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COMPETÊNCIA E QUADRO GERAL DE COMPETÊNCIAS 
      

Para competência do disposto na alínea a) do artigo 1º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, e tendo em 
conta a entrada em vigor do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo decreto-
lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela lei nº 162/99, de 14 de Setembro, o decreto-lei nº 315/2000, de 2 
de Dezembro, e o decreto-lei nº 84/A/2002, de 5 de Abril, é proposto para aprovação pela Assembleia de Freguesia 
o presente orçamento e opções do plano (PPI) referentes ao ano de 2019. 

 O orçamento foi elaborado no estrito cumprimento dos mencionados princípios e regras, refletindo o rigor 
necessário ao enquadramento no sistema contabilístico preconizado pelos normativos legais acima referidos e 
atualmente em vigor. Além disso, obedece também ao preceituado no decreto-lei nº 26/2002, de 14 de Fevereiro, 
que veio estabelecer a classificação económica das receitas e despesas numa perspetiva de homogeneização da 
contabilidade pública para a contabilidade nacional. 

 Quanto ao quadro geral de competências as mesmas estão definidas na lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 
sendo de realçar as mencionadas no artigo 16º desate lei. 

 ORÇAMENTO 
 O orçamento da freguesia de Mateus constitui a previsão anual das receitas e despesas para o ano de 2019, 
de acordo com o quadro e código de contas descrito no POCAL, sendo constituído por três mapas: 

 1 – Mapa resumo do orçamento da freguesia. 

 2 – Mapa das Receitas. 

 3 – Mapa das despesas. 

 RECEITA/DESPESA 
 

 A previsão receita/despesa para o ano de 2018, encontra-se descriminada no quadro seguinte: 

RECEITAS 

RECEITAS CORRENTES 118.017,00€ 56,7% 
RECEITAS DE CAPITAL   90.000,00€ 43,2% 
OUTRAS RECEITAS      100,00€ 0,1% 
TOTAL DAS RECEITAS ……………………                      208.117,00€ 100% 

DESPESAS 

DESPESAS CORRENTES 118.017,00€ 56,7% 
DESPESAS DE CAPITAL   90.100,00€ 43,3% 
TOTAL DA DESPESA ……………………… 208.117,00€ 100% 
 

Da análise do quadro antes elaborado verifica-se estar cumprido o princípio do equilíbrio orçamental. 
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PPI-PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO) 
 

De acordo com os financiamentos previsíveis e, segundo as funções discriminadas no POCAL, no mapa 
respetivo são discriminadas as opções do executivo. 

1 – INTRODUÇÃO 
Conforme estipula a lei e de acordo com o Regimento da Assembleia de Freguesia de Mateus, o executivo 

desta junta de freguesia apresenta a todos os senhores (as) deputados (as) os: 

Plano de atividades e orçamento para o ano de 2019. 

As opções do plano de atividades e orçamento para o ano de 2019 aqui apresentadas são na verdade 
esclarecedoras das dificuldades que nos esperam mas que não nos tiram a vontade de melhor servir a população 
da freguesia de Mateus. 

 2 – ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA  
 Para melhor atendimento dos fregueses vamos manter o horário de funcionamento. 

 3 - LIMPEZA E AMBIENTE 
 Continuaremos a manutenção e limpeza de ruas, espaços verdes e caminhos rurais, zelando pelo bem –
estar, estando atentos a todos os problemas existentes nestas áreas, cuidando do meio ambiente da nossa 
freguesia.  

 4 – CULTURA E DESPORTO 
 A exemplo dos anos anteriores e contando com a colaboração das associações culturais, recreativas, 
desportivas, comissões de festas e de cidadãos, iremos  apoiar a comissão de amigos da Nossa Senhora dos 
Prazeres na elaboração das passadeiras de flores, a participação da freguesia nos cortejos de carnaval e marchas de 
Santo António, mostra de presépios, feira dos sabores e almoço de Natal dos idosos. Resultado dessas  
colaborações/parcerias, iremos continuar a apoiar as instituições que trabalham no desenvolvimento de atividades 
que dignificam o nome da freguesia.  

 5 – CEMITÉRIO 
 Dado que o espaço disponível para a inumação está a ficar reduzido, neste exercício iremos iniciar o 
processo de ampliação, com a aquisição do terreno necessário e optando pela construção de gavetões, conforme 
maquete que foi colocada no cemitério para que os fregueses se pudessem pronunciar  a fazer sugestões. Dado 
que não houve opiniões contrárias iremos avançar com a construção de gavetões, no total de 123. Iremos também 
construir ossários e columbários. 
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 6  - EDUCAÇÃO 
 Continuaremos, em conformidade com o acordo de execução celebrado com o município, a dar o apoio em 
material de limpeza com a escola pré-primária, apoio às refeições e prolongamento do horário escolar. 
Continuaremos a dar apoio para as chamadas visitas de estudo e festas de Natal e encerramento (lembranças aos 
alunos). 

 7- OBRAS PÚBLICAS 
 Em termos de obras públicas,  estão devidamente identificadas no PPI (Plano Plurianual de Investimento), 
propondo-se a requalificação da Rua da azenha, em Abambres. Há outros planos que serão propostos à assembleia 
na alteração do plano, previsto para Abril de 2019. Com o apoio da câmara municipal, prevemos para breve a 
construção do parque de estacionamento junto do centro de saúde de Mateus, a possível demolição das casas que 
estão situadas no início da Rua da Raia e possível alargamento até à Rua das Flores. Continuaremos a acompanhar 
o processo da remodelação da praça dos Condes. 

 8 – SANEAMENTO E ÁGUAS PLUVIAIS 
 No que se refere às águas pluviais continuaremos atentos no sentido de causar o menor incómodo aos 
fregueses e de forma a conservar as estradas e caminhos. 

 

 CONCLUSÕES 
 

 O PLANO E ORÇAMENTO AQUI ANUNCIADOS SÃO REALIZÁVEIS, PELO 
QUE PROPOMOS À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA A SUA APROVAÇÃO. 


