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RELATÓRIO E CONTAS DA FREGUESIA DE POMBAL ANO DE
2018

Nos termos do nº 2 do artigo 11º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, o
executivo da Junta de Freguesia de Pombal submete à apreciação da
Assembleia de Freguesia, o Relatório de Gestão referente ao ano de 2018,
após a sua aprovação por unanimidade, em reunião do executivo, que teve
lugar no passado dia um de abril de 2019.
Assim, e para conhecimento de V. Exªs em pastas separadas segue toda a
documentação relacionada com a Gestão de Contas, a fim de que possam ficar
devidamente elucidados no que diz respeito às receitas e despesas.
Após a análise de todos os documentos, puderam verificar que o grau de
execução orçamental, em 31 de Dezembro de 2018, no montante de
1.208.512,94€, se cifrou em 88,02% representando um total de execução de
1.063.783,82€.
O resultado obtido, situou-se para nós, dentro do patamar considerado de bom,
porquanto teve em conta valores previstos e não cumpridos, que não vieram
atempadamente o que por si só, não desvirtua o resultado final, ficando de
novo provado que nunca foi nossa intenção empolar os valores previsíveis
insertos no Orçamento relativo ao ano em apreço.
O nosso princípio de gestão é acima de tudo, termos a noção exata de que o
que recebemos deve ser sempre igual ou superior ao que gastamos. É esta
norma, é este rigor que queremos manter até terminarmos o nosso atual
mandato.
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1. Introdução
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2.Execução Orçamental - Receitas
2.1 – Resumo das Receitas
Ao nível das Receitas, terminámos o ano civil com um montante de
1.063.783,32€ reconhecendo que foi um bom resultado financeiro, ainda que o
transcrevemos resumidamente os valores por rúbricas, que correspondem ao
total das receitas.
Controlo Orçamental – Resumo.
Receitas Correntes

Valores Orçam.

Valores Rec.

%

Impostos Diretos -----------

45.000,00€

42.912,88€

95,36%

Imposto indiretos-----------

100,00€

114,40€

114,40%

Taxas, multas e outras ----

22.150,00€

24.244,18€

109,45%

Rendimentos propriedade

40,00€

0,00€

0,00%

Transferências correntes -

739.180,00€

645.114,19€

87,27%

Venda de bens e serviços

264.250,00€

255.179,73€

96,57%

850,00€

643,00€

75,65%

1.071.570,00€

968.208,38€

90,35%

Outras receitas correntesTotal
Receitas de capital
Venda de bens de Invest.
Transferências de capital.
Reposições não abatidas.
Saldo gerência anterior.
Total
Previsão Orçam. 2018

Valores Orçam.

%

500,00€

500,00€

100,00%

43.000,00€

2.832,00€

6,59%

200,00€

0,00€

0,00%

92.242,94€

92.242,94€

100,00%

136.942,94€

95.574,94€

69,79%

Valores Orçam.
1.208.512,94€
Diferença
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Valores Rec.

Valores Rec.

%

1.063.783,32€

88,02%

-144.729,62€

-11,98%
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ano em apreço não tenha sido dos melhores nesse campo. Abaixo
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3.1 Resumo das Despesas
Ao nível das Despesas, terminámos o ano civil com um montante aplicado de
1.004.301,99€ o correspondente a 83,10% do orçamentado, que havia sido de
1.208.512,94€.
Contudo, cumpre-nos informar que o valor total dos compromissos assumidos
para o ano civil de 2018, se cifrou em 1.036.106,18€, que em virtude de uma
anomalia técnica com o software SEPA, fomos forçados a transitar para 2019,
o montante de 31.804,19€.
Este resultado revela o cuidado de não extravasarmos as nossas capacidades
financeiras, nunca ultrapassando em despesas o valor das receitas.
Para conhecimento, abaixo transcrevemos resumidamente os valores por
rúbricas, que fazem parte do total das despesas.
Controlo Orçamental – Resumo das Despesas
Despesas Correntes

Valores Orçam.

Valores gastos

%

Despesas com pessoal ----

596.060,00€

557.984,17€

93,61%

Aquisição de bens e Serv.

509.492,94€

393.437,27€

77,22%

Transferências correntes

35.150,00€

27.670,96€

78,72%

Outras despesas correntes

7.110,00€

4.362,22€

61,35%

1.147.812,94€

983.454,62€

85,68%

Total
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3.Execução Orçamental – Despesas
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Controlo Orçamental – Resumo das Despesas
Valores Orçam.

Aquisição Bens Capital -

59.500,00€

20.846,80€

35,04%

Transferências capital --

1.200,00€

0,00€

0,00%

60.700,00€

20.846,80€

35,04%

Total
Previsão Orçam. 2018

Valores Orçam.
1.208.512,94€
Diferença

Valores gastos

Valores gastos
1.004.392,42€

%

%
83,10%

- 204.120,52€ - 16,90%

No que diz respeito às despesas com pessoal, que foram no seu todo, no
montante de 557.984,17€, havendo sido orçamentadas em 596.060,00€,
correspondendo a uma percentagem de execução de 93,61 % e 50,90% do
montante executado, o que é de sobremaneira importante para que possamos
continuar a administrar sem percalços as verbas que nos vão chegando,
relacionadas com protocolos firmados com o Munício e outras entidades.
Importante é também que tenhamos presente a grandeza destes valores,
integrados nos parâmetros de uma gestão equilibrada de despesas com pessoal,
justificando-se os mesmos pelo número de trabalhadores e colaboradores que a
Freguesia tem ao seu serviço, não podendo prescindir dos mesmos, porquanto
assumimos por inteiro toda a componente social de apoio à família e bem
assim o cumprimento integral do protocolo de Delegação de competências,
com o Município, tendo este a ver essencialmente com trabalhos no exterior,
que constam no seu todo, com a abertura de caminhos, sua conservação,
manutenção e limpeza de valetas, colocação de manilhas, manutenção e
conservação dos Jardins de Infância e das escolas do 1º Ciclo do ensino básico
e bem assim de todos os outros trabalhos inseridos na respetiva Delegação de
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Despesas de Capital
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competências, como é o caso da Comissão Social de Freguesia, instituída em
15 de Janeiro de 2018.
A seguir damos conhecimento das atividades acima referenciadas, quer na
exterior:
4 - Componente Social de Apoio à Família
4.1 - Jardins de Infância, ano letivo 2018/2019 - almoços
Continuamos a assegurar o transporte e fornecimento de refeições diárias,
devidamente acondicionadas, a uma média de 209 crianças, da pré-primária,
cujos pais ou encarregados de educação tenham aderido.
4.2– Jardins Infância-ano letivo 2018/2019-Prolongamento
Tal como nos anos anteriores, também no ano em apreço, tivemos no
prolongamento, um número bastante assinalável de crianças, que ronda as
174/dia, funcionando entre as 15,30h e as 19h, entregues à responsabilidade
das Assistentes Operacionais, contratadas para o efeito por esta Junta de
freguesia.
4.3 - 1º Ciclo ensino básico: Ano letivo 2018/2019 – Almoços
À semelhança dos anos anteriores, continuámos a assegurar o serviço de
almoços ao nível do 1º Ciclo do Ensino Básico, a todas as crianças distribuídas
pelos dois Agrupamentos cujos pais ou encarregados de educação dele
necessitaram, rondando as 487/dia, havendo o cuidado da nossa parte, de uma
melhor distribuição das crianças por locais de refeição, almoçando todas elas
em salas apropriadas para o efeito.
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Componente Social de Apoio à Família, quer nos serviços em trabalhos no
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4.4 - Atividades dos Tempos Livres – ano letivo 2018/2019
As Atividades dos Tempos Livres, funcionam apenas 1,30h por dia, com
ano letivo ainda a funcionar, rondou as 273/dia, distribuídas de acordo com os
locais das Atividades dos Tempos Livres, existentes nas escolas da freguesia.
4.5 - Atividades Enriquecimento Curricular – 2018/2019
Tal como o vimos fazendo há já onze anos a esta parte, as atividades de
Enriquecimento Curricular, decorreram de acordo com o que já havíamos
preconizado para o efeito, sendo que no ano letivo em curso, estão inscritas
594 crianças/dia, tendo havido grandes alterações nestas atividades, não só a
nível do ministério da Educação, como da nossa parte, a saber:

 3º e 4º ano, estão a ter inglês curricular, contando a avaliação deste
para o aproveitamento do ano letivo:
No que concerne às AEC,s, têm três horas de atividades/semana,
constando estas de:
o 1hora de Xadrez;
o 1horas de Educação Física;
o 1hora de Cidadania.
 1º e 2º ano, têm cinco horas de atividades/semana, constando estas de:
o 2horas de Educação física;
o 1hora de Xadrez;
o 1hora de Música;
o 1hora de Desenvolvimento Pessoal.
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início às 17,30h e términos às 19,00h. O número de crianças inscrito para o
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5 - Máquinas e meios de transporte:
E para que conste é importante que V.Exªs tenham conhecimento de todos os
Freguesia, para a execução de todas as tarefas de que somos incumbidos e cujo
cumprimento é posto em prática por todos quantos nelas trabalham.
 1 Retroescavadora;
 1 Niveladora;
 1 Trator grande;
 1 Trator pequeno;
 1 Atrelado para o trator;
 1 Carrinha com cabine dupla e caixa de carga;
 1 Carrinha transporte materiais, c/báscula, 3500Kg;
 1 Carrinha transporte matérias, 3000kg cabine dupla;
 1 Máquinas destroçadoras;
 1 Camião de 19 toneladas;
 1 Atomizador de 600 litros com 2 espalhadores;
 2 Carrinhas de transporte de crianças de 9 lugares;
 1 Mini autocarro de 16 lugares;
 1 Carrinha ligeira de 5 lugares;
 2 Carrinhas ligeiras comercias;
 1 Carrinha de todo o terreno;
 1 Pá niveladora para trator;
 1 Carregador frontal para trator;
 1 Cilindro com 2 rolos de 90cm;
 2 Betoneiras;
 Outro equipamento variado que faz parte do material necessário à
boa execução de todo o trabalho no exterior.
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meios rodoviários e outros, disponíveis no dia-a-dia, pertença desta junta de
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6. - Aquisição de bens e serviços
Relativamente a esta rubrica, orçamentada em 509.492,94€ foram utilizados
sobressaindo destas, os valores de:

 Combustíveis e lubrificantes ---------------------

26.429,10€

 Alimentação – Refeições confecionadas -----------

150.310,20€

 Atividades de Enriquecimento Curricular -------

74.955,00€

 Outros serviços -------------------------------------------

28.090,92€

Este resultado final para nós, é bom, já que obedecendo aos valores do Plano e
Orçamento, tivemos ao longo do ano, uma gestão perfeitamente controlada.
7. – Aquisição de Bens de Capital:
Relativamente a esta rubrica, orçamentada em 59.500,00€ foram utilizados
20.846,80€, correspondendo a uma execução orçamental de 35,04%,
sobressaindo destas, os montantes de:
 Pequenas reparações em habitações e outras-------

3.794,80€

 Diversos trabalhos no exterior e outros--------------

17.355,06€

Como V.Exªs poderão verificar houve da parte deste executivo a preocupação
na aquisição de bens considerados necessários ao bom funcionamento dos
serviços quer internos quer externos desta Junta de freguesia, embora tenha
resultado daí uma diferença a considerar entre o valor orçamentado e o valor
utilizado, sendo certo que tal se deveu a serviços que prevíamos fazer e tal não
aconteceu.
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393.437,27€ correspondendo a uma execução orçamental de 77,22%,

ABRIL | 2019

8. - Execução do Plano Anual de Investimento
 Construção de diversos aquedutos e colocação de manilhas;

 Conservação e Manutenção de estradas e caminhos, de acordo com
o protocolo assumido entre Câmara e Junta de Freguesia;
 Colocação e manutenção de sinalização toponímica;

 Requalificação e conservação do Parque de Merendas do Cotrofe;
 Conservação e pequenas reparações nas Escolas do 1º ciclo do
ensino básico e Jardins de Infância;
 Aquisição de equipamento escolar;
 Aquisição de equipamento administrativo;
 Aquisição de equipamento informático;
 Aquisição de equipamento hoteleiro;
 Aquisição de mobiliário de escritório;
 Aquisição de mais uma roçadoira automática.
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 Abertura de novos caminhos, com todas as estruturas tidas como
possíveis e necessárias;
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9. - Eventos, parcerias e outros
9.1 – Educação

 Férias de Natal, Páscoa, Verão e mês de setembro;

 Permanência das crianças da Pré e do 1º Ciclo, inscritas no
Prolongamento e no ATL, connosco, havendo desenvolvido uma série
de atividades, tais como: visita à Assembleia da República, ao Castelo,
Biblioteca, Teatro-Cine, Museu, Pavilhão do Conhecimento, Escola de
Surf da Gala, Parque Aventura da Figueira da Foz, Praia do Osso da
Baleia, Praia das Rocas, Cinema, Desporto e muitas outras;

 Pombalíadas – 25 de maio;

 Assembleia das Crianças – 20 de junho;

 Torneio de Xadrez, com a presença de 94 alunos do 1ºciclo, que teve
lugar 26 de maio na Escola Gualdim Pais;

 Parceria com o NDAP na promoção e divulgação do Andebol, nas aulas
das AEC,s – Educação física;

 Parceria com a Associação Pedro Roma na promoção e dinamização de
atividades desportivas;
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 Crianças ao palco – 19 de junho;
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 Intercâmbio inserido no Projeto Social da Freguesia, nas férias do
Natal, com as crianças do ATL e pessoas idosas, vindas de diversas
localidades da freguesia, em que umas e outras conviveram e
partilharam juntos o almoço, oferecido aos idosos pela junta.

Apoio à Família, de diversas atividades lúdicas com as crianças quer
dos Jardins de Infância, quer do 1º Ciclo do Ensino Básico;

 Ações de Formação durante o ano letivo, com todas as colaboradoras da
componente Social de Apoio à Família, a saber:
 2º Encontro de colaboradores
 Formação sobre Técnicas de Reciclagem – parceria com o
Município de Pombal e Valorlis;
 Saúde/Socorrismo – Suporte Básico de Vida (SBV),
Obstrução de Via Aérea (OVA) e Posição Lateral de
Segurança (PLS) – parceria com o Agrupamento de Escolas
de Pombal;
 Psicologia – “Como evitar cair na armadilha da rotulagem?!”
– parceria com o Agrupamento de Escolas de Pombal;
 Sensibilização geral acerca das Orientações Curriculares para
a Educação Pré-escolar – ciclo formativo em parceria com o
Município de Pombal;

9.2-Projeto Social da freguesia;
É um projeto solidário, que pretende trazer até nós, pessoas idosas que vivam
sobretudo em solidão, dando-lhes um bocadinho de conforto e acima de tudo
de convívio.
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 Implementação por parte da Coordenadora da componente Social de
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 Durante o ano transato, foram efetuadas diversas atividades
direcionadas à comunidade sénior da nossa freguesia, tais como:
atividades de trabalhos manuais, sessões de esclarecimentos e
sensibilização, jogos de memória e motricidade, arte da terapia, visitas

 Presença como parceiros sociais no CLAS - Concelho Local de Acão
Social, assim como no programa de “Melhoria das Condições
Habitacionais de Munícipes economicamente carenciados”;

 Elaboração de folheto informativo da Comissão Social de Freguesia de
Pombal;

 Programa POMBAL 65+ (desporto; cultura; novas tecnologias;
realização de tertúlias; organização de visitas culturais; recriação de
tradições, etc);

 Realização

de

atividades

de

animação

e

sessões

de

informação/sensibilização sobre saúde, segurança, entre outras;

 Ações de sensibilização no âmbito da prevenção e combate à violência
contra os idosos, destinadas aos próprios idosos e a profissionais
(técnicas, auxiliares e outros interessados) das instituições de apoio à
terceira idade.

 Acompanhar a implementação do Programa de Apoio Municipal para a
Adaptação e Requalificação de Habitações (AMPARHA)

 Eco-Natal, desenvolvido no âmbito do Eco-Freguesia, foram realizadas
várias dinâmicas na componente Educativa e Social, com o intuito de
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a diversos locais de interesse;
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consciencializar para a importância da reciclagem e sustentabilidade
ambiental, a saber:
 Eco Montras;
 Eco Rolhas;
 Eco Embrulhos;
 Eco Vitrinismo;
9.3 Carrinhos de rolamentos
Inserida na Festa de Santo Amaro, a Junta de Freguesia de Pombal organizou,
no dia 13 de janeiro de 2018, a prova “Pombal em Rolamentos”. O objetivo
desta iniciativa visou recuperar uma tradição de várias gerações de
pombalenses, proporcionando a descida de carrinhos de rolamentos, junto à
encosta do castelo de Pombal. Trata-se de uma prova que, apesar de ter caráter
competitivo, teve objetivo máximo o convívio, a diversão e o entretenimento
entre todos os participantes.
9.4- Baile de Carnaval, numa parceria com a Associação de Estudantes da
Escola Secundária de Pombal, realizou-se, no dia 10 de fevereiro, um Baile de
Carnaval, no salão dos Bombeiros Voluntários de Pombal. Neste evento foram
atribuídos prémios para melhor máscara sénior, melhor disfarce e melhor
grupo. Esta atividade revestiu-se de um cariz inclusivo, em que os séniores
abrangidos pela Comissão Social de Freguesia foram incentivados a produzir
as suas máscaras de carnaval.
9.5 - Comemoração do Dia dos Centros Históricos Nacionais;
 Uma vez mais, levámos a efeito a comemoração do Dia Nacional dos
Centros Históricos, que decorreu entre 28 e 31 de março, com um
programa recheado de atividades que juntaram música, gastronomia e
animação, numa perspetiva de valorização da zona histórica,
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 Eco Tecnologia;
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dinamização do comércio local, divulgação de projetos musicais e
solidariedade:
 Mega Fogaça;
 Noite de Fados “Coimbra em Piano de Fundo”;
 Festival “Oh da Praça”.
9.6- Prémio Literário António Gaspar Serrano
Assumindo-se como um marco no panorama cultural da nossa freguesia e com
uma crescente projeção a nível nacional, a Junta de Freguesia de Pombal levou
a efeito a VII Gala do Prémio Literário António Gaspar Serrano, que teve
lugar no dia 5 de maio, no Teatro Cine. Este prémio para além de pretender
homenagear este ilustre poeta pombalense, conhecido como Zé da Serra, tem
vindo a incentivar a produção literária na categoria Poesia, Conto e Revelação.
Nesta edição contou com a participação de mais de 50 trabalhos, oriundos de
Norte a Sul do país.
9.7 – Gala do Desporto
A Junta de Freguesia de Pombal reconhecendo a importância do Desporto no
desenvolvimento do indivíduo e consequentemente na sociedade, levou a
efeito no dia 26 de fevereiro, em estreita colaboração com as instituições
desportivas da freguesia, a II Gala do Desporto da Freguesia de Pombal, no
intuito de promover, valorizar e premiar todos os atletas, dirigentes e clubes
que se destacam, anualmente, no decurso da sua atividade.

9.8 – Crianças ao Palco
Na sua 8ª edição, a Junta de Freguesia de Pombal promoveu, no largo da
Biblioteca Municipal de Pombal, uma nova edição do espetáculo final do
projeto “Crianças ao Palco”. Este projeto visa promover a prática musical ao
nível vocal, das crianças do 1.º Ciclo das Escolas Básicas, através da sua
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 I Encontro de Gaiteiros;
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audição em contexto da sala de aula e desenvolver e melhorar competências
artísticas e sociais, bem como valorizar o nosso património musical.
9.9 - BIOARTES
Pombal, a Junta de Freguesia de Pombal realizou, no dia 08 de setembro, a 1ª
edição do BioArtes, numa iniciativa que relacionou conceitos como cultura,
ecologia e tradição. Destaque para o 1º Encontro Folclórico da Freguesia de
Pombal, com a presença de 4 grupos e ainda a participação da Filarmónica
Artística Pombalense no coreto do jardim.

9.10 - Ciclo de Teatro Amador
Com início em 2013, este projeto que já conta com a 6ª edição, surgu no
seguimento de uma parceria entre a Fundação INATEL e a Junta de Freguesia
de Pombal, com o apoio do Município de Pombal, contando com a presença
de vários grupos associados da Fundação INATEL ( Centros de Cultura e
Desporto - CCDs ) e com a pretensão de divulgar e valorizar o que de melhor
se faz ao nível do Teatro Amador em Portugal.
Na presente edição optou-se por descentralizar os vários espetáculos, e deste
modo prolongar estes, para fora da malha urbana de Pombal:
 Dia 17 de Novembro | 21h30 – Valdeira
 Dia 24 de Novembro | 21h30 - Barrocal

9.11- Palestra solidária “Inspiração par uma vida mágica”
Com um caráter solidário, a Junta de Freguesia de Pombal realizou no dia 02
de fevereiro, no Teatro-Cine, uma palestra intitulada “Inspiração par uma vida

15

RELATÓRIO E CONTAS DA FREGUESIA DE POMBAL - ANO DE 2018

Numa parceria com a recém-criada ADAP – Associação de Artesãos de
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mágica”, com Pedro Vieira, integrada num tour nacional. Com esta iniciativa,
cujo valor da bilheteira reverteu a favor dos Bombeiros Voluntários de
Pombal, resultou um donativo de 1.500,00€.

Tal como temos vindo a fazer em anos anteriores, apoiámos algumas
associações culturais, recreativas, desportivas ou sociais, através de trabalhos
executados pelos nossos funcionários, assim como concessão de subsídios de
acordo com o regulamento em vigor, logística e outros;
10-Melhoria no acesso aos serviços administrativos da Junta.
Criámos melhores meios logísticos, renovando parte do sistema informático,
aperfeiçoando assim o atendimento ao público, tal como o fizemos
relativamente ao site da junta.

11. – Conclusão
Concluo, dizendo que do nosso ponto de vista, estamos perante uma
situação económico-financeira perfeitamente saudável, facto que nos
permite encarar o futuro com grande otimismo, advindo daí uma
oportunidade que não queremos perder e não vamos perder, de levarmos
por diante a concretização dos projetos a que nos comprometemos até ao
fim do atual mandato.
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9.12 - Apoio às coletividades inseridas na freguesia.

ABRIL | 2019

_____________________________
Pedro Pimpão dos Santos

Pombal, 01 de abril de 2019
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O Presidente da Junta de Freguesia de Pombal

