a seguir apresentadas as 

grandes opções do Plano e o Orçamento da Freguesia de SÃO Teotónio para o ano de 

2018, para apreciação e deliberação da Assembleia de Freguesia. 

Os documentos previsionais são constituídos pelas Grandes Opções do Plano (GOP), 

que se subdividem em Plano Plurianual de Investimento (PPI) e Atividades Mais 

Relevantes (AMR), Orçamento para 2018 e restantes documentos, incluindo Mapa de 

Pessoal. 

Deste modo, os documentos previsionais para 2018, têm por objetivo: 

- Prosseguir uma estratégia de rigor e controlo das finanças, de modo a garantir a 

manutenção da saúde financeira da autarquia; 

- O desenvolvimento sustentável e harmonioso da freguesia, com o propósito da 

melhoria da qualidade de vida da população; 

- Criar as condições para a continuidade da realização dos projetos municipais, tirando 

o máximo de aproveitamento das oportunidades de cofinanciamento e parcerias. 

A construção do presente orçamento está de acordo com a proposta de Orçamento de 

Estado para 2018. 

Os documentos previsionais apresentados assentam no contexto legal de elaboração, 

segundo o decreto-lei n° 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprovou o POCAL, com as 

alterações da legislação posteriores, bem como o novo Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.° 73/201 3, de 3 de setembro), 

a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atrasos — LCPA (Lei n.° 8/2012, de 21 

de fevereiro) e o Decreto-Lei n.° 127/2012, de 21 de junho, que define os 

procedimentos necessários à aplicação da Lei, que determinam os fundos disponíveis 

para a realização de compromissos no prazo de três meses. 
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Tendo em conta o exposto, e com os condicionalismos existentes, as Grandes Opções 

do Plano e Orçamento para o ano de 2018 refletem, naturalmente, o conjunto de 

ações que se preveem desenvolver, de forma a atingir os objetivos propostos e que 

assenta em iniciativas que abrangem as seguintes áreas, de acordo com as prioridades 

definidas:  

Educação, cultura, desporto e tempos livres; 

Ambiente, rede viária e espaços urbanos; 

Ação Social; 

Os nossos serviços; 

Desenvolvimento económico. 
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GESTÃO PREVISIONAL 

 

A gestão económica e financeira autárquica está consubstanciada no Orçamento, 

sendo que as autarquias locais, desempenham a sua atividade subordinando a sua 

ação ao Orçamento da Receita e da Despesa, inicialmente determinadas. As autarquias 

para a satisfação das necessidades coletivas das respetivas populações, têm de criar e 

desenvolver serviços públicos locais, cuja atividade implica a realização de despesas, 

traduzindo‐se estas na afetação dos recursos arrecadados, tendo em conta o 

necessário equilíbrio entre as receitas e as despesas. 

No âmbito da gestão previsional, a atividade financeira a desenvolver pelas autarquias 

locais, baseia‐se no Orçamento, que deverá ser elaborado tendo em conta os 

princípios e regras previsionais, em articulação com o Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI) e o Plano das Atividades Municipais mais Relevantes (PPA), uma 

vez que estes três mapas tratam de informação comum e o Mapa de Pessoal. 

O planeamento e programação de atividades, traduzidos no PPI e PPA, bem como a 

preparação do orçamento, que clarifica sobre o modo como as mesmas serão 

financiadas, representam não só o cumprimento de um imperativo legal como 

também a necessidade de definir prioridades face aos recursos disponíveis. Planear 

não é mais do que decidir hoje sobre o futuro próximo, no respeito integral das 

atribuições da Autarquia Local, bem como das competências dos respetivos órgãos. 

O processo de planeamento não pode por isso ser encarado como um instrumento 

rígido, estático, mas sim como uma atividade dinâmica, ajustável a uma realidade 

sempre em mutação. 

Partindo dos pressupostos atrás referidos, a elaboração do Orçamento para 2018 

obedece à seguinte estrutura: 

 Orçamento da receita 

 Orçamento da despesa 

 Grandes Opções do Plano 

A instrução numérica em que se consubstancia o presente orçamento tem por base a 

execução verificada entre 01.11.2015 a 31.10.2017 

No contexto já descrito foi possível projetar para 2018 um orçamento com uma 

dotação global de € 800 627,15, que passamos a detalhar; 
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RECEITA 

As receitas são classificadas, orçamentalmente, por receitas correntes, receitas de 

capital e outras receitas. As receitas correntes são as que se repercutem no património 

não duradouro da autarquia e são provenientes de rendimentos no período 

orçamental, esgotando‐se o processo da sua cobrança dentro do período financeiro 

anual. Designam‐se por receitas de capital as receitas arrecadadas pela autarquia que 

permitem alterar o seu património duradouro. 

Podemos agrupar as receitas correntes em: impostos diretos; impostos indiretos, 

taxas, multas e outras penalidades; rendimentos de propriedade; transferências 

correntes; venda de bens e serviços correntes e outras receitas correntes. Por sua vez, 

as receitas de capital, agregam: venda de bens de investimento; transferências de 

capital; ativos financeiros; passivos financeiros e outras receitas de capital. 

Na execução dos Documentos Previsionais devem ser tidos em conta os princípios de 

utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente de tesouraria em 

cumprimento com a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, devendo os 

mesmos ser justificados quanto à sua economia, eficácia e eficiência e sempre com 

subordinação às regras previsionais do POCAL. 

Neste campo, revela‐se de primordial importância a avaliação dos recursos tendo 

sempre presente a aplicação das regras previsionais apresentadas no ponto 3.3 do 

POCAL, e a aplicação da Lei do Compromissos e Pagamentos em Atraso. A aplicação 

destas regras condiciona a avaliação das receitas, permitindo que o ajustamento das 

previsões se reflita ao longo da execução do Orçamento através de alterações e 

revisõeSão 

A par das regras previsionais mencionadas, surgem as regras do bom senso e da 

prudência. A observância das regras previsionais efetua‐se através da utilização de dois 

métodos tradicionais para a previsão das receitas: média aritmética dos últimos 24 

meses e a avaliação direta. A avaliação das receitas, distribuídas segundo a 

classificação económica, foi feita com o maior rigor possível. 

A receita prevista para o ano de 2018 totaliza 800 627,15€, entre as quais, 700 935,16€ 

(87,55%) constituem receitas correntes e 99 411,59€ (12,42%) são receitas de capital, 

outras receitas (0,03%). 

As valores tiveram por base o atual Regulamento e Tabela de Taxas, licenças e Preços 

da Freguesia de São Teotónio e demais regulamentos aprovado e as regras aplicadas 

ao POCAL, onde destacamos o FFF e as transferências do Município para manutenção 

de espaços verdes, vias e espaços públicos, mobiliário urbano, feiras e mercados, 

pequenos arranjos e manutenção exterior de JI/EB1, limpeza de praias, cobrança de 
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água da rede, transportes escolares, limpeza de bermas, caminhos, manutenção de 

equipamento municipal, nas receitas correntes, para as destacamos novamente as 

transferências do Município para a execução do Orçamento Participativo e pequenos 

investimentos, com menor relevância prevê-se a venda de imobilizado (veículos em 

fim de vida). 
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DESPESA 

A realização das despesas tem como princípio fundamental, e no âmbito das 

atribuições conferidas às autarquias locais, a afetação dos recursos ao 

desenvolvimento de atividades para satisfazer as necessidades da população local. 

As despesas são classificadas, orçamentalmente, segundo a classificação orgânica em 

01 Órgãos da Autarquia e 02 Serviços, estas podem ser correntes ou de capital. As 

despesas correntes são todas as que afetam o património não duradouro da autarquia 

(despesas de funcionamento, transferências e subsídios). As despesas de capital são 

todas as que alteram o património duradouro da autarquia, determinando o seu 

crescimento na medida em que contribuem para a formação de capital fixo e para o 

bem‐estar coletivo (investimento e transferências). 

Neste ponto, efetuar‐se‐á uma análise à despesa prevista nas diferentes óticas. O 

orçamento inicial da despesa prevista para o ano de 2018 totaliza 800 627,15€, sendo 

que, 644 692,05€ (80,52%) correspondem a despesas correntes e 155 935,10€ 

(19,48%) correspondem a despesas de capital. 

Quanto à estrutura das Despesas, parte siginificativa será concretizada na rubrica 

“Despesas com Pessoal”, onde se perspetiva, um custo de mais de 50% do orçamento, 

incluindo os acréscimos salariais, o aumento do salário mínimo garantido, o 

descongelamento de carreiras e o acréscimo de remuneração do trabalho 

extraordinário. 

A verba cativada para as transferências correntes para a concretização de várias 

atividades pelas associações da freguesia representam mais de 5%, com um 

crescimento de cerca de 10% em relação ao ano transato. 

Nas despesas correntes podemos destacar a aquisição de um veículo ligeiro de 

mercadorias a afectar aos serviços de espaços verdes, manutenção na praça do 

mercado da Zambujeira do Mar e implementação das propostas materiais vencedoras 

do OPJ em 2015 e 2016. 

As atividades elencadas para o ano económico 2018 da Freguesia de São Teotónio, 

estamos convictos da sua importância, traduzindo estas opções a ambições, as 

responsabilidades a compromissos de prosseguirmos pelo caminho do 

desenvolvimento, do crescimento e aumentar a elevada qualidade de vida de todos os 

que se relacionam com a Freguesia de São Teotónio, explanadas neste documento em 

5 áreas prioritárias: 
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Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres 

 Promoção de tradições na creche, nos Jardins de Infância e escolas de 1º ciclo, 

como no São Martinho (com a oferta de castanhas, sumos e apoio na realização 

dos magustos) e na época natalícia (visita à Casa do Pai Natal com oferta de 

prendas); 

 Concessão de verba para material de limpeza, expediente às escolas do 1º ciclo e 

Jardim de Infância; 

 Pequenas reparações para a manutenção dos imóveis (nas escolas de 1º ciclo e 

Jardins de Infância); 

 Apoio na promoção de atividades de tempos livres para as crianças e jovens em 

pausas escolares; 

 Criar o espaço cultural da Freguesia (em São Teotónio), concertado com as 

entidades locais – Quintal. Terá objetivos relacionados com o encontro de 

gerações, salas de exposição, espaços de leitura e tertúlias, pequena biblioteca 

pública e ateliers; 

 Implementar um sistema de comunicação/informação para a freguesia 

(imagem/localização/regulamento de utilização); 

 S.Teotónio em movimento promoção da atividade desportiva em localidades da 

freguesia (Relva Grande, Brejão, Malavado, S. Miguel) em parceria com a Cautchú; 

 

Ambiente, Rede Viária e Espaços Urbanos 

 Colaboração na criação de espaços verdes na freguesia e manutenção dos 

existentes; 

 Dar continuidade ao processo de melhoramento e implementação da toponímia da 

freguesia; 

 Reabilitação do centro antigo da vila com criação de estacionamentos no centro da 

Vila de SÃO Teotónio, reorganização do trânsito da vila; 

 Reforçar a manutenção de caminhos vicinais, na freguesia; 

 Colaborar e monitorizar as entidades competentes na conclusão da circular interna 

e na requalificação do espaço envolvente; 
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 Gestão da Praça do Mercado, promover com uma periodicidade a definir, os 

produtos locais; 

 Acompanhar a construção da nova Etar em São Teotónio e pressionar as Águas 

Públicas do Alentejo, SA para reabilitação da ETAR do Cavaleiro; 

 Trabalhar em conjunto com o Município de Odemira para a reparação urgente da 

ETAR da Azenha do Mar e a construção de uma ETAR no Vale Juncal; 

 Apoio à construção de uma Capela em SÃO Miguel; 

 Acompanhar o processo de concurso e execução da ampliação do sistema de 

abastecimento de água a São Teotónio-Casa Nova da Cruz e Choça; 

 Acompanhar o processo de prolongamento de rede de águas Samouqueiro-Brejão; 

 Em colaboração com o Município de Odemira implementar uma estratégia de 

melhoria dos espaços de deposição de lixo, com embelezamento das zonas 

envolventes, assim como na criação de espaços intermédios para a deposição de 

lixos provenientes de comércio e pequena indústria. 

 

Ação Social 

 Encaminhamento para as entidades competentes quando existam conhecimentos 

de situações de negligência ou de maus-tratos infligidos a Crianças e Jovens bem 

como de situações de abandono escolar ou de outra natureza que prejudiquem 

esse grupo etário; 

 Parceira na Rede Integrada de Resposta à Violência Doméstica do Alentejo Litoral 

(RIVDAL); 

 Apoio financeiro e logístico a associações da Freguesia, que tenham apresentado 

os planos de atividades nos prazos indicados; 

 Apoio na reparação de casas degradadas, com candidaturas aprovadas no 

Programa de Conforto Habitacional para Idosos, em congregação de esforços com 

outras entidades; 

 Disponibilização de serviços no Balcão Sénior, entre outros, pedidos de pensões de 

velhice, pedidos de reembolsos de despesas de funeral, pedidos de prestações por 

morte, complemento solidário para idoso; 

 Realização do Almoço de Natal dos Idosos; 
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 Realização de Passeio de Idosos da Freguesia; 

 Disponibilização de espaço adequado para atendimento de Técnicos, no âmbito da 

ação social, para apoio a indivíduos ou famílias na prevenção e/ou resolução de 

problemas de exclusão social; 

 Gestão da Comissão Social de Freguesia através da articulação e congregação de 

esforços para a intervenção social; 

 Reestruturação do projeto da Casa das Coisas, estrutura de apoio social dinamizada 

em parceria com entidades da freguesia; 

 Parceria no Projeto ST-E6G, com o programa para a integração da comunidade 

imigrante; 

 Possibilidade de acesso mais próximo às várias ofertas de formação com a cedência 

das nossas salas a entidades formadoras; 

 Apoio para a realização de formação em contexto de trabalho; 

 Orçamento Participativo Jovem, execução das propostas vencedoras em anos 

transatos e promover em 2018, com um valor global de 15 000 a executar em 

2019; 

 

Os Nossos Serviços 

 Proporcionar aos funcionários cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, 

tendo como objetivo a melhoria da qualidade da oferta de serviço ao público; 

 Dar continuação ao atendimento continuo nos serviços administrativos de São 

Teotónio 

 Prosseguir o emprego das novas tecnologias de informação de modo a criar uma 

secretaria organizada, moderna e tecnologicamente apetrechada com capacidade 

para responder com rapidez e de forma eficiente a todos os que dela necessitam 

ou dependem; 

 Rentabilizar o equipamento informático (hardware e software) existente de modo 

a proporcionar uma prestação de serviço mais eficaz; 

 Concessão de terreno nos cemitérios, no cemitério em SÃO Teotónio equivalente à 

concessão de 10 sepulturas perpétuas e no cemitério da Zambujeira do Mar 

equivalente à concessão de 3 sepulturas perpétuas; 
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 Concessão de ossários nos cemitérios, no cemitério em SÃO Teotónio equivalente à 

concessão de 10 ossários perpétuos e no cemitério da Zambujeira do Mar 

equivalente à concessão de 3 ossários perpétuos; 

 Assegurar uma correta e eficaz manutenção de todas as máquinas e viaturas, para 

um melhor desempenho dos equipamentos e poupança de recursos; 

 Dar continuidade à comunicação externa da freguesia através do Jornal e do 

Facebook; 

 Criação de um site da freguesia, um site responsivo, jovem, interativo, com a 

disponibilização de serviços mais próximos da comunidade; 

 Propor à Assembleia de Freguesia que reflita sobre uma metodologia de 

desenvolvimento de Assembleias descentralizadas. 

 Promover um atendimento ao público descentralizado; 

 Realizar o processo de avaliação de desempenho; 

 

Desenvolvimento Económico 

 Reuniões de planeamento e compromisso estratégico, com os empresários e 

comerciantes, para o desenvolvimento económico da freguesia;  

 Colaboração com o Município de Odemira para a realização de eventos de 

promoção das atividades económicas da/na freguesia. 
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MAPA DE PESSOAL 

A Freguesia de São Teotónio, em alinhamento com os objetivos e linhas estratégicas 

definidas para 2018, e em cumprimento do definido nos art.ºs 29º a 31º da Lei nº 

35/2014, de 20 de junho, elaborou o seu Mapa de Pessoal tendo como objetivo 

prosseguir o desígnio de estabilidade e consolidação dos postos de trabalho 

necessários e indispensáveis à concretização da sua missão, no âmbito de uma gestão 

rigorosa e de equilíbrio financeiro.   

O Mapa de Pessoal, que acompanha e faz parte integrante da proposta de orçamento 

para 2018, reflete uma estrutura consistente e ponderada, resultante do aumento das 

competências que têm vindo a ser atribuídas à Freguesia de São Teotónio e cuja 

sustentabilidade é indispensável garantir, propondo-se a concretização dos 

procedimentos indispensáveis à consolidação dos lugares previstos, em conformidade 

com as disponibilidades financeiras e dentro de uma lógica de gestão responsável e 

financeiramente saudável, na medida que existe uma definição de execução dos 

trabalhos por administração direta. 

Em cada exercício orçamental, devem ser planeadas as atividades de natureza 

permanente ou temporária, considerando a missão, as atribuições, a estratégia, os 

objetivos fixados, as competências e os recursos financeiros disponíveis. 

Anualmente é previsto o mapa de pessoal, tendo em conta as atividades, de natureza 

permanente ou temporária, a desenvolver durante a sua execução, de acordo com o 

estipulado no artigo 29º, da Lei nº 35/2014 de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em 

Funções Púbicas (LTFP). 

O Mapa de pessoal contém a indicação do número de postos de trabalho para o 

desenvolvimento das respetivas atividade, em cumprimento das orientações 

superiormente recebidas, remete-se o mapa de pessoal com as alterações necessárias 

e a constar nas previsões para o ano de 2018. 

Mantêm a bolsa criada em 2017 com 2 lugares para Assistentes Operacionais, caso 

exista necessidade, seja possível contratar; 

Neste enquadramento se apresenta o Mapa de Pessoal da Freguesia de São Teotónio 

para o ano de 2018. 
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CONSIDERAÇÃO FINAL  

Com base no apresentado, projetamos que o orçamento para 2018 é fruto de início do 

programa de ação 2017/2021, ponderado, com objetivos definidos em prol do bem-

estar comum e o desenvolvimento da freguesia sem descuidar as complexidades que 

existem.  

A proposta é realista, sem grandes estravagâncias e com grande sentido de 

responsabilidade. 

A Freguesia procurará parcerias para que seja possível a construção do melhor 

equilíbrio possível reunindo esforços para que em 2018 seja um ano de início de 

concretizações (primeiro ano de 2017/2021), projetos com vista a desenvolver todo o 

território da freguesia, querendo sempre mais e melhor para São Teotónio.  
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ANEXOS: 

ORÇAMENTO DA RECEITA 

ORÇAMENTO DA DESPESA 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

PLANO DE AÇÕES MAIS RELEVANTES 

MAPA DE PESSOAL 

 

 


























