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(SÃO JOSÉ DE SÃO LÁZARO e SÃO JOÃO DO SOUTO)
Opções do Plano e proposta de orçamento para o Ano de 2015
INTRODUÇÃO
Nos termos do que determina a alínea a) do nº. 1 do artigo 16º. da
Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, a Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)
elaborou e aprovou, em sua reunião de 22 de dezembro de 2014, as
opções do plano e a proposta de orçamento para o ano de 2014,
documentos a submeter à aprovação da respetiva Assembleia de
Freguesia, em conformidade com o disposto na alínea a) do nº. 1 do artº.
9º. da legislação citada.
O orçamento, o Plano de Atividades e o PPI para 2015 definem de
forma clara a estratégia adotada pelo executivo da Junta de Freguesia
pelo cumprimento dos objetivos propostos, de forma sustentável,
procurando dar resposta às constantes necessidades da população, sem
prejuízo do indispensável rigor e contenção necessária, por forma a
garantir o respetivo equilíbrio orçamental.
Desta forma, e em linha com os anos anteriores, a proposta de
orçamento poderá traduzir-se, em termos genéricos, nas orientações
programáticas traçadas no início do presente mandato; tais orientações, a
que se juntam outras vindas quer da população quer da participação dos
eleitos das várias forças políticas, vão no sentido de dar resposta aos
vários problemas com que os cidadãos se debatem.
Competindo à Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta,
aprovar os documentos previsionais de gestão da Freguesia – Orçamento
e Plano de Atividades -, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do
artigo 16.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o executivo da Junta de
Freguesia submete à aprovação os referidos documentos, para o ano de
2015, os quais antecipam uma gestão coerente e rigorosa.
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Em termos orçamentais, o valor de € 355.629,90 encontrado, quer
para a Receita quer para a Despesa, foi calculado com base nos valores
contabilizados para o presente ano de 2014, com as devidas projeções
resultantes da atualização de alguns valores, designadamente a RMG.
GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2015
O plano de atividades da Junta de Freguesia da União de Freguesias
de S. José de S. Lázaro e S. João do Souto identifica as principais linhas de
atuação a desenvolver ao longo do ano de 2015, face às suas próprias
competências e prioridades e face às atribuições atuais e previstas,
delegadas pelo município.
Continuaremos a desenvolver a nossa política com vista à
valorização de um serviço público de proximidade, promovendo atividades
para e com os cidadãos e em parceria com as entidades e associações da
União de Freguesias.
Assim, as linhas orientadoras dessas mesmas opções podem
sintetizar-se da seguinte forma:
 Instalações da União das Freguesias: São Lázaro (sede) e São João
do Souto
 Ação Social, Saúde e Comissão Social Interfreguesias
 Associativismo, Desporto e Juventude
 Educação, Cultura e Património
 Dinamização económica
 Espaço Urbano, Ambiente e Higiene Urbana
 Trânsito, Sinalização, Segurança e Proteção Civil
 Recursos Humanos
 Orçamento para 2015

INSTALAÇÕES DA UNIÃO DAS FREGUESIAS: SÃO LÁZARO (SEDE) E SÃO
JOÃO DO SOUTO
Na visita realizada pelo Senhor Presidente da CMB e Vereadores à
União das Freguesias de São Lázaro e São João do Souto, em 30 de Maio
de 2014, houve a oportunidade de mostrar ao executivo municipal as
condições de funcionamento dos serviços da Junta e a falta de espaços
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para a realização de determinadas atividades consideradas de interesse
para a população.
Na sequência da visita efetuada, posteriormente, ao edifício “Pé
Alado” junto ao antigo cinema S. Geraldo, no Largo Carlos Amarante, a
Junta de Freguesia fez entrega ao Senhor Presidente da CMB de um
memorando com as necessidades da União de Freguesias em termos de
espaços para o desenvolvimento das suas atividades próprias, pois “tornase cada vez mais difícil dar resposta a todas as solicitações de que a Junta
de Freguesia é alvo e, igualmente, deter as condições mais adequadas
para os munícipes que a nós recorrem todos os dias. Outras freguesias, de
menor exigência demográfica e administrativa, beneficiam de condições
consideravelmente superiores àquelas que esta união de freguesias detém,
situação que nos parece particularmente injusta”. E, mais adiante,
acrescentava-se: “A contrapartida natural desta opção, para além de uma
melhor prestação de serviços aos habitantes da freguesia, seria um
contributo vigoroso da União de Freguesias no capítulo da animação do
centro histórico, já que este se localiza grandemente no nosso território.
Ao termos capacidade para albergarmos as sedes de 8/9 associações, a
maior parte de âmbito cultural, daríamos resposta aos anseios do
movimento associativo da freguesia que não beneficia de espaços
condignos para desenvolver as suas atividades. O nosso compromisso seria
garantir anualmente a realização de 35 iniciativas de índole cultural no
centro histórico. A existência de um auditório com capacidade para 150
lugares e de um espaço para exposições permitiria também que a sede da
Junta servisse de centro de dinamização de um espaço urbano com casos
de degradação evidentes”.
Relativamente às instalações de São João do Souto, dada a reduzida
procura por parte dos cidadãos para questões administrativas, aquele
espaço continuará a ser utilizado como um polo de desenvolvimento e
apoio a atividades culturais e artísticas (Braga Romana e Festas de S.
João), bem como para a realização de cursos de aprendizagem de línguas,
informática, artes decorativas, etc..
Uma vez que esta Junta de Freguesia sempre se mostrou
desagradada com o facto de os beneficiários do RSI serem atendidos fora
dos limites da autarquia, está em cima da mesa a possibilidade de ser
criado, nas instalações de São João do Souto, o gabinete de atendimento
aos beneficiários que residam na área da União de Freguesias; dos
contactos havidos com o Centro Distrital da Segurança Social e a
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Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa, entidade que tem
garantido o atendimento aos n/ beneficiários, há a informação de que o
referido gabinete poderá entrar em funcionamento no primeiro trimestre
de 2015.

AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E COMISSÃO SOCIAL INTERFREGUESIAS
 Articulação com os Serviços da CMB e Empresas Municipais no
apoio aos cidadãos e famílias em dificuldades;
 Apoio às IPSS’s, Conferências Vicentinas e outras entidades da
União de Freguesias que prosseguem projetos e iniciativas no
âmbito da Comissão Social Interfreguesias;
 Continuação do trabalho desenvolvido pela técnica de Ação Social,
nomeadamente na sinalização e acompanhamento de casos sociais
considerados graves e encaminhamento para as instituições com
capacidade de lhes dar resposta;
 Participação na Comissão Social Interfreguesias;
 Criação de uma loja social em parceria com a Associação de Pais da
EB1/JI do Fujacal e o apoio de um grupo de voluntariado social que
terá como missão também a visita a idosos que se encontram
isolados ou em condições precárias;
 Parceria com a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva na utilização da
bolsa de livros escolares usados para alunos filhos de famílias
carenciadas;
 Continuação da colónia de férias balnear para alunos das escolas do
1.º ciclo filhos de famílias carenciadas;
 Continuação do apoio logístico ao “Grupo Passo Certo” dos
Alcoólicos Anónimos (AA);
 Apoio à população desempregada, facultando informação sobre
ofertas de emprego e elaboração de currículos, bem como
encaminhando para ações de qualificação e formação profissional;
 Apoio às famílias dos alunos do ensino pré-escolar inseridas na
componente socioeducativa (Jardins de Infância da rede pública),
garantindo o prolongamento do horário (ATL) e as refeições do
almoço e lanche, privilegiando as famílias dos alunos mais
carenciadas;
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 Apoio às estruturas de combate à pobreza, designadamente a
CARITAS, o Banco Alimentar contra a Fome e a Cruz Vermelha
Portuguesa.
 Colaboração com a CMB na organização de férias de Natal para
alunos do EB filhos de famílias carenciadas; para tal, conta-se com o
apoio da JovemCoop na atividade “Oficina de Natal”;
 Organização de atividades de ocupação de tempos livres para
pessoas idosas, como convívios, ateliês de pintura, artes
decorativas, bordados, informática, etc. e ainda:
 Comemoração do Dia do Idoso, a 1 de Outubro;
 Passeios/convívios a locais de interesse turístico,
cultural e religioso;
 Colónia balnear para seniores;
 Comemoração do Dia dos Avós;
 Implantação do Projeto “Boccia Sénior Braga” em
parceria com a CMB e o SCB/Desporto Adaptado,
destinado a cidadãos seniores com idades entre os 60 e
os 80 anos;
 Continuação do Programa “Leituras com Vida”
(parceria com a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva);
 Prestação de auxílio através do agente do Programa Integrado de
Policiamento de Proximidade, sobretudo aos Idosos que se
encontrem em maior solidão;
 Apoio às famílias e cidadãos nas relações com a Segurança Social e
Autoridade Tributária, sobretudo na resposta on line aos pedidos de
informação e no preenchimento das declarações eletrónicas de
rendimentos (IRS);
 Colaboração com as estruturas de prestação de cuidados de saúde,
em especial as USF; prevista a celebração de protocolo de
colaboração com a Associação Embrakara – Associação dos Amigos
da Bracara (USF Bracara Augusta) – cuja finalidade passa por
"desenvolver, junto dos seus associados, atividades relacionadas
com a divulgação e proteção dos direitos enquanto utentes do
Serviço Nacional de Saúde, com a promoção da saúde e bem-estar,
com a identidade cultural dos associados, com o lazer e
entretenimento e com o acompanhamento ou apoio em situações
de dificuldades em acesso à saúde";
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 Criação do Dia da Solidariedade em colaboração com as Instituições
Particulares de Solidariedade Social da União de Freguesias;
 Realização de uma feira (troca) de material escolar usado (manuais
escolares, compasso, transferidor, etc.) como forma de acesso a
estes materiais a preços convidativos.

ASSOCIATIVISMO, DESPORTO e JUVENTUDE
 Continuação do apoio ao movimento associativo da União de
Freguesias, tendo por base contratos programa ou protocolos
que definem as condições de atribuição do apoio; em 2015
vamos procurar regulamentar o valor atribuído, tendo como
critério o número de atletas envolvido e o número de
actividades desenvolvidas. Estão no momento registadas as
seguintes coletividades:
 Arsenal Clube da Devesa
 Patrimonense Futebol Clube
 Grupo desportivo André Soares
 Pelames Futebol Clube
 Apoio aos clubes que participem em eventos desportivos que
projetem a imagem da União de Freguesia para o exterior;
 Apoio à participação de crianças e jovens em torneios
desportivos organizados pelos clubes ou outras instituições,
designadamente a CMB e Juntas de Freguesia, em períodos de
férias escolares;
 Parceria com as associações juvenis, designadamente o
“Synergia – Centro Jovem de Santo Adrião” e a “JovemCoop” na
realização de atividades para jovens;
 Realização do 13.º Dia Jovem São Lázaro/São João do Souto,
destinado a dar as boas vindas aos alunos das nossas escolas no
início de mais um ano letivo;
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EDUCAÇÃO, CULTURA E PATRIMÓNIO
 Educação
o Promover pequenas obras de manutenção dos
estabelecimentos escolares do 1.º ciclo e pré-escolar, nos
termos do acordo de execução celebrado com a CMB;
o Obter a garantia por parte da CMB para a realização de obras
de conservação e reparação nas Escolas do 1.º ciclo de São
Lázaro (candidatura a fundos comunitários em 2015) e de São
João do Souto, cuja estrutura e estado de conservação nada
condizem com o que se pretende seja uma escola moderna e
de qualidade. Existem já os respetivos projetos, pelo que se
torna urgente e inadiável a execução daquelas obras para que
professores e alunos possam dispor de instalações mais
seguras e confortáveis;
o Garantir a gestão da componente socioeducativa do ensino
pré-escolar (Jardins de Infância da rede pública), com o
fornecimento das refeições do almoço e lanche e o
prolongamento do horário (ATL);
o Garantir a transferência de verbas para o expediente e
limpeza das escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico e do préescolar;
o Continuar a apoiar as escolas Secundárias, EB, 2, 3, do 1º.
Ciclo e do Pré-escolar nas suas múltiplas solicitações;
o Colaborar com as diferentes Associações de Pais existentes
nas nossas escolas na dinamização de atividades lúdicas e
educativas, como festas de Natal, exposições e vendas;
o Cooperar, sempre que possível, em parceria com as Escolas,
em projetos de natureza cultural e educativa que, pela sua
natureza, fomentem o desenvolvimento das nossas crianças e
jovens;
o Prestar apoio aos alunos dos 9.º e 12.º anos de escolaridade,
filhos de famílias carenciadas da freguesia, na preparação dos
exames finais de aferição de conhecimentos/competências
nas disciplinas estruturantes do respetivo currículo – Língua
Portuguesa/Português e Matemática;
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o Participar nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas
André Soares e D. Maria II;
o Cooperação com a Escola Profissional de Braga no concurso
"Nine2five” para alunos do curso de design gráfico,
abordando temas sobre o nosso território;
o Promover, em parceria com a CMB e as associações juvenis,
férias escolares com atividades culturais e desportivas.
 Cultura
o Início do programa de comemorações dos 400 anos da Capela
de S. João da Ponte, efeméride que será assinalada entre
Junho de 2015 e Junho de 2016 em conjunto com a Paróquia
de Santo Adrião, Câmara Municipal de Braga, Associação de
Festas de S. João e Instituto de História e Arte Cristã da
Arquidiocese de Braga;
o Realização de espetáculos em parceria com as associações
culturais da freguesia, nomeadamente a Companhia da
Música, o TinBra e a Arte Total; comemoração do dia mundial
do Teatro;
o Continuar a realizar a Feira de Artesanato, intitulada
“Mercado do Centro” de periodicidade mensal no largo da
Senhora-a-Branca, em parceria com a Junta de Freguesia de
S. Victor;
o Apoiar logisticamente a dinamização cultural dos espaços
públicos e das instituições das freguesias;
o Realização de três exposições no espaço da Junta de
Freguesia de São Lázaro;
o Disponibilizar a sede da junta para cursos de informática para
seniores, artes plásticas, fotografia digital, instrumentos
musicais;
o Promoção do folclore e da etnografia através de acções
conjuntas integradas na parceria com o Grupo Folclórico
Gonçalo Sampaio, associação cultural desde sempre sediada
na freguesia de São Lázaro e que recentemente inaugurou um
Museu na área da freguesia;
o Continuar a apoiar a atividade do Grupo de Cavaquinhos de
São Lázaro, potenciando as suas iniciativas e colocando-o ao
serviço das duas freguesias;
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o Dar sequência ao programa de iniciativas culturais intitulado
“Verão no Parque”, que propõe atuações dos grupos culturais
da freguesia no parque da Ponte;
o Realização do Concerto de Reis;
o Em conjunto com a Misericórdia, organização da Feira de São
Marcos, uma iniciativa secular entretanto extinta, que se
realizou até aos anos 30 no largo Carlos Amarante, no dia
devotado ao santo (25 de Abril);
o Comemoração dos santos padroeiros das duas freguesias, São
José (19 de Março) e São João (24 de Junho), com a realização
de concertos comemorativos e outros eventos culturais que
sejam oportunos;
o Participação no concurso “Cascatas de S. João” (parceria com
a JovemCoop);
o Construção de um novo web-site para a União das Freguesias
de São Lázaro e São João do Souto, onde seja valorizada a
memória coletiva, os principais fatores da identidade
comunitária, as nossas associações e instituições, bem como
as iniciativas promovidas;
o Continuar com o posto público Internet, gratuito, para todos
os cidadãos da União de Freguesias, já que se trata de uma
ferramenta de trabalho e de estudo posta ao serviço dos
mesmos cidadãos;
o Promover a pintura de um mural em cada um dos bairros da
União de Freguesias (Nogueira da Silva, Fujacal e Carandá).

 Património
o Em parceria com as associações juvenis da União de
Freguesias (JovemCoop, associação sediada em S. João do
Souto) e Synergia (em S. José de S. Lázaro), realizar a
atividade “O meu Património” durante o mês de Julho,
dirigida aos mais jovens e que tem como objetivo a
descoberta e valorização do património das nossas
freguesias;
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o Celebrar o Dia Nacional dos Moinhos (7 de Abril)
proporcionando uma visita às antigas moagens localizadas
junto ao rio Este, particularmente na zona histórica dos Galos;
o Sensibilizar a Misericórdia e a Câmara Municipal de Braga
para a recolocação da Fonte dos Granjinhos no seu local
original;
o Procurar, junto da Câmara Municipal, o regresso dos
elementos patrimoniais de monumentos desaparecidos de
Braga que estavam no parque da Ponte, apoiando a sua
musealização a céu aberto;
o Acompanhar o estado de conservação do palacete Domingos
Afonso, exemplar patrimonial degradado, alertando a Câmara
Municipal para a necessidade de proteger este imóvel;
o Continuar a realizar vistas guiadas ao património da freguesia
entre os meses de Junho e Setembro;

DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA



Promover, em conjunto com outras entidades, designadamente a
Associação Comercial ou grupos de comerciantes, campanhas de
incentivo a compras no comércio local;
 Em articulação com a Associação Comercial de Braga, dinamizar
eventos que possam criar atrativos no centro histórico de Braga;
 Apoiar e acompanhar a Santa Casa da Misericórdia de Braga nas
soluções a encontrar para os edifícios do antigo hospital;
 Em parceria com a Associação Comercial, criação de prémios para
os concursos de montras por altura das solenidades da Semana
Santa (ou do S. João);

ESPAÇO URBANO, AMBIENTE E HIGIENE URBANA
 Acompanhar a realização do Concurso de Arquitectura, promovido
conjuntamente pela Câmara Municipal de Braga, pela Confederação
Empresarial de Portugal, Associação Industrial do Minho e
Universidade do Minho e que prevê a definição de um projecto de
regeneração urbana numa área de 56 hectares no centro da cidade
de Braga, entre a Avenida Central e a base do Monte Picoto;
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 Reabilitação das urbanizações do Carandá e Fujacal, dialogando com
a Câmara Municipal e os proprietários no sentido da realização de
obras de conservação/pintura dos respetivos edifícios; para tanto,
tratando-se de famílias com fracos recursos, a Junta de Freguesia
envidará todos os esforços para que os processos sejam isentos das
correspondentes taxas de ocupação do espaço público;
 Reabilitação do Loteamento da Quinta de Santo Adrião, com
construções abandonadas por falência do empreiteiro; há já um
projeto na CMB para intervenção em 2015;
 Dar uma particular atenção aos Bairros Nogueira da Silva, Imaculada
Conceição e Pinheiro da Gregória, solicitando das entidades
responsáveis a adoção de medidas para o aumento da qualidade de
vida dos respetivos moradores nos aspetos da segurança, limpeza,
rede viária, iluminação pública, etc.;
 Pedido de intervenção da AGERE na limpeza de bermas e passeios,
eliminando ervas e arbustos que dificultam a circulação de peões;
 Solicitar a limpeza das áreas arborizadas junto dos aglomerados
populacionais, de forma a prevenir a ocorrência de fogos de verão;
 Continuar o diálogo com a Câmara Municipal para resolver o
problema da falta de lugares de estacionamento automóvel para
moradores em algumas zonas da Freguesia;
 Manifestar, junto da Câmara Municipal, a nossa preocupação para
com o estado de degradação da zona histórica dos Galos;
 Solicitar da Câmara Municipal a melhor atenção para algumas zonas
de conflito existentes na ciclovia do Rio Este, sobretudo nos pontos
em que se cruzam peões e ciclistas;
 Criar, nas imediações do Parque da Ponte, uma zona de
estacionamento para autocarros de turismo;
 Solicitar à Câmara Municipal a colocação de bancos com encosto no
recinto do Parque da Ponte;
 Criar, em colaboração com a Câmara Municipal, uma área de
serviço para estacionamento de autocaravanas, com a
implementação das necessárias estruturas de apoio (água,
saneamento, corrente elétrica);
 Exigir da Câmara Municipal a construção de sanitários no interior do
Parque da Ponte;
 Continuar a sensibilizar os donos de canídeos para a recolha dos
dejetos dos animais, fornecendo-lhes, para tal, os sacos necessários;
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 Insistir com a AGERE para que sejam colocadas papeleiras nos locais
onde ainda não existam, bem como substituir as que estão em mau
estado;
 Manter a colaboração com a Divisão do Ambiente da CMB no
concurso “Braga Florida”, promovendo a colocação de floreiras nos
estabelecimentos comerciais e varandas das residências das
principais ruas do centro histórico;
 Continuar o combate ao ruído, sobretudo o que é provocado nos
bares noturnos e estabelecimentos similares e que põe em causa o
sossego e o descanso noturnos dos cidadãos;
 Solicitar a remoção das viaturas abandonadas na via pública, já que
constituem um atentado ao ambiente e à estética das nossas ruas e
praças;
 Solicitar da AGERE a limpeza periódica das sarjetas nas várias ruas
da freguesia, para que possa haver um normal escoamento das
águas pluviais; estão neste caso as Avenidas da Liberdade e 31 de
Janeiro (junto à Ponte do Rio Este) e as Ruas de Damão e Diu;

TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL
 Solicitar à CMB a eliminação de todas as barreiras arquitetónicas
ainda existentes e que dificultem a locomoção de pessoas com
deficiência;
 Identificar e solicitar a correção dos desníveis de rampas dos
passeios para facilidade de locomoção dos cidadãos com
deficiência;
 Colaborar com os Serviços Municipais de Proteção Civil e o Conselho
Municipal de Segurança nas suas áreas de intervenção;
 Continuar a exigir da EDP e da CMB a imediata reposição da
iluminação pública, quando avariada, sobretudo nas zonas mais
críticas e que potenciem a criminalidade;
 Insistir com a CMB pela reparação do muro de suporte que há anos
ameaça ruir na travessa paralela à Rua do Fujacal e que suporta a
estrutura das garagens de um prédio da Avenida Imaculada
Conceição;
 Continuar a insistir para que sejam impostos limites de velocidade e
pela colocação de lombas na Rua do Fujacal e Largo da Devesa; está
prevista uma intervenção na Rua do Fujacal já no início de 2015; à
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semelhança do que foi feito na Rua Conselheiro Lobato, de forma a
reduzir a velocidade, os acidentes rodoviários e os atropelamentos;
Manter os contactos com a “Estradas de Portugal” e os TUBTransportes Urbanos de Braga no sentido da colocação de uma
passadeira pedonal na Via da Falperra, junto ao viaduto da Variante
Sul;
Insistir com a CMB pela colocação do passeio lado norte da Rua de
Santo Adrião (prevista a obra para 2015);
Solicitar junto da Polícia Municipal para que ponha cobro aos
estacionamentos abusivos e contrários à lei, em cima dos passeios,
curvas e cruzamentos, potenciando acidentes e conflitos;
Solicitar das autoridades policiais uma vigilância intensa das zonas
onde proliferam os arrumadores de automóveis, normalmente
marginais e consumidores de drogas associados a furtos em
viaturas; neste particular, tem havido uma ótima colaboração do
Agente da PSP responsável pelo Programa do Policiamento de
Proximidade na nossa Freguesia;
Solicitar das autoridades policiais e do S.E.F. o controle do
movimento de imigrantes;
Solicitar a intervenção da CMB junto dos proprietários dos imóveis
desocupados e em estado de degradação, de forma a acautelar a
segurança e a integridade física de quem transita pelo local;
Colaborar com a CMB na manutenção e colocação de sinalização
vertical e horizontal;
Colaborar com a CMB na designação de novos topónimos;

RECURSOS HUMANOS
 Continuar a proporcionar as melhores condições de trabalho às
funcionárias da Junta de Freguesia, promovendo as alterações
julgadas necessárias em termos de conforto e bem-estar, bem
como dotar os postos de trabalho com os meios técnicos
indispensáveis a um bom atendimento dos cidadãos;
 Proporcionar às funcionárias o acesso à formação específica de
modo a potenciar as capacidades técnicas de cada uma;
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ORÇAMENTO PARA 2015
Resumo do orçamento da Receita e da Despesa:

Resumo das Receitas
€ (em euro)
Impostos Diretos
Taxas, Multas e Outras Penalidades
Rendimentos da Propriedade
Transferências Correntes
Outras Receitas correntes
Transferências de Capital

Resumo das Receitas
Transferências de
Capital; 20

Impostos Diretos;
26500

26 500
5 650
9 500
311 206
20

Taxas, Multas e
Outras
Penalidades; 5650
Rendimentos da
Propriedade; 9500

Transferencias
Correntes; 311206
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Subsídios; 1020

Outras despesas
correntes; 17650

Aquisição de Bens
de Capital; 2500

Transferências
Correntes; 27830

Despesas com o
Pessoal; 187279,9

Aquisição de bens
e serviços; 119350

Resumo das Despesas

Resumo das Despesas
€ (em euro)
Despesas com o Pessoal
Aquisição de bens e serviços
Transferências Correntes
Subsídios
Outras despesas correntes
Aquisição de Bens de Capital

187 280
119 350
27 830
1 020
17 650
2 500

Trata-se de um documento previsional das receitas a arrecadar e
das despesas a realizar no decorrer do próximo exercício pela Junta de
Freguesia, que tem que ser aprovado pelo respetivo órgão deliberativo. A
sua elaboração respeita rigorosamente as regras e princípios obrigatórios
da legislação em vigor, sendo o seu equilíbrio aquele que mereceu maior
atenção, uma vez que o orçamento tem de contemplar, pelo menos, a
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igualdade entre as receitas e despesas correntes, já que não é permitida
às autarquias a apresentação de propostas de orçamento com défice.
A fim de propiciar aos eleitos do órgão fiscalizador elementos de
leitura mais condensada e de visualização mais rápida dos dados,
semelhantes aos de apresentação dos documentos previsionais para o
exercício em apreço e para permitir análises comparativas, a Junta
preparou mapas e representações gráficas que integram este conjunto de
elementos.
A apreciação do orçamento pelo órgão deliberativo da freguesia é
efetuada em sessões públicas, parecendo, assim, assegurada a
participação das populações interessadas no processo de discussão e
votação do orçamento e dos planos.
Para garantir a transparência dos atos públicos e a aproximação da
autarquia com as populações, deve ser dada publicidade dos documentos
previsionais depois de aprovados pela Assembleia de Freguesia, conforme
é determinado obrigatoriamente pela Lei das Finanças Locais.
O orçamento das autarquias é o documento contabilístico onde são
previstos todos os encargos ou aplicações e onde são computadas as
receitas ou origem de fundos, para um período de tempo determinado e
que após aprovação pelos órgãos competentes, se converte em lei
económica fundamental da administração local.
Como forma de promover a participação dos cidadãos da União de
Freguesias na elaboração do orçamento da Junta de Freguesia, criar-se-ão
condições para implementar o orçamento participativo para o ano de
2016, no qual será inscrita uma verba que contemplará o(s) projeto(s)
mais votado(s); tais projetos deverão ter em conta as competências
próprias da Junta de Freguesia previstas na lei.
CONCLUSÃO E PROPOSTA
Face ao presente documento, que contém as opções do plano e a
proposta de orçamento para o ano de 2015, cremos ter esclarecido os
Exmos Membros da Assembleia de Freguesia acerca das atividades a
desenvolver e do orçamento, em anexo, que as suportará, esperando que
os documentos em apreço mereçam da mesma Assembleia total
aprovação.
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É o que à Junta de Freguesia cumpre apresentar nos termos da alínea a)
do nº. 1 do artigo 16º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro,
Braga e União das Freguesias de São José de São Lázaro e São João do
Souto, 22 de dezembro de 2014.

O PRESIDENTE, _________________________________________________
O SECRETÁRIO, _________________________________________________
O TESOUREIRO, _________________________________________________
O VOGAL, ______________________________________________________
A VOGAL, ______________________________________________________
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