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NOTA INTRODUTÓRIA
A Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, revista pela Lei Nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
estabelece no nº 2, alínea a) do artº 34º, que compete ao Executivo da Junta de
Freguesia, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia, as Grandes
Opções do Plano e o respectivo Orçamento.
Estes constituem os derradeiros documentos previsionais do presente mandato, para
o qual fomos eleitos em outubro de 2009. Este é o quarto e último exercicio
económico a que, em resultado dessa opção efectuada pelos eleitores da Freguesia do
Seixo, somos chamados a projectar mais uma parte deste ciclo.
Será facilmente perceptivel que o plano que agora apresentamos terá várias
semelhanças com os anteriores, pois temos trabalhado sistematicamente com base no
nosso programa eleitoral e com base naquilo que de bom se faz de ano para ano.
Tudo temos feito para que o Programa Eleitoral apresentado aos Seixenses seja
cumprido e neste ano que se avizinha continuaremos a enveredar esforços para
executar as propostas que estão em falta. Assinalar aquelas que se destacam tais
como: melhoria do Piso do Polidesportivo; conclusão do Projecto Adelo
nomeadamente a Fonte de Cima; em conjunto com a CMM avançar para uma solução
de reperfilamento da Rua Manuel Figueiras e plantação de novas árvores na mesma.
A abertura de um concurso público para a instalação de uma Farmácia no Seixo tem
sido umas das principais preocupações deste executivo e tudo faremos que para
realizar uma antiga ambição das nossas gentes, aliá a área da sáude tem sido um tema
ao qual este executivo tem colocado como prioridade.
O Associativismo e as instituiões da nossa terra continuam a ser a Alma do Seixo e por
isso a Junta de Freguesia não abdicará de continuar apoiar quer financeiramente, quer
através dos recursos humanos disponiveis; quer através de meios logisticos estas
entidades, pois só assim podemos continuar assegurar a solidariedade, a entreajuda, a
cultura, o desporto e o empreendorismo.
O Orçamento está concebido de acordo com as regras do POCAL, em estrita
obediência da Lei, com o propósito de dar cumprimento às Grandes Opções do Plano,
alicerçado no rigor próprio de quem assume trabalho e competência. De notar e como
é do conhecimento de todos, que os meios financeiros são cada vez mais escassos,
implicando uma gestão muito cuidadosa sem despercidicios.
Agradecemos mais uma vez colaboração de todos os que nos fizeram chegar a sua
participação, porque entendemos que é importante continuarmos a partilhar a tarefa
colectiva de construirmos uma Freguesia mais próspera, com mais qualidade de vida e,
acima de tudo, mais solidária.
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Plano de Actividades
Ambiente
A sensibilização e a educação ambiental assumem particular importância na formação
de valores, conducentes à adopção de comportamentos que favoreçam uma relação
mais saudável e responsável com o Ambiente. A este nível serão desenvolvidas acções
de sensibilização à população para a protecção do meio ambiente e da valorização dos
recursos naturais como água, energia, papel e outros.
Limpeza geral de todas as Ruas, Fontes, Largos e demais espaços públicos da área da
Freguesia.
Manutenção dos Jardins do Parque de Merendas, junto à Igreja, a nascente do
cemitério e junto ao Polidesportivo.
Continuação do plantio de árvores. Juntamente com a CMM proceder ao arranque dos
cepos na Rua Manuel Figueiras e Padre São Miguel e plantação de novas árvores.
Aplicação de herbicida em toda a Zona Urbana do Seixo.
Corte de mato com destroçador, nas laterais de todos os caminhos agrícolas.
Drenagem das águas puviais de parte da Rua Padre S. Miguel de forma a ultrapassar a
questão dos maus cheiros existentes.
Sensibilização da população relativamente à temática canina, no sentido de que todos
os proprietários de cães procedam, de acordo com a lei, à vacinação, licenciamento e
recolha dos dejectos destes animais depositados no espaço público.
Acção Social
Continuar a actuação no âmbito da acção social à população da Freguesia, que se
baseia num serviço de enquadramento e orientação com o objectivo de fazer com que
os cidadãos possam ter acesso a uma informação adequada sobre a utilização dos
recursos existentes para a resolução dos seus problemas. As boas relações
institucionais e a conjugação de esforços por parte de todos os agentes sociais,
permite-nos encaminhar e resolver problemas que transcendem a competência da
Freguesia;
Apoio a todas as iniciativas de carácter social levadas a cabo por entidades diversas,
de acordo com as disponibilidades da Junta de Freguesia,

Continuaremos a estar atentos aos problemas sociais da Freguesia. Estaremos
empenhados na resolução dos diversos problemas com que as pessoas se deparem,
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encaminhando-as se necessário para as devidas entidades. O bom atendimento à
população continuará a ser regra sine qua non.

Continuação do protocolo com a CerciMira.
Acolher trabalhadores beneficiários do rendimento social de inserção, através
Programa Inserção do IEFP.
Continuar com o apoio à população no preenchimento e organização de documentos,
mesmo não estando estes relacionados com as tarefas desta autarquia.
Gestão e disponibilização da carrinha de 9 lugares pertença da ACRSM.
Saúde
Saúde “é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a
ausência de doenças” (Organização Mundial da Saúde). Por se achar necessário e
prioritário que esta área tenha uma atenção por parte de todos os intervenientes da
saúde, este executivo pretende levar acabo as seguintes actividades em 2012.
É fundamental sensibilizar as pessoas para aprenderem durante toda a vida,
preparando-as para as suas diferentes etapas e para enfrentarem as doenças crónicas
e as incapacidades. Neste sentido manteremos a cooperação com campanhas de
prevenção e rastreios gratuitos a vários níveis: testes auditivos, análises sanguíneas,
medição da tensão arterial entre outros.
Colaborar na divulgação e propor medidas de saúde pública, quando solicitadas pelas
entidades competentes.

Realização do III Fim-de-semana da Saúde e Lazer.
Continuaremos a dinamizar as acções de recolha de sangue em colaboração com o
serviço nacional de saúde.
Temos travado um braço de ferro com o Infarmed para que a Freguesia possa ter
finalmente uma Farmácia. Até ao momento já provámos que não existe nenhum
impedimento legal para que se possa abrir um concurso público pelo que esperamos
que 2013 fique marcado pela concretização desde sonho. Não baixaremos os braços.
Promover em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Mira ou com outra
entidade local um curso de suporte básico de vida. Estamos em conversações com uma
entidade local para a realização do referido curso (nivel 2) em pós laboral e com apoio
financeiro para os participantes.
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Cidadania

Sendo a Cidadania um conjunto de direitos e deveres, ao qual um indivíduo está
sujeito em relação à sociedade em que vive, valorizar a participação e a Cidadania é
também missão desta Junta, através da comunicação interna e das relações públicas,
pretendemos uma maior proximidade e um maior conhecimento entre a Junta e os
Seixenses, criando-se mais oportunidades para a participação dos cidadãos. Colaborar
com todas as entidades, oficiais ou privadas, na concretização de projectos e programas que
tenham como objectivo a obtenção de benefícios para a comunidade.

Continuar a editar o Boletim do Seixo como veículo de informação da acção da Junta,
bem como daquilo que melhor acontece no Seixo, realizado pelas diversas entidades e
forças vivas.
Continuar a aperfeiçoar as potencialidades da página web da Freguesia, com novas
funcionalidades e novos serviços, apostando tambem na continua presença nas redes
sociais.

Considerando especialmente necessário fomentar a participação dos jovens na vida
social, política e cultural da Freguesia, voltaremos apresentaremos candidaturas aos
programas juvenis do IPJ criando condições para o exercício da cidadania activa,
nomeadamente os OTL.

Prosseguir com uma autarquia organizada, moderna e tecnologicamente apetrechada
com capacidade para responder com rapidez e de forma eficiente a todos os que dela
necessitam ou dependem.
Renovar os painéis de informação exteriores e instalação de novos em diversos lugares
da Freguesia.

Cultura e Educação

Pela importante actividade que os agentes culturais Seixenses têm desenvolvido,
considera-se da maior importância que a Junta de Freguesia continue a apoiar todas as
realizações levadas a efeito, sempre que solicitada, permitindo aos seus promotores
alcançar os êxitos desejados. Quanto melhor forem os resultados alcançados, maior
será a pujança cultural da Freguesia. Como habitualmente, estaremos atentos a todos
os eventos que aconteçam na nossa terra, neste importante vector da freguesia.
Colaborar com a Comissão de Festas através do apoio técnico, humano, material e
financeiro, dentro da razoabilidade dos limites orçamentais
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Pretendemos que as crianças e jovens do Seixo tenham um sistema educativo de
qualidade e adaptado às suas necessidades. Este executivo prestará colaboração em
actividades propostas pelas instituições educativas.

Atribuição às Escolas das verbas necessárias à aquisição de materiais de expediente e
limpeza, dando cumprimento ao estipulado na alínea e), do nº 6, do artigo 34º, da Lei
nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro
Com o espírito de cooperação que sempre tivemos, daremos cumprimento, no quadro
de contenção financeira que se vive ao apoio financeiro às colectividades e instituições
sem fins lucrativos da Freguesia.
Continuar com a Realização da Festa do Avós.
Promover a vinda de espectáculos / exposições de qualidade ao Seixo
Realização de uma excursão/passeio a um local de Portugal, se possível que relembre
as tradições/locais de outrora.
Preservar e reforçar a relação com as associações e instituições da Freguesia.
Realização\Apoio de uma actividade que promova a gastronomia regional.
Comemoração do dia do livro com as colectividades locais.
Recepção de inscrições e encaminhamento de adultos que o pretendam para
Processos RVCC de equivalência ao 6º 9º ou 12º ano.
Disponibilização da sala anexa ao edifício da Junta de Freguesia e dos equipamentos
informáticas da mesma para realização de Processos RVCC ou acções de formação em
diversas temáticas.

Desporto e Lazer

Juntamente com as colectividades\instituições da freguesia, promover eventos
desportivos e de ocupação de tempos livre que demonstrem ocupação e formação de
jovens e adultos e sejam úteis ao desenvolvimento físico e psicológico de todos os
intervenientes nestas acções.
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Concentrar num fim-de-semana várias actividades desportivas, tais como ginástica e
caminhadas de forma a fomentar e sensibilizar as pessoas para a prática desportiva
desde os 8 aos 88 anos.
Realização de torneios desportivos\culturais durante todo o ano como por exemplo
Futsal\Ténis\Matraquilhos\Sueca, recuperar os jogos tradicionais.
Continuar com as aulas gratuitas de ginástica para a população.
Criação de um Circuito Pedonal que passe pelos principais monumentos da freguesia
(através do contrato Proder cuja a conclusão será em 2013).
Impulsionar e apoiar à semelhança do ano anterior a realização de uma Prova de BTT
através grupo de BTT existente na nossa terra juntamente com outras colectividades
locais.
Infraestruturas e Equipamentos

Este item dependerá sempre em grande parte do apoio da CMM e de outra entidades
governamentais, contudo, envidaremos esforços para a resolução de alguns problemas
existentes na freguesia.
Canalizar continua de esforços para uma melhoria da iluminação pública em alguns
arruamentos, proporcionando uma melhor segurança de pessoas e bens.
Manutenção de Caminhos Agrícolas.
Conclusão da Execução da Candidatura apresentada à Adelo\Proder para beneficiação
de todos os monumentos da freguesia (nomeadamente Fonte de Cima).
Disponibilizar as instalações da Freguesia – Edifício Sede e antigo Salão Nobre para
diferentes utilizações, rentabilizando-as ao máximo, facultando a sua utilização por
diferentes grupos sociais: Instituições, Associações e ou Agentes individuais da
Comunidade.
Cremos que em 2013, será possivel finalmente concretizar a melhoria do piso do
Polidesportivo, através da Candidatura da ACRSM ao Proder com o apoio monetário
que a Comissão de Festas deste ano deixou para este efeito e com o apoio
financeiro\logistico deste executivo, queremos acreditar que esta obra se possa
realizar.
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Urbanismo
Como entidade que deve estar atenta ao ordenamento do território e às questões
urbanísticas este executivo procurará sempre que possível acordar com a CMM a
emissão de pareceres, relativamente a processos de obra e loteamento localizados na
freguesia.
Colocação de bandas rodoviárias, em zonas onde são ultrapassados, constantemente,
os limites de velocidade, pondo em perigo a população: Cruzeiro, Lar de Idosos e
Centro de Bem-estar Infantil.
Renovar a identificação da sinalética respeitante aos limites da freguesia.
Colocação de sinalética dos serviços/instituições/colectividades da freguesia
Continuar a pressionar a CMM para o embelezamento da zona circundante às
instalações do Centro Social e Paroquial, CerciMira e Parque de Merendas
Colocação de placas de toponímia nas Ruas onde não existam ou estejam danificadas
Efectuar diligências tendo em vista o alcatroamento/pavimentação de troços de
algumas ruas alargadas pela Junta de Freguesia.
Insistir no reperfilamento da Rua Manuel Figueiras e Largo da Igreja Velha.
Reforçar o pedido junto da CMM e Junta de Freguesia de Mira para o alargamento da
ponte da Vala Velha junta à fonte da Barroca.
Pressionar a CMM para a requalificação dos Parques Infantis.

NOTA FINAL
Tudo faremos para o que consta neste plano seja cumprido, tendo consciência que se
trata de um plano audaz e ambicioso. Nem todos os items dependem exclusivamente
deste executivo uma vez que a CMM terá uma palavra a dizer em algumas das
propostas agora apresentadas mas temos a convição que com a colaboraçao da
mesma, desta Assembleia de Freguesia das instituições da nossa freguesia e com a
ajuda da nossa população o caminho será mais fácil.
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Orçamento da Receita
A receita prevista para o ano de 2013 é de 55.593€, sendo que a receita corrente
representa 43.493€, a receita de capital 12.000€ e a outra receita 100€.
Receitas Correntes
Impostos Directos
A Lei n.º2/2007 das Finanças Locais, na sua alínea a) do art. 17º estabeleceu uma nova
receita para as freguesias respeitantes a 50% da receita do IMI sobre prédios rústicos,
cujo valor de 2.000€ se prevê receber em 2013.
Receitas próprias
As Receitas Próprias da Junta são constituídas pelo produto de cobranças de taxas
provenientes da prestação de serviços, nomeadamente: emissão de atestado,
certificação de fotocópias, registo e licenciamento de canídeos, bem como da Venda
de Bens e Serviços tais como Renda da Extensão de Saúde do Seixo, Cedência da
Viatura de 9 L da ACRSM, venda de Merchandising prevendo-se arrecadar no próximo
ano, 1.500€ de taxas e 4.400€ de Venda de Bens e Serviços.
Receitas da Administração Central
De acordo com a Lei das Finanças Locais, as transferências provenientes da
Administração Central previstas para o ano de 2013 cifram-se em 35.593€ distribuídas
através do Fundo Financiamento de Freguesias.
Receitas de Capital
Consideramos nesta rubrica a comparticipação já aprovada da CMM relativa ao
contrato aprovado no âmbito do Eixo 3 do PRODER_LEADER .
Transferências de Capital
Administração Central: Valor da comparticipação em falta do Projecto Adelo\Proder
6000€.
Administração Local: Tendo em conta os valores recebidos no presente ano,
estimamos receber da CMM 6000€.
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Orçamento da Despesa
A despesa prevista para o ano de 2013 é de 55.593€, sendo que a despesa corrente
representa 37.193€ e a despesa de capital 18.400€
Despesas Correntes
Despesas com pessoal
As despesas de pessoal dizem respeito sobretudo aos valores auferidos pelos membros
do executivo e assembleia de freguesia (8900€) e também a outro pessoal (5000€)
nomeadamente as pessoas ao abrigo do programa Emprego Inserção. A rúbrica
01.03.09 é relativa ao seguro dos membros do executivo.

Aquisição de bens e serviços
Neste agrupamento reflecte-se as despesas com os bens de consumo que dizem
respeito ao normal funcionamento da Junta, dividindo-se em dois sub-agrupamentos
(Aquisição de Bens e Aquisição de Serviços).
Esclarecemos pontos que possam suscitar dúvidas:
Aquisição de Bens
02.01.01 Matérias Primas - Aquisição de produtos como tout-venant, areias, cimento,
entre outros materiais.
02.01.02 Combustíveis - O aumento desta rúbrica é devido ao aumento da utilização
da carrinha e do preço dos combustiveis.
02.01.16 Eletricidade – Temos neste momento 3 contratos de fornecimento de
energia eléctrica. Parque de Merendas, Armazem e Antiga Sede da Junta de
Freguesia.
02.01.17 Ferramentas e Utensílios - Esta rúbrica diz respeito à aquisição de
ferramentas e utensílios de trabalho tais como máquinas (berbequim,
rebarbadora...) e pequenas peças (parafusos, pregos...)

02.01.20 Material de Educação Valor transferido para a Escola Primária do Seixo ao
abrigo das competências e obrigações previstas das Juntas de Freguesia.
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Aquisição de Serviços

02.02.03 Conservação de bens O valor desta rúbrica contempla evetuais reparações
do parque de máquinas existentes.
02.02.09 Comunicações – Esta rúbrica engloba todos os valores de telefone, internet e
selos postais.
02.02.10 Transportes – Valor respeitante ao IUC da carrinha Ford Transit.

02.02.12 Seguros – Seguros da Carrinha de 9 lugares e trator
02.02.17 Publicidade – Engloba os valores relativos aos Boletins do Seixo, cartazes,
flyers e destaques na comunicação social.
02.02.25 Outros Serviços – Valor relativo a todas as actividades sociais, culturais e
recreativas organizadas pela Junta de Freguesia.
03.06

Outros Encargos financeiros – Quota anual da Anafre

05.08.03 – Subsídios - Valor a atribuir às iniciativas e\ou colectividades locais.
Despesas de Capital
As Despesas de Capital representam o investimento que a autarquia pretende realizar.
Destaque para: o valor de 5.000€, rubrica 07.01.04 Instalações Desportivas – Melhoria
do Piso do Polidesportivo; 5.000€ na rúbrica 07.01.04 Outros – valor respeitante á
requalificação da Fonte de Cima.
07.01.03 Edifícios – Manutenção das Infraestruturas da junta de Freguesia: Sede,
Antiga Sede, Armazem.
07.01.04 Iluminação Pública - Custos da electricidade da árvore de natal.
07.01.04 Viação rural – Reparação dos caminhos agrícolas.
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ORÇAMENTO 2013
Capítulo Grupo Artigo
01
01
02
04
04
05
06
06
06
06
07
07
07
07
07
08

09
10
10
10
10
10
11
12
13

15
16
16
16

02

02

01

03
03
03
01
01
03
03

03
03
05
05

01
01

01
01

99
02

07
01

01

DESIGNAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
Impostos directos
Imposto municipal sobre imóveis
Impostos indirectos
Taxas, multas e outras penalidades
Taxas
Rendimentos da propriedade
Transferências correntes
Administração central
Estado
Fundo de Financiamento das Freguesias
Venda de bens e serviços correntes *
Venda de bens
Outros
Rendas
Edifícios
Outras receitas correntes
TOTAL RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
Venda de bens de investimento
Transferências de capital
Administração central
Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados
Administração local
Continente
Activos financeiros
Passivos financeiros
Outras receitas de capital
TOTAL RECEITA CAPITAL
OUTRAS RECEITAS
Reposições não abatidas nos pagamentos
Saldo da gerência anterior
Saldo orçamental
Na posse do serviço
TOTAL OUTRAS RECEITAS
TOTAL RECEITAS

Valor
2000
2000
1500
1500
0
35593

35593
4400
3500
900
0
43493
0
12000
6000
6000
0
0
0
12000
0
100
100
100
55593
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Capítulo Grupo Artigo
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
04
04
04
05
05
06

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
09
10
11
17

01
01
01
03
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02

01
09
09
09

01
02
04
08
09
15
16
16
17
19
20
03
09
10
11
12
17
25

06
07
07

01

08

03

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

03
04
04
04
04
04
04
04
04

DESIGNAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
Despesas com o pessoal
Remunerações certas e permanentes
Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos *
Pessoal em qualquer outra situação
Seguros
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
Aquisição de bens e serviços
Aquisição de bens
Matérias-primas e subsidiárias
Combustíveis e lubrificantes
Limpeza e higiene
Material de escritório
Produtos químicos e farmacêuticos
Prémios, condecorações e ofertas
Água
Electricidade
Ferramentas e utensílios
Artigos honoríficos e de decoração
Material de educação, cultura e recreio
Aquisição de serviços
Conservação de Bens
Comunicações
Transportes
Representação dos serviços
Seguros
Publicidade
Outros serviços
Juros e outros encargos
Outros Engargos Financeiros
Transferências correntes
Instituições sem fins lucrativos
Instituições sem fins lucrativos
Subsídios
Outras
Outras despesas correntes
TOTAL DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
Aquisição de bens de capital
Investimentos
Edifícios
Construções diversas
Viadutos, arruamentos e obras complementares
Iluminação pública
Parques e jardins
Instalações desportivas e recreativas
Viação rural
Sinalização e trânsito
Outros
Transferências de capital
Activos financeiros
Passivos financeiros
Outras despesas de capital
Operações extra-orçamentais
TOTAL DESPESAS CAPITAL
TOTAL DESPESA

Valor
14500
8900
5000
600
21043
3000
2500
400
400
700
83
1500
1000
300
395
1000
1300
615
750
1000
900
5200
250
250
500
500
900
1200
0
37193
18400
1200
2000
200
1000
5000
2500
1500
5000
0
0
0
0
0
18400
55593
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O presente Orçamento e as Opções do Plano para 2013 importa, tanto na receita como
na despesa, em cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e tres euros, cujo
projecto-proposta foi presente e aprovado, por unanimidade, em reunião ordinária, da
Junta de Freguesia de Seixo, que se realizou a 8 de Dezembro de 2012, tendo todas as
suas folhas sido rubricadas pelo Executivo.
Presidente
_____________________
Tesoureiro
_____________________
Secretário
_____________________
O Orçamento e as Opções do Plano para 2013 foi presente e aprovado pelos membros
da Assembleia de Freguesia, em sua sessão ordinária, realizada no dia 29 de Dezembro
de 2012, tendo sido todas as suas folhas rubricadas pela Mesa.

A Mesa da Assembleia
_____________________
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