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1. Introdução 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), compete à junta de freguesia 

elaborar as Opções do Plano e a proposta de Orçamento, cabendo à Assembleia de Freguesia a 

sua aprovação em conformidade com a alínea a), n.º 1 do artigo 9.º do RJAL. A presente 

proposta sobre as Opções do Plano, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, foi 

elaborada tendo em consideração os requisitos legais na aplicação do Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

192/2015, de 11 de setembro, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 85/2016 e 33/2018, de 21 de 

dezembro e 15 de maio. 

O SNC-AP foi desenvolvido tendo presente que o universo das administrações públicas 

engloba entidades da mais variada natureza e dimensão e com atividades e transações das 

mais simples às mais complexas podendo, assim, ser aplicado a todas elas independentemente 

de qualquer um destes fatores distintivos. Justifica-se portes, que a algumas entidades (como é 

o caso de algumas freguesias) possa ser permitido fazer uma aplicação simplificada do sistema 

desde que essa simplificação esteja assente nos mesmos princípios, conceitos e critérios para 

permitir a consistência e comparabilidade entre as diversas instituições e facilitar a 

consolidação quando apropriado. 

Foi nesta base que foi elaborado o Regime Simplificado do SNC-AP já previsto no artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e aprovado pela Portaria n.º 218/2016, de 

9 de agosto. O regime simplificado é uma opção que é concedida a dois tipos de entidades de 

menor dimensão e risco orçamental definidas nos artigos 3.º (Pequenas Entidades) e 4.º (Micro 

Entidades) da Portaria n.º 218/2016, de 9 de agosto. 

 

De acordo com o previsto no n.º 46.º do ponto 11 da norma de contabilidade pública 

(NCP) 26 do SNC-AP, as demonstrações orçamentais a elaborar por uma microentidade e são: 

• Orçamento e plano orçamental plurianual (ano seguinte, mais 4 anos); 

• Plano plurianual de investimentos. 
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O SNC-AP, não prevê regras ou disposições específicas para a elaboração do orçamento. 

Não obstante, dispõe, no seu artigo 17.º, que é excluído da revogação do POCAL o ponto 3.3, 

relativo às regras previsionais, pelo que as mesmas se mantêm em vigor, aplicando-se essas 

regras à elaboração do orçamento para o ano do orçamento a aprovar, mas não para os anos 

seguintes considerados no mesmo. De referir que também, os pontos 2.9 e 8.3.1 previstos no 

POCAL e relativos ao controlo interno e às modificações do orçamento não se encontram 

revogados. 

Foi ouvida, em obediência ao disposto do artigo 5º, número 3 da Lei 24/98, de 26 de 

maio – Estatuto de Oposição -, as forças representadas na Assembleia de Freguesia (Partido 

Socialista, Partido Social Democrata e Somos Coimbra) e das reuniões realizadas resultou o 

conhecimento das linhas gerais dos documentos previsionais apresentados pelo executivo da 

Junta de Freguesia. 

A proposta do Executivo da Junta que agora se apresenta enumera os aspetos mais 

relevantes para o desenvolvimento da Freguesia e da melhoria da qualidade de vida da 

população de Cernache, nas diferentes áreas: cultura, promoção e divulgação da freguesia, 

educação, desporto, ação social, gestão e manutenção dos espaços verdes, limpezas, cemitério 

e obras. 

É uma proposta que prossegue e concretiza uma linha de orientação estratégica, 

centrada nas pessoas, por forma a contribuir para melhorar a realidade quotidiana da 

Freguesia de Cernache. 

Assim, o Executivo da Junta de Freguesia continua a pautar a sua atuação no respeito 

pelo rigor orçamental, adotando medidas no sentido de promover a eficiência e eficácia da 

receita e da despesa por forma a manter a consolidação orçamental. 
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2. Estrutura do Orçamento 

Estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais 

(RFALEI), aprovado pela Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, no seu artigo 40.º que o orçamento 

deve prever as receitas necessárias para cobrir todas as despesas e a receita corrente deve ser 

pelo menos igual à despesa corrente. O saldo de gerência da execução orçamental pode ser 

incorporado numa alteração orçamental, com a aprovação do Mapa dos Fluxos de Caixa pelo 

órgão executivo, em momento anterior ao da aprovação dos documentos de prestação de 

contas. 

Os documentos previsionais são elaborados com base no classificador aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, incluindo as rubricas previstas no Decreto-Lei n.º 

192/2015, de 11 de setembro, de acordo com os modelos previstos no n.º 47.º do ponto 11 da 

NPC 26 do SNC-AP, uma vez que os reportes de execução terão de respeitar estes modelos. 

 

3. Resumo do Orçamento 

Conforme determina o artigo 3º da Lei 51/2018, de 16 de agosto, Lei das Finanças Locais, 

o setor local está sujeito aos princípios da Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela 

Lei 151/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual e que expressamente o refiram. 

Este artigo enumera ainda os princípios pelos quais a atividade financeira das Autarquias 

Locais se tem que reger e que foram respeitados na elaboração do Orçamento, do Plano 

Plurianual de Investimentos e no Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes, desta freguesia, 

cuja transcrição segue na integra: 

• Princípio da legalidade; 

• Princípio da estabilidade orçamental; 

• Princípio da autonomia financeira; 

• Princípio da transparência; 

• Princípio da solidariedade nacional recíproca; 

• Princípio da equidade intergeracional; 

• Princípio da anualidade e plurianualidade; 

• Princípio da não consignação; 

• Princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias 

locais; 

• Princípio da coordenação entre finanças locais e finanças do estado; 

• Princípio da tutela inspetiva. 
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O Orçamento da Junta de Freguesia de Cernache para o ano de 2022 totaliza 

415.659,78€ e regista uma redução de 17,85% relativamente ao ano de 2021 que foi de 

489.863,24€. Tal verifica-se porque, no ano de 2021, houve pagamento de obras pela Câmara 

Municipal de Coimbra referentes a anos anteriores. 

 

Figura 1. Evolução do Orçamento 

Verifica-se que a receita corrente de 303.343,34€, suporta a despesa de igual natureza no 

montante global de 303.343,34€, enquanto a receita de capital totaliza 112.316,44€ face a uma 

despesa de capital de 112.316,44€ 

3.1. Orçamento da Receita 

Quadro 1. Orçamento da Receita 

Descrição Orçamento 2021 Orçamento 2022 Variação (%) 

Receitas correntes 296.061,95 303.343,34 +2,40% 

Receitas de capital 193.801,29 112.316,44 -72,55% 

TOTAL DE RECEITAS 489.863,24 415.659,78 - 17,85% 

 

3.2. Orçamento da Despesa 

Quadro 2. Orçamento da Despesa 

Descrição Orçamento 2021 Orçamento 2022 Variação (%) 

Despesas Correntes 296.061,95 303.343,34 +2,40% 

Despesas de Capital 193.801,29 112.316,44 -72,55% 

TOTAL DE DESPESAS 489.863,24 415.659,78 - 17,85% 
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O orçamento da receita é constituído por 73% de receita corrente e 27% diz respeito a 

receita de capital. A despesa corrente corresponde a 73% do orçamento, enquanto as despesas 

de capital representam 27%.  

4. Receita 

A previsão da cobrança das taxas e preços inscritos no Orçamento para o ano de 2022 

estão baseados na média da receita cobrada. 

Os montantes previstos referentes às Transferências Correntes e de Capital contemplam 

o auto de transferências de competência na freguesia e o Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências da Câmara Municipal de Coimbra.  

A principal fonte de receita é de natureza corrente, estima-se que contribua com cerca 

de 303.343,34€ para a receita total cobrada, sobretudo devido à influência das transferências 

correntes, seguida pelos impostos indiretos e taxas. 

 

Quadro 3. Receitas Correntes 

Cód Descrição Previsão % 

01 Impostos diretos 20.000,00 6,6 

02 Impostos indiretos 0,00 0,0 

04 Taxas, multas e outras penalidades 3.650,00 1,2 

05 Rendimento de propriedade 10.190,40 3,3 

06 Transferências correntes 264.552,94 87,21 

07 Venda de bens e serviços correntes 4.650,00 1,6 

08 Outras receitas correntes 300,00 0,1 

 Total das Receitas correntes 303.343,34 100,0 

Quadro 4. Receitas de Capital 

Cód Descrição Previsão % 

09 Venda de bens de investimento 0,00 0 

10 Transferências de capital 112.316,44 100 

13 Outras receitas de capital 0,00 0 

 Total de receitas de capital 112.316,44 100 

 

Quadro 5. Outras Receitas 

Cód Descrição Previsão % 
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15 Reposições não abatidas nos pagamentos 0 - 

 Total de outras receitas 0 - 

 Totais 0 - 

 

4.1. Receitas Corrente 

4.1.1. Impostos Diretos 

A verba inscrita respeita à Previsão de receitas do IMI que faz parte da receita de uma 

participação no valor de 1% da receita do IMI sobre prédios urbanos da freguesia, mais 1% do 

valor do IMI concelhio arrecadado pela Câmara Municipal de Coimbra, distribuído pelas 

freguesias do Concelho, no valor total previsto de 20.000,00€. 

4.1.2. Taxas  

A atividade administrativa da Junta de Freguesia encontra-se representada na rubrica 

04.01.23, e inclui principalmente a emissão de declarações atestados, taxas de limpeza do 

cemitério e outros, com um valor de 300,00€. Na rubrica relativa a Animais, prevê-se uma 

receita de 850,00€. 

4.1.3.  Transferências Correntes 

Nesta rubrica registam-se as receitas originadas em outras entidades e ao abrigo de 

legislação especifica, como as transferências do FFF, as transferências da Câmara Municipal de 

Coimbra, nomeadamente as verbas correspondentes ao Auto de Transferências de 

Competências na Freguesia, no valor total previsto de 264.552,94€. 

4.1.4.  Venda de Bens e Serviços 

Nesta rubrica estão inscritas as receitas provenientes do Cemitério no valor total previsto 

de 4.650,00€. 

4.2. Receitas de Capital 

4.2.1.  Transferência de Capital 

Fazem parte as receitas correspondentes o Contrato Interadministrativo celebrado no 

âmbito da delegação de competências com a Câmara Municipal de Coimbra, no valor de 

112.316,44€. 
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5. Despesa 

5.1. Grandes Opções do Plano 

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), inclui os projetos e ações a realizar, 

implicando despesas orçamentais a realizar por investimentos no âmbito dos objetivos 

estabelecidos pela Junta de freguesia, indicando a respetiva previsão de despesa, refletida na 

rúbrica 07 - Aquisição de bens de capital. São contempladas ações com horizonte temporal de 

realização de um ano, no montante de 112.316,44€. 

De acordo com as principais linhas de orientação definidas em termos de investimento, 

assumem relevo os seguintes projetos, tendo sempre presente o desenvolvimento da 

Freguesias e a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos moradores: 

• Construção de Passeio na Estrada Ponte Sor/Calçada do Orelhudo (Orelhudo) - 

Contrato Interadministrativo de 2021; 

• Construção de Passeio na Antiga Estrada Nacional 1 (Venda do Cego) - Contrato 

Interadministrativo de 2022; 

• Requalificação de valeta na Estrada Principal da Telhadela (Telhadela) - Contrato 

Interadministratico de 2022; 

• Construção de Camarins e Palco no Pavilhão Multiusos – Contrato Interadministratico 

de 2022. 

5.2. Atividades Mais Relevantes 

As Atividades Mais Relevantes (AMR) incluem as despesas correntes da atividade da 

Junta de Freguesia de Cernache a realizar com projetos e ações especificas, excluindo as 

despesas incluídas no PPI. São inscritas ações de horizonte temporal de um ano. 

Destacam-se as seguintes ações: 

• VIII Expo Cernache 2022 (Feira Industrial, Comercial e Agrícola e XII Feira de 
Gastronomia e Produtos Típicos da Freguesia) (26,27 e 28 de agosto de 2022);  

• Percurso Pedonal Rota das Quelhas e das Cortelhas; 

• Feira do Doce e do Licor (maio de 2022); 

• Feira de Artesanato (junho de 2022); 

• 1ª Feira do Vinil de Cernache (junho 2022); 

• Mercadinho de Natal (dezembro de 2022); 

• Festa de Natal (com a presença do Pai Natal e de um contador de histórias). 
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Cultura: 

• Apoio às Coletividades, Grupos Culturais e Comissões de Festas da Freguesia; 

• Museu Moinho das Lapas: promoção de Workshops/Exposições e Música ao vivo; 
visitas guiadas no Museu, publicações literárias, Sessões de Esclarecimento e Tertúlias; 

• Complexo da Feteira: promoção de atividades culturais, nomeadamente música ao 
vivo, exposições e Workshops, Cursos de Formação e Atividades com a População 
Sénior; 

• Concerto de abertura de ano da Orquestra Hilaris da Oficina de Música da Junta de 
Freguesia de Cernache (janeiro de 2022); 

• 1º Festival Nacional do Cavaquinho de Cernache (junho de 2022); 

• 3º Festival de Música na Primavera (março 2022); 

• Festival de Novos Talentos (maio de 2022); 

• Sessão de homenagem aos ex-presidentes da Junta de Freguesia de Cernache (abril 

de 2022). 

Educação: 

• Pequenos arranjos, fornecimento de lenha para aquecimento e limpeza dos espaços 
envolventes; 

• Apoio às Associações de Pais; 

• Comemoração do dia Mundial da Arvore com os alunos das escolas da Freguesia; 

• Comemoração do Dia Mundial da Criança; 

Desporto: 

• Apoio às iniciativas desportivas das coletividades; 

• Promoção de Aulas de Ginástica e outras variantes. 

Ação Social: 

• Transporte de idosos ao Centro de Saúde; 

• Desenvolvimento e melhoria do trabalho da Comissão Social da Freguesia; 

• Apoio a famílias carenciadas da Freguesia; 

• Entrega de cabazes de Natal a carenciados da Freguesia; 

• Realização do Passeio dos Idosos; 

• Centro de Atividades da Feteira: Iniciar atividades com a população sénior; 

• Centro de Atividades da Escola de Vila Pouca: Iniciar atividades com a população 
sénior. 
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Limpezas Na Freguesia: 

• Limpezas de valetas, bermas, caminhos e pequenas obras de manutenção nos diversos 
lugares da Freguesia; 

Espaços Verdes: 

• Ajardinamento do Talude da rua 1º Maio (Cernache); 

• Ajardinamento dos Choupos (Cernache); 

• Ajardinamento do espaço junto à Associação da Telhadela (Telhadela); 

• Ajardinamento do espaço envolvente à rua Moinho das Lapas (Cerrnache). 

 

6. Nota final 

Como referido anteriormente, a Junta de Freguesia de Cernache apresentou os 

documentos previsonais para o ano de 2022, elaborados de acordo com o SNC-AP.  

O executivo expõs assim o que lhe pareceu essencial e primordial colocar à apreciação e 

votação da Assembleia de Freguesia, através de um documentado estruturante fundamentado 

nos pressupostos politicos assumidos por este executivo e a cumprir no decorrer do mandato 

que se iniciou em outubro de 2021. 
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Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia de Cernache 2022 
EDIFICIO SEDE/RUA MOINHO DAS LAPAS 

Atribuições/ Competências/ Atividades 

Cargo/ 
Carreira/ 
Categoria 

Área de Formação 
Académica/Profissional 

Nº de 
Postos de 
Trabalho Trabalhador 

Tipo de contrato de 
trabalho 

Assegurar o atendimento geral, assegurar a 
receção dos requerimentos e emitir os 
atestados; efetuar a emissão das guias de 
receitas no que diz respeito às taxas, 
licenças, registo de canídeos e felinos; 
certificação de fotocópias e assegurar os 
serviços de receção, registo classificação e 
distribuição de toda a correspondência. 
Assegurar o atendimento telefónico. 
Dinamização de eventos culturais. 
Coordenar as ações sociais e direção das 
atividades do Museu Moinho das Lapas. 

Técnico 
Superior 

Licenciatura em História/    
Técnico Superior 

1 Marco Cruz Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado 

Assegurar a limpeza e higiene do edifício 
sede. 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

Escolaridade Obrigatória/ 
Assistente Operacional 

1 Maria Isabel 
Oliveira 

Contrato de Trabalho por 
Tempo Indeterminado 

Assegurar a gestão das viaturas automóveis 
da Junta de Freguesia, ferramentas e 
utensílios e serviço de motorista. Executar 
pequenas reparações na freguesia. Apoio 
aos eventos culturais. Coordenar o trabalho 
dos CEI e CEI+ 

Assistente 
Operacional 

Escolaridade Obrigatória/ 
Assistente Operacional 

1 Manuel Costa Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado 

Funções de natureza executiva, de carater 
manual ou mecânico, enquadradas em 
diretivas gerais bem definidas e com graus 
de complexidade variáveis. Execução de 
tarefas de apoio elementares, indispensáveis 
ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico. 
Responsabilidade pelos equipamentos sob 
sua guarda e pela sua correta utilização, 
procedendo quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos 

Assistente 
Operacional 

Escolaridade Obrigatória/ 
Assistente Operacional 

1 Fernando 
Novais 

Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado 


