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GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
  
 
 

01       INTRODUÇÃO 
 
 
A gestão quotidiana da freguesia assume-se como desafiante, pois 
fazemos questão de reiterar o compromisso de proximidade com a 
população, ainda que não tenhamos competências totais, que nos 
permitam autonomia em determinadas matérias. Relembramos, ainda 
que a Lei nº 75/2013 estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 
definindo campos de atuação e contemplando, por delegação de 
competências, tarefas que encontraram substância real para serem 
desenvolvidas pelas Juntas de Freguesia, mas que, na prática ou são 
irreais ou quase impossíveis de desenvolver em condições, pois numa 
área com 22,99 km2 e 6276 eleitores, é inegável que é demasiado 
precário ter nos serviços administrativos uma ou mesmo duas pessoas a 
tempo inteiro ao serviço da população e a desempenhar todas as tarefas 
de lei e as tarefas expectáveis pela população. 
Para efeitos de aplicação da Lei nº.75/2013 de 12 de setembro, e de 
acordo com o estabelecido da alínea c) do nº. 1 do artº. 33º. conjugado 
com a alínea a) do nº. 1 do artº. 25º., são apresentadas as grandes Opções 
do Plano e do Orçamento para 2021-2025. 
 
O presente relatório é um documento integrado nos documentos 
previsionais e tem como objetivo disponibilizar informações de carácter 
económico, financeiro e social sobre a entidade a que respeita.  
 
Através dos mapas de análise apresentados, procura-se espelhar aquilo 
que irá ser a atividade a desenvolver por este Executivo na afetação dos 
recursos. 
 
As Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento, definem as linhas 
de desenvolvimento estratégico a levar a cabo pela União das Freguesias 
de Parceiros e Azoia e foram elaborados nos termos do Decreto-Lei nº. 
54-A/99 de 22 fevereiro, alterado, que aprovou o Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). 
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Os Documentos Previsionais foram elaborados com base nos princípios 
elementares de prudência, rigor, transparência e equilíbrio, tendo em 
conta a utilização racional e a gestão eficiente dos recursos. 
 
Os Documentos Previsionais elaborados de acordo com o POCAL, são 
compostos pelas Grandes Opções do Plano que agregam o Plano 
Plurianual de Investimentos 2021-2025, o Plano de Atividades e o 
Orçamento, representado pela receita e pela despesa, corporizando 
referido Plano de Atividades para o ano de 2021. 
 
Comparativamente ao orçamento de 2020, este orçamento representa 
um incremento de cerca de 71%, sendo responsáveis por este 
incremento das dotações para investimento por parte do Município de 
Leiria e o Fundo de Financiamento das Freguesias. 
 
Para o ano de 2021 o Orçamento da União das Freguesias de Parceiros e 
Azoia atinge o valor global de 912.229,32€.  
 
Nas despesas fixas a parcela maior diz respeito a Despesas com Pessoal, 
que representa 43,50% despesa corrente, estando inerentes todos os 
encargos relacionados, representando a rubrica Conservação de Bens 
35%. Já no que diz respeito às Despesas de Capital o incremento foi 
cerca de cerca de 238,50%. 
 
Para o ano de 2021 vamos priorizar as intervenções na melhoria e 
criação de novos arruamentos, e um enfoque muito especial na área 
desportiva, não esquecendo a conservação do património da freguesia.   
 
O Saldo de Gerência que transitar de 2020 para 2021 proporciona um 
reforço para as verbas de investimento.  
 
Todas as atividades elencadas têm como suporte o Orçamento da 
Receita, Despesa e o Plano Plurianual de Investimentos, constituindo-se 
assim este documento a base de apoio às mesmas. 
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02       PLANO DE ATIVIDADES 
 
 

02.01 PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
 

 
Envolvendo a Câmara Municipal de Leiria, para suportar 
financeiramente o projeto que está a ser desenvolvido por esta Junta de 
Freguesia para ligação rodoviária de Santa Clara ao Centro Escolar e 
Parque Desportivo. 
 

 
 

02.02 EDUCAÇÃO 
 
Atribuir comparticipação financeira para despesas de expediente e 
limpeza aos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e às 
escolas básicas do 1.º ciclo. 
 
Realizar as obras de requalificação nos edifícios das escolas públicas do 
ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. 
 
A Junta de Freguesia continuará a assegurar o serviço de refeições no 
CEP (Centro Escolar de Parceiros) e nos Jardins de Infância de Parceiros 
e Pernelhas e as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) nos 
referidos jardins, a apoiar as suas atividades de acordo com os seus 
planos anuais, colaborar e participar financeiramente nas atividades.  
 
Apoiar o desenvolvimento das atividades de ATL (Atividades dos 
Tempos Livres) do 1º CEB (Ciclo do Ensino Básico).  
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02.03 INFRAESTRUTURAS 

 
 

               02.03.01 Pavimentação/requalificação de ruas 
 
Daremos continuidade ao trabalho de alargamento, reabilitação e 
repavimentação de ruas, privilegiando a implantação de condutas de 
águas pluviais e construção de passeios, obras fundamentais para a 
conservação dos pavimentos, destacando-se as seguintes: 
 
- Repavimentação da rua Cruz São Tomé – Azoia 
 
- Repavimentação da rua do Areeiro (até à rotunda) - Azoia 
 
- Repavimentação da rua da Ribeira (parte) – Casal Pombal 
 
- Repavimentação da rua da Associação – Vale do Horto 
 
- Conduta de pluviais na rua do Cónego – Vale do Horto 
 
- Construção de valetas/passeios na concordância da rua Mouzinho de 
Albuquerque com a rua da Liberdade – Vale do Horto 
 
- Repavimentação da rua da Silveira – Alto do Vieiro 
 
- Prolongamento da rua Casal de Santa Maria à urbanização Casal do 
Chau, alargamento e infraestruturas – Parceiros 
 
- Projeto de alargamento da via de ligação de Santa Clara ao Centro 
Escolar/Parque Desportivo – Parceiros. 
 
- Repavimentação da rua Manuel Vicente Marques – Casal do Ralha 
 
- Repavimentação da rua da Bela Vista – Meia Légua 
 
- Prolongamento da travessa Vale das Mós - Pernelhas 
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- Construção de valetas e conduta de pluviais na rua Campo do Olival - 
Pernelhas 
 
Obras da responsabilidade da Câmara Municipal de Leiria, no 
âmbito das pavimentações 2020/2021 
 
- Conclusão de passeio- Cascaria; 
 
- Requalificação da rua da Liberdade – Vale do Horto; 
 
- Repavimentação da rua do Cruzeiro – Parceiros; 
 
- Repavimentação da Principal – Brogal; 
 
- Repavimentação das ruas Cerrada Nova – Azoia; 
 
- Repavimentação da rua de Santa Catarina,  Azoia; 
 
- Requalificação, com a implantação de colector de pluviais, das ruas do 
Fundador/Nª. Srª. do Rosário – Parceiros; 
 
- Coletor de pluviais na rua da mata (troço entre a rua de Parceiros até à 
rotunda “Vale dos Poços” e repavimentação; 
 
- Repavimentação da rua dos Fornos – Mouratos;   
 
               02.03.02 Saneamento 
 
Prosseguir o trabalho da instalação da infraestrutura em novos 
arruamentos e eliminação de algumas “ilhas” existentes na freguesia.          

 
              

02.04 RECUPERAÇÃO DE FONTES E LAVADOUROS/LAZER 
 
 
Reparação/Manutenção dos fontanários e lavadouros da freguesia e a 
realização de análises periódicas às águas.  
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02.05 CEMITÉRIOS 
 

Continuar o trabalho de levantamento da atividade cemiterial, no 
cemitério de Azoia, para cadastro informático. 
 
Alargamento do Cemitério de Azoia. 
 
 
 
 
 
 

02.06  AMBIENTE LIMPEZA E HIGIENE URBANA 
 

 
Assegurar a limpeza e manutenção dos arruamentos, espaços públicos 
das urbanizações e linhas de água na zona urbana, estabelecendo 
contratos de “out sourcing”. 
 
Trabalhar com as entidades para o reforço dos contentores de resíduos 
sólidos urbanos, ecopontos e criação de novas “ilhas”. 
 
Interação com o Agrupamento de Escuteiros de Parceiros e a Associação 
de Caçadores da Freguesia de Azoia, para a limpeza e manutenção de 
espaços públicos, nomeadamente na recolha de lixos e monos.  

 
 

02.07  CULTURA DESPORTO E ASSOCIATIVISMO 
 

 
 
Requalificação do Parque Desportivo de Parceiros, com a criação de um 
campo sintético, balneários, renovação da iluminação e vedação. 
 
Criação de sanitários e iluminação no Parque de Santa Catarina em 
Azoia 
 
Promover e apoiar iniciativas, na área do desporto, cultura e recreio, em 
função das candidaturas apresentadas pelas associações. 
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Promover e apoiar percursos pedestres na freguesia. 
 
Apoiar o dia dos combatentes, em Azoia 
 

 
02.08 ACÇÃO SOCIAL 

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

02.09 SAÚDE 
 
Em articulação com a Câmara Municipal de Leiria, acompanhar o 
projeto de construção da USF – Unidade de Saúde Familiar. 

 
 

02.10   POPULAÇÃO SÉNIOR 
 
Apoiar financeiramente o dia do idoso e do doente, promovido pelas 
Conferências da Freguesia e outras iniciativas promovidas por outras 
instituições de igual índole. 
 
Organização, dinamização e realização do passeio/convívio da terceira 
idade, uma iniciativa de grande valor social e humano. 
 
Participar e colaborar na organização de animação destinados à Terceira 
Idade, em colaboração com a CML e outras instituições do concelho. 
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Reforço dos laços de cooperação e colaboração com as IPSS sediadas na 
freguesia. 
 
 
 

 
 
 
02.11   ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
Continuação da estruturação e modernização da rede informática de 
modo a proporcionar uma prestação de serviço mais eficaz e com maior 
proximidade da população. 
Disponibilização de ferramentas online para divulgação de iniciativas, 
editais, avisos e efetivação de requerimentos. 
 
Apoiar as medidas para os contratos de emprego-inserção do IEFP para 
a inserção profissional de desempregados subsidiados através da 
realização de atividades que satisfaçam necessidades sociais e coletivas. 
Continuar os processos de legalização de património imóvel da Junta de 
Freguesia. 
 

 
 

NOTA FINAL 
 

Como conclusão, podemos afirmar que a competitividade da sociedade 
atual e a exigência da nossa população, obriga-nos a ser cada vez mais 
exigentes na modernização da estrutura e numa organização cada vez 
mais próxima dos cidadãos. 
 

 
 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em 
conta os princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da 
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gestão eficiente da tesouraria, que exigem que a assunção de encargos 
geradores de despesa deve ser justificada quanto à necessidade, 
utilidade e oportunidade.  
 
2. Os serviços da Freguesia são responsáveis pela gestão do conjunto dos 
meios financeiros afetos às respetivas áreas de atividade e deverão 
tomar as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa utilização, 
face às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental 
definidas pelo Executivo da Freguesia, bem como as diligências para o 
efetivo registo dos compromissos a assumir em obediência à Lei dos 
Compromissos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 RESUMO DO ORÇAMENTO 

 

RECEITAS   
 
Correntes………………….. 
 
De Capital………………….. 
 
TOTAL GERAL 

 
 

383.641,55 
 

528.587,77 
__________ 

912.229,32 

DESPESAS 
 
Correntes………………………… 
 
De Capital……………………….. 
 
TOTAL GERAL 

 
 

343.000,00 
 

569.229,32 
_________ 
912.229,32 

Feito em Parceiros e Azoia em 24 novembro de 2020 
O Executivo, 


