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ORÇAMENTO,  PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  

E QUADRO DE  PESSOAL PARA 2014 

 
PROPOSTA 

 
No cumprimento da competência prevista nas alíneas a) e m) do nº 1, do artº 16º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, vem a Junta de Freguesia submeter à 
aprovação da Assembleia a proposta de Orçamento, opções do Plano e Quadro de 
Pessoal para 2014. 
Mais do que uma mera formalidade de carácter legal, a apresentação destes 
documentos são passo principal e fundamental na gestão desta nova entidade 
administrativa – a União de Freguesias – criada pela agregação de S. Pedro e S. 
Julião. 
É ainda num quadro de grandes mudanças legislativas que surge a presente 
proposta, mormente no que concerne ao acréscimo de competências e 
responsabilidades das Freguesias e que, lamentavelmente, não encontram 
correspondência ou contrapartida nos meios financeiros postos à sua disposição. 
Com efeito, quase exlusivamente dependentes da dotação do Orçamento Geral do 
Estado (FFF – Fundo de Financiamento das Freguesias), verifica-se que o montante 
dessa transferência, inscrita no OE para 2014, é ainda mais baixo que o somatório 
dos FFFdas Freguesias agregadas, registados no ano anterior. 
De que vale, pois, carregar as Freguesias com mais competências, mais atribuições 
ou mais responsabilidades se, a essas novas incumbências, faltam os instrumentos 
de ordem financeira que lhes permitam cumprir cabalmente a sua missão? 
É pois, num contexto de grande constragimento económico – financeiro, que se 
elaborou o Orçamento e o Plano de Freguesia para o próximo ano, razão 
suplementar para que na sua formulação se não perdessem de vista dois critérios 
essenciais: rigor e objectividade. 
Rigor e objectividade na previsão da arrecadação de receitas. 
Rigor e objectividade na aplicação dos recursos. 
Atributos facilmente verificáveis se atendermos ao que transparece da análise dos 
documentos: 

• Apenas 5% da Receita prevista depende da nossa capacidade de 
arrecadação. 

• Dependentes em cerca de 95% do financiamento do Estado (OE/2014, IEFP 
e participação comunitária). 
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• Ausência de Receitas de Capital 
• Poupança corrente superior a 40%, remanescente que corresponde à nossa 

única capacidade de investimento. 
 
É perante esta realidade, que espelha bem o quadro económico – financeiro com 
que se depara a Freguesia, que as opções tiveram de ser tomadas, com realismo, 
tentando não defraudar as expectativas da generalidade dos nossos concidadãos. 
Não é possível, num só ano, fazermos tudo quanto seriam as nossas pretensões. 
Faremos o que é possível. 
Acções imateriais como o apoio efectivo às nossas colectividades, associações, 
escolas e instituições, a execução de um programa de ocupação de tempos livres 
para a juventude, o alargamento da rede de internet sem fios (wireless), a 
promoção de actividades ligadas à terceira idade, bem como a aposta, na medida 
do possível, na resolução de problemas concretos de um largo segmento da nossa 
população e de valorização do nosso território, de que são exemplo, a execução do 
projecto de prevenção aos fogos florestais, a manutenção de lavadouros e 
fontenários, jardins e espaços verdes, pavimentações e arranjos de vias e caminhos 
e a beneficiação/instalação de equipamento e mobiliário urbano, são propósitos 
que nos hão-de mobilizar no decurso de 2014 e que, no fundo, têm subjacente uma 
preocupação indesmentível: proporcionar uma melhor qualidade de vida às 
pessoas e às suas organizações. 
Daí o apelo ao voto favorável por parte da Assembleia de Freguesia. 
 
 
 
 

Gouveia, 30 de Dezembro de 2013 
A Junta de Freguesia 

 
 
 
 

 
 

  

 


