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Preâmbulo
É competência da junta de freguesia a elaboração e submissão à aprovação da assembleia
de freguesia das opções do plano e da proposta de orçamento, de acordo com alínea a) do
n.º 1 do artigo 16.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
O Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, Sistema de Normalização Contabilística
para as Administrações Públicas (SNC-AP), no ANEXO II, na Norma de contabilidade
pública (NCP) 26 – Contabilidade e Relato Orçamental, no capítulo 11 – Componentes
das demonstrações orçamentais, no n.º 1 – Demonstrações previsionais do ponto 46
enumera os documentos. Assim:
A)

O orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual e

B)

O Plano plurianual de investimentos.

O POCAL define no seu ponto 3.3 uma lista de regras previsionais, nomeadamente na
receita quanto a impostos, taxas, tarifas, transferências corrente e de capital, orçamento
de estado, empréstimos, e na despesa quanto a despesas de pessoal.
É competência da assembleia de freguesia aprovar as opções do plano e a proposta de
orçamento.
Decorre do artigo 11.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro que a aprovação das opções do
plano e da proposta de orçamento será efetuada na sessão de novembro ou dezembro.
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Orçamento para 2021
O orçamento tem um valor total de 692.085,09€ (seiscentos e noventa e dois mil
oitenta e cinco euros e nove cêntimos).

A receita tem a seguinte repartição:

Receita 2021

Receitas de
Capital;
364.019,09; 53%

Receitas
Correntes;
328.066,00; 47%

A despesa esta dividida da seguinte forma:

Despesa 2021

Despesas de capital;
364.067,09; 53%
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Orçamento da Receita
O orçamento da receita é repartido entre receitas correntes e receitas de capital,
328.066,00€ e 364.019,09€, respetivamente.
Graficamente podemos apresentar a receita corrente da seguinte forma:

Receitas Correntes
103.741,00

120.000,00
100.000,00

77.600,00

80.000,00
48.425,0043.700,00

60.000,00
40.000,00
20.000,00

9.300,00

20000 23.300,00
1.000,00

1000

0,00

Por sua vez a receita de capital poderá ser apresentada da seguinte forma:

RECEITAS DE CAPITAL
293.197,44

50.000,00
20.821,65
Venda de bens de
investimento

Administração Central Estado Português

Administração Local

Dos gráficos apresentados podemos concluir que o estado, através do FFF, a autarquia de
Cantanhede, através do acordo de execução e ou contrato interadministrativo, e a receita
proveniente da venda de terrenos, são os principais financiadores!
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Orçamento da Despesa
O orçamento da despesa é repartido entre despesas correntes e despesas de capital,
328.018,00€ e 364.067,09€, respetivamente.
Graficamente podemos apresentar a despesa corrente da seguinte forma:

Despesa Corrente
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00

Por sua vez a despesa de capital, detalhada no PPI, poderá ser apresentada da seguinte
forma:

Despesas de Capital

334.067,09

30.000,00

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Dos gráficos apresentados podemos concluir que os valores mais avultados pertencem as
“Aquisição de bens de capital” seguido das “Aquisições de bens e serviços” e depois das
“Remunerações Certas e Permanentes”.
As restantes despesas apresentam valores, claramente, mais baixos.
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Plano Plurianual de Investimentos
No Plano Plurianual de Investimentos (PPI) estão detalhados os investimentos, o detalhe
do PPI pode analisado através do seguinte gráfico:

Plano Plurianual de Investimentos
Terrenos
Mercados e instalações fiscalização sanitária

30.000,00
2.000,00

Requalificação do Mercado da Tocha
Sobrelevado da Rua de Arazede com a Travessa das…

43.530,10
20.000,00

Construção de ciclovia das Berlengas - 1ª fase
Espaço Envolvente ao depósito da Água da Praia da…

202.200,00
3.000,00

Aquisição Sinais Toponimia e Números Polícia

1.000,00

Ampliação e Beneficiação da Rede de Iluminação

1.500,00

Execução e Conserv. de Valetas, Passeios e Ruas
Construção de Passeios na Rua da Escola C+S

16.736,99
10.000,00

Beneficiação dos Caminhos Rurais

2.000,00

Recuperação da Igreja

3.000,00

Manutenção de Parques e Jardins

1.500,00

Manutenção de Cemitérios

3.000,00

Requalificação na Capela dos Barrins
Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos

10.000,00
500,00

Manutenção das Escolas

4.000,00

Outras Beneficiações

1.000,00

Reparação de Edifícios

2.000,00

Aquisição de Material Informático

500,00

Aquisição de Maquinaria

2.500,00

Conservação e Manutenção do Largo da Tocha

3.000,00

Aquisição de diversos Terrenos

500,00

Aquisição de Equipamento Administrativo

500,00

Aquisição de Software

100,00
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Plano de atividades para 2021
Nota introdutória
O orçamento para o ano de 2021 é apresentado seguindo a linha orientadora do ano
transato, no que diz respeito ao esforço do equilíbrio financeiro, consolidando a
sustentabilidade da Junta de Freguesia, sem descurar os serviços prestados à População
de Tocha, contribuindo para o bem estar e qualidade de vida da comunidade, indo ao
encontro das suas reais necessidades.
A Junta de Freguesia procurará, no ano de 2021, atuar de acordo com os seguintes
princípios:
1. Desenvolver novas áreas de intervenção;
2. Manter e melhorar as atuais áreas de atuação;
3. Manter a saúde financeira, que tem vindo a ser verificado.
O ano de 2021,m e seguintes, afigura-se como um período de trabalho árduo, de grandes
desafios e de gestão rigorosa que exigirá do Executivo e seus colaboradores, empenho,
polivalência e disponibilidade.
Temos conseguido autênticos sucessos pretendemos continuar a fazer jus à máxima
“Fazer mais e melhor, com os poucos recursos que temos”.
Assim sendo, racionalizar recursos, definir objetivos e prioridades são, sem dúvida,
requisitos determinantes para a obtenção de resultados.
Em conclusão, no próximo ano manter-se-ão as linhas orientadoras de atuação,
consubstanciados nos objetivos estratégicos que ficam definidos neste documento.

Ação Social
Vamos continuar a privilegiar as parcerias com entidades já existentes no Concelho, e
outras, aproveitando os seus saberes e as suas experiências para responder com soluções
ajustadas às situações por nós identificadas, dando particular atenção àquelas que
sinalizamos como mais urgentes.
Tendo o Município respostas consolidadas na área social, devemos acompanhá-las, apoiálas e publicitá-las o mais possível e encaminhar a população no sentido de procurarem e
obterem as respostas adequadas aos seus reais problemas.
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Instituições
Apostar fortemente nas instituições existentes na freguesia comparticipando nas suas
manifestações sociais, culturais, desportivas e outras, contribuindo de forma positiva para
o sucesso dessas iniciativas.

Infância
Criar e manter boas condições para o enriquecimento de todas as atividades desenvolvidas
no Jardim de Infância, ATL e na EB1.
Colaborar com o Jardim de Infância, ATL e Escola Básica nas iniciativas de âmbito
cultural, nomeadamente, nas visitas de estudo, disponibilizando o autocarro e o pessoal
da Junta de Freguesia.

Juventude
A Juventude como semente de ideias, de projetos, e novas vivências, faz com que a
mesma deva ser apoiada, ouvida e orientada para projetos de modo a alicerçar o presente
e construir o futuro.
Sendo assim, procuraremos apoiar o desenvolvimento das atividades dos jovens,
apostando na promoção de competências pessoais e sociais e no acompanhamento de
jovens adolescentes, nomeadamente, no apoio escolar, apoio psicossocial, ocupação de
tempos livres, etc.

Adultos
Encaminhar as pessoas interessadas em fazer Voluntariado para projetos existentes na
freguesia e no concelho.
Apoiar e encaminhar as pessoas na procura de emprego ou outra atividade que contribua
para o seu bem-estar.
Encaminhar as pessoas que estejam interessadas em ações e/ou cursos de formação (ex.:
alfabetização, informática, etc.) para as entidades respetivas.

Seniores
Continuar a apoiar as pessoas, em especial os mais idosos, no preenchimento de
documentos referentes ao pedido de prestações.
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Acompanhar e incentivar os idosos na participação dos programas promotores de uma
vida ativa e saudável, contribuindo para o seu bem-estar físico e psíquico.
Identificar os casos de isolamento, minimizando o seu impacto negativo e em colaboração
com outras instituições, onde esse isolamento possa ser mitigado através do convívio
entre eles.

Pessoas vulneráveis e carenciadas
Identificar as situações mais graves e que exijam intervenção e resposta imediata,
encaminhando-as para a instituição mais indicada para cada tipo de situação.

Agricultura
Continuar a assegurar a limpeza e arranjo dos caminhos e acessos agrícolas, facilitando
os acessos aos campos dos nossos agricultores.

Saúde
Acompanhar todas as iniciativas das várias instituições existentes no Município e
recorrendo a elas sempre que se tornar necessário.
Colaborar nas campanhas de colheita de sangue, nomeadamente ao nível informativo e
divulgação junto da população.
Realizar ações de sensibilização e prevenção sobre os comportamentos de risco para a
Saúde dirigidas a vários públicos-alvo (população escolar e famílias).

Ambiente
Assegurar o arranjo dos espaços envolventes dos ecopontos.
Sensibilizar a população para a utilização adequada desses espaços.
Assegurar a limpeza dos espaços públicos, dando continuidade à manutenção dos espaços
ajardinados e protocolados com a Câmara.
Providenciar a colocação de papeleiras em locais estratégicos da freguesia.

Educação
Disponibilizar atempadamente produtos de limpeza e higiene às escolas da freguesia.
Tratar dos espaços envolventes.
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Apoiar iniciativas extracurriculares que contribuam para o desenvolvimento integral da
criança.
Acompanhar os professores, pais e alunos no esforço contínuo de obtenção do sucesso
escolar.

Cultura
Sinalizar todos os locais de interesse cultural e paisagístico.
Fomentar outras atividades culturais que contribuam para uma maior divulgação da
Freguesia de Tocha.

Desporto e lazer
Continuar com apoio / protocolo referente ao complexo desportivo da Tocha
Estimular toda a população da freguesia a participar em atividades promovidas pelo
município.

Instalações e equipamentos
Conservação e manutenção das instalações da Junta de Freguesia, entre outras, devemos
dar condições à população de Tocha que usufruam das mesmas para diversas atividades.
Colocar os equipamentos ao dispor da população, crianças, jovens adultos, e seniores.

Comunicação
Manter ativa e atualizada permanentemente a página oficial da Junta de Freguesia de
Tocha.
Manter ativa e atualizada permanentemente a página oficial da Junta de Freguesia de
Tocha, na rede social Facebook.
Divulgação de todos os eventos organizados pelo Município, pela Junta de Freguesia ou
por qualquer outra instituição da freguesia.

Iluminação pública
Diligenciar, sempre que necessário, para que se proceda à substituição de lâmpadas
inoperacionais.

Plano de Atividades para 2021

11

Solicitar pequenos reajustamentos relativamente a horários ou pontos de luz sempre que
a situação justificar.

Urbanismo
Diligenciar a comparticipação da Câmara Municipal na reparação, requalificação e
conservação de ruas, bermas e acessos.
Solicitar à Câmara Municipal a execução de algumas das obras constantes do
levantamento efetuado na freguesia e comunicado ao executivo da Câmara Municipal.

Cemitérios
Continuar com a conservação e manutenção dos arruamentos dos Cemitérios,
conservação e manutenção da casa mortuária.

Notas finais
O ano de 2021 será um ano para à realização de obras indispensáveis para o
desenvolvimento da freguesia.
É do conhecimento geral que a Câmara Municipal não destinou verbas suficientes, para
a execução de obras prioritárias nas freguesias, adiando o cumprimento de alguns
objetivos.
Estamos convencidos que este programa é exequível, mas esperamos com a colaboração
de todos, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, várias entidades e a população de Tocha,
contribuindo com as suas ideias e o seu esforço, conseguiremos atingir os objetivos que
nos propomos. Devemos ser ambiciosos, mas simultaneamente realistas para que os
nossos projetos sejam uma realidade.
Bem hajam a todos quantos partilhem dos objetivos de desenvolvimento da população e
consequentemente da nossa Freguesia – TOCHA!
O Executivo: Fernando Manuel Monteiro Pais Alves
Antero António Dinis Ferreira Paiva
José Manuel de Oliveira Ribeiro Cebola
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