Introdução
Em resultado e consequência das últimas eleições autárquicas de 29 de setembro de
2013, na qual foi eleito este executivo para o mandato de 2013/2017, temos a
oportunidade de apresentar o Plano de Atividades e Orçamento para 2014.
Fruto da crise instalada no nosso país, temos assistido à quebra sistemática dos
orçamentos das Autarquias Locais e este ano, continuamos com a mesma tendência. O
corte nas transferências do Estado e a quebra nas receitas próprias, levam o orçamento
desta Junta de Freguesia para valores baixos. A estes fatores de diminuição das receitas,
acresce o aumento das despesas fixas.
Com a implementação da nova Lei de Competências (Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro), será fundamental estabelecer uma ligação estreita com a Câmara Municipal
de Lagoa, para que, com justiça e razoabilidade se possa protocolar e contornar a
transferência de competências que até então eram responsabilidade do Município,
porque contrariamente ao que seria razoável e expectável com o aumento das
competências delegadas às Autarquias Locais, o F.F.F – Fundo de Financiamento das
Freguesias foi reduzido.
Mais do que nunca, a gestão deste Executivo, tem de estabelecer prioridades uma vez
que, esta situação condiciona a procura das soluções para os problemas que enfrentamos
enquanto sociedade.
Apesar desta difícil situação financeira, tudo faremos para cumprir o programa
proposto. O rigor, a inovação e a transparência são os princípios adotados nesta
autarquia, os quais continuaremos a manter como opção estratégica de ação.
Todos juntos devemos assegurar para que as atividades a promover se enquadram o
mais possível numa linha de intervenção social, de solidariedade, de partilha e de apoio,
empregando todos os esforços para garantir a otimização das respostas às necessidades.

Entendemos como fundamental abordar aqui dois temas muito importantes para a
Freguesia: O Edifício Polivalente e as Festas de Santo António.
Já manifestamos junto da Câmara Municipal de Lagoa, a nossa preocupação com estes
temas e iremos solicitar ao Presidente da Câmara uma nova avaliação relativamente à
atribuição dos apoios financeiros, necessários à conclusão das obras no edifício
Polivalente que servirá de sedes sociais aos grupos da Freguesia e também à realização
das tradicionais Festas de Santo António, de forma a permitir manter a maior festa
popular da Freguesia e do Concelho. Aguardamos com expectativa a decisão sobre estes
temas tão sensíveis.
Ação Social e Apoio ao Cidadão
O Executivo da Junta de Freguesia de Santa Cruz, manterá a Ação Social como
prioridade para o ano de 2014.
Iremos solicitar parcerias junto de Instituições de âmbito social, com o objetivo de
ajudar os que mais necessitam. Numa época tão difícil, a Junta de Freguesia não poderá
deixar de se solidarizar, apoiar os seus cidadãos e prestar o melhor apoio que lhe for
possível.
Temos consciência que não são as Juntas que têm as maiores responsabilidades em
matéria de apoios de cariz social, no entanto, continuaremos a desenvolver medidas para
fazer face à pobreza e à exclusão social, cumprindo o nosso papel como autarquia.
É nosso objetivo, continuar a promover a melhoria das condições de vida da nossa
população. Para tal é nosso dever contribuir para o incremento do espírito de
solidariedade coletiva e responsabilidade social, incentivando e dinamizando o
voluntariado local.
Em 2014 continuaremos a dar apoio ao cidadão, estando presentes junto das pessoas,
ouvindo os seus problemas e encaminhando-as para as Instituições competentes, para
que possam reestruturar as suas vidas no mais curto espaço de tempo.

Daremos continuidade às atividades temáticas como: Santo António; entre outras, que
têm uma componente social e cultural de envolvimento e participação de todas as faixas
etárias da nossa comunidade, tais como, passeios com jovens e com idosos; Ateliers
Temáticos e Aulas de Informática.
Desta forma, queremos continuar a promover e apoiar aqueles que de outra forma não
teriam oportunidade de usufruir de momentos de convívio e permitir o acesso a
modalidades que proporcionem e contribuam para o envelhecimento ativo e saudável.
Vamos continuar a pressionar as entidades competentes para a necessidade de reabilitar
habitações degradadas, para segurança e promoção da qualidade de vida dos seus
moradores.

Ambiente
Articularemos com a Câmara Municipal de Lagoa a limpeza urbana, a manutenção do
mobiliário urbano, e a requalificação contínua dos espaços verdes da Freguesia.
Daremos continuidade às parcerias que têm vindo a ser desenvolvidas junto da
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, no sentido de sensibilizar e preservar o
nosso meio ambiente, sendo crucial a participação desta Junta de Freguesia no programa
“Eco Freguesias”.

Cultura e Património
A oferta cultural em Santa Cruz será diversificada. Os eventos culturais, a promoção de
uma interdisciplinidade entre a cultura, ação social e educação, a dinâmica inovadora
em todas as formas de expressão das artes plásticas à música, do teatro à dança e à
literatura, passando pelas ações de formação abertas a todos. Santa Cruz é e continuará a
ser palco de uma intensa atividade cultural.

Elencamos algumas das atividades mais significativas que pretendemos promover:
- Aulas de pintura, costura e artes plásticas;
- Ação de formação para agricultores;
- Promoção do teatro de revista;
- Feira de traquitanas;
- Apresentação/Lançamento de um livro;
- Exposições de pintura, escultura e artesanato.
Apoiaremos os livres criadores culturais e, como sempre, estaremos ao lado das nossas
Associações que trabalham com os seus associados, no sentido de promover a arte, o
património, e a cultura de Santa Cruz da lagoa.

Desporto, Juventude e Atividades Recreativas
O Desporto continuará a ser uma aposta deste Executivo, apoiando de forma sustentada,
criteriosa e transparente as coletividades que efetivamente trabalham em prol da nossa
comunidade.
Colaboraremos ativamente de forma a tentar minimizar as dificuldades que atingem
estas instituições. Os apoios prestados variam na forma, seja através do pagamento de
despesa, passando pelo apoio no desenvolvimento de iniciativas quer logística, quer
financeiramente.
Elencamos algumas das atividades mais significativas que pretendemos promover:
- Torneios de Futsal – Festas de Santo António
- Programa de animação desportiva / Intercâmbios.
Serão promovidas novas iniciativas de caráter cultural, privilegiando os muitos agentes
culturais que aqui residem e que aqui devem ter condições para oferecer o seu talento,
sensibilizando novos públicos e motivando maior aprendizagem e prática cultural e
artística.

Conclusão
Embora modesto, o Plano de Atividades e Orçamento para 2014 é ambicioso. A sua
completa concretização, depende grandemente de forças exteriores à Junta de Freguesia
de Santa Cruz. Esperamos nesta aventura contar com o incondicional apoio moral e
financeiro da Câmara Municipal de Lagoa, bem como com o incentivo e colaboração
dos membros desta Assembleia de Freguesia.
No referido Orçamento as dotações inscritas estão devidamente definidas, e não com
base em previsões. É nesta base, que estamos a apresentar um orçamento real, sem
qualquer desvio à receita, encontrando-se o total da despesa prevista devidamente
cabimentada.
Ao longo do ano iremos apresentar, através de revisões orçamentais, toda a receita
extraordinária com o seu enquadramento nos códigos respetivos da receita e despesa.
Justificação da Receita
No agrupamento económico da receita corrente, prevê-se arrecadar um montante de €
123.846,00 que está distribuída da seguinte forma:
Assim, do F.F.F – Fundo de Financiamento das Freguesias, com base na aprovação do
Orçamento de Estado para 2014, o valor a receber é de € 65.957,00.
Por parte da Câmara Municipal de Lagoa, ao abrigo do Protocolo de Delegação de
Competências, o valor é de € 48.989,00, para encargos com a manutenção dos
equipamentos, zonas ajardinadas e construção de muros e passeios na Freguesia.
Para além das transferências da Administração Central e Local a Junta prevê uma
receita própria no valor de € 8.900,00.
A nível de receita de capital, a mesma não apresenta qualquer valor uma vez que não
estão previstas transferências para investimento.

Justificação da Despesa
No agrupamento económico da despesa corrente, prevê-se despender um montante de
€114.846,00 que está distribuída da seguinte forma:
A dotação inscrita no agrupamento de pessoal totaliza o encargo de € 72.800,00
No agrupamento económico de aquisição de bens e serviços a despesa é de € 34.046,00
As transferências no âmbito de correntes para as Instituições sem fins lucrativos, é no
montante de € 8.000,00 a atribuir mediante os planos de atividades a apresentar pelas
Instituições, Associações e Grupos que irão beneficiar dos apoios, que são as seguintes:
- Agrupamento de Escuteiros 1290 da Paróquia de Santa Cruz;
- Associação Cultural e Recreativa dos Remédios;
- Associação Juvenil do Clube Operário Desportivo;
- Centro de Karate Lagoa;
- Clube de Patinagem de Santa Cruz;
- Clube de Pesca Desportiva de Lagoa;
- Clube Operário Desportivo;
- Comissões de Festas:
- Matriz de Santa Cruz;
- Curato de Nossa Senhora dos Remédios.

- Escolas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico – Marchas Santo António;
- Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz;
- Grupo de Jovens “Som do Vento” da Paróquia de Santa Cruz;
- Grupo Musical Novos Criativos;
- Igreja Matriz de Santa Cruz;
- Santa Casa da Misericórdia de Santo António – Lagoa;
- Sociedade Filarmónica Estrela D’Alva.

A dotação inscrita nas despesas de capital ou de Investimento são no valor de €
9.000,00, tendo em consideração que não existe receita de capital corresponde-se à
despesa de capital, verificando-se assim que o valor do investimento provém apenas da
receita corrente.

Aprovação
O Plano de Atividades e o presente orçamento, que importa, tanto na receita como na
despesa, no total de cento e vinte e três mil oitocentos e quarenta e seis euros
(123.846,00€), foram aprovados em reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 6
de janeiro de 2014, de harmonia com o disposto na Lei.

O Órgão Executivo
______________________________________________
(Adriana Martins Falcão Rebelo)

______________________________________________
(Catarina Maria Almeida Borges)

______________________________________________
(Ricardo Jorge Carreiro Soledade)
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Orçamento

(unidade: euros)

Receitas
Código

Designação

Despesas
Código

Montante

01.02
01.02.02
04
04.01
04.01.23
04.01.23.04
04.01.23.99
04.02
04.02.04
06
06.03
06.03.01
06.03.01.04
06.04
06.04.01
06.04.01.01
06.05
06.05.02
06.05.02.01
07
07.03
07.03.01

Impostos directos
Outros
Contribuição autárquica
Taxas, multas e outras
penalidades
Taxas
Taxas especificas das
autarquias locais
Canídeos
Outras
Multas e outras penalidades
Coimas e penalidades por
contra-ordenações
Transferências correntes
Administração central
Estado
Fundo de Financiamento das
Freguesias
Administração regional
Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo
- CRAA
Administração local
Região Autónoma dos Açores
Câmara Municipal de Lagoa
Venda de bens e serviços
correntes
Rendas
Habitações

Total das Receitas
Correntes

1.100,00

01

Despesas com o pessoal

72.800,00

1.100,00

01.01

54.875,00

01.01.06

Remunerações certas e
permanentes
Titulares de orgãos de
soberania e membros de orgãos
autárquicos
Pessoal dos quadros - Regime
de função pública
Pessoal em funções
Pessoal contratado a termo

200,00

01.01.06.01

Pessoal em funções

6.800,00

200,00

01.01.07

8.750,00

114.946,00

01.01.09

Pessoal em regime de tarefa ou
avença
Pessoal em qualquer outra
situação
Subsidio de refeição
Subsídio de férias e de Natal
Abonos variáveis ou eventuais

4.250,00

1.100,00
1.800,00

16.01
16.01.01

Saldo da Gerência Anterior
Saldo Orçamental
Na Posse do Serviço

Total das Receitas de
Capital
Total Geral

01.01.01

1.600,00
1.600,00
400,00
1.200,00

01.01.03
01.01.03.01

65.957,00
65.957,00

01.01.13

65.957,00

01.01.14
01.02

0,00
0,00

01.02.14
01.03

48.989,00
48.989,00
48.989,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
123.846,00

Contribuições para a Segurança
Social
01.03.05.01
Assistência na doença dos
funcionários públicos (ADSE)
01.03.05.02
Segurança social pessoal
regime contrato trabalho em
funções públicas
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime

0,00

01.03.09

0,00

01.03.09.01

0,00

123.846,00

Otros abonos em numerário ou
espécie
Segurança Social

01.03.05

01.03.05.03

Receitas de Capital
16

Montante

Despesas Correntes

Receitas Correntes
01

Designação

geral
Outros
Seguros

8.600,00

18.600,00

18.600,00
6.800,00

4.875,00

3.000,00

500,00
500,00
17.425,00
15.700,00

1.350,00
5.350,00

3.600,00
1.750,00

9.000,00
1.725,00

02

Seguros de acidentes de
trabalho e doenças
profissionais
Aquisição de bens e serviços

02.01

Aquisição de bens

7.921,00

02.01.02

Combustíveis e lubrificantes

1.300,00

02.01.02.01

Gasolina

1.000,00

1.725,00

34.046,00
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Orçamento

(unidade: euros)

Receitas
Código

Designação

Despesas
Código

Montante

Designação

Montante

02.01.02.99

Outros

300,00

02.01.04

Limpeza e higiene

900,00

02.01.07

Vestuário e artigos pessoais

300,00

02.01.08

Material de escritório

02.01.15

Prémios, condecorações e
ofertas
Ferramentas e utensílios

800,00

500,00

02.02

Artigos honoríficos e de
decoração
Outros bens
Aquisição de serviços

02.02.01

Encargos das instalações

3.900,00

02.02.03

Conservação de bens

3.450,00

02.02.08

Locação de outros bens

02.02.09

Comunicações

1.900,00

02.02.10

Transportes

1.800,00

02.02.11

Representação dos serviços

02.02.12

Seguros

02.02.13

Deslocações e estadas

02.02.16
02.02.17

Seminários, exposições e
similares
Publicidade

02.02.18

Vigilância e segurança

02.02.25
04

Outros serviços
Transferências correntes

04.06

Segurança social

04.06.02

Outras transferências
Instituições sem fins lucrativos

02.01.17
02.01.19
02.01.21

04.07
04.07.01
04.08

Instituições sem fins lucrativos
Familias

04.08.02

Outras

Total das Despesas Correntes

1.500,00

140,00

2.481,00
26.125,00

900,00

800,00
1.000,00
375,00
7.000,00

400,00
600,00
4.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
114.846,00

Despesas de Capital
07

Aquisição de bens de capital

9.000,00

07.01

Investimentos

9.000,00

07.01.02

Habitações

4.000,00

07.01.02.03

Reparação e beneficiação

4.000,00
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Orçamento

(unidade: euros)

Receitas
Código

Designação

Despesas
Montante

Código

Designação

Montante

07.01.03

Edifícios

5.000,00

07.01.03.02

Instalações desportivas e
recreativas
Total das Despesas de Capital

5.000,00

9.000,00

Total Geral

123.846,00

Freguesia de Santa Cruz

Orçamento

ORGÃO EXECUTIVO
Em____de___________________de______

ORGÃO DELIBERATIVO
Em____de___________________de______
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Plano Plurianual de Investimentos
Funcionário: Sandra Moniz

Objectivo

Nºdo
Projecto/
Acção

Código
Class.
Econ.

(unidade: euros)
Designação
Programa e
Projecto/Acção

Fonte de
Financiamento
Forma
de
Reali- AA
AC
FC
zação
(%) (%)
(%)

Despesas
Datas
Responsável
Início

Fim

Fase
de
Execução

Realizado

Anos Seguintes

2014
Total

Financ.
Definido

Financ. não
Definido

2015

2016

Total
Previsto
2017

Outros

Funções

07010203

1

2411

Reparação e beneficiação de imóveis

A

100,00

Junta de 01-01-2014 31-12-2014
Freguesia

0

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Funções

07010302

2

2521

Adaptação de edifício a Polivalente

E

100,00

Junta de 01-01-2014 31-12-2014
Freguesia

4

5.000,00

5.000,00

5.000,00

9.000,00

9.000,00

Copyright© Globalsoft 1992-2014

Total Geral

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

Freguesia de Santa Cruz

Plano Plurianual de Investimentos

ORGÃO EXECUTIVO
Em____de___________________de______

ORGÃO DELIBERATIVO
Em____de___________________de______
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Plano Plurianual de Actividades
Funcionário: Sandra Moniz

Objectivo

Nºdo
Projecto/
Acção

Código
Class.
Econ.

(unidade: euros)
Designação
Programa e
Projecto/Acção

Fonte de
Financiamento
Forma
de
Reali- AA
AC
FC
zação
(%) (%)
(%)

Despesas
Datas
Responsável
Início

Fim

Fase
de
Execução

Realizado

Anos Seguintes

2014
Total

Financ.
Definido

Financ. não
Definido

2015

2016

Total
Previsto
2017

Outros

Funções

020115

3 02 5 101

Edição de Livros

O

100,00

Junta de 01-01-2014 31-12-2014
Freguesia

0

800,00

800,00

800,00

Funções

040701

4 02 5 201

Apoio a Instituições sem fins lucrativos

A

100,00

Junta de 01-01-2014 31-12-2014
Freguesia

0

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Funções

020216

5

Festas de Santo António

A

100,00

Junta de 01-01-2014 31-12-2014
Freguesia

0

7.000,00

7.000,00

7.000,00

15.800,00

15.800,00
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3 4 101

Total Geral

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.800,00

Freguesia de Santa Cruz

Plano Plurianual de Actividades

ORGÃO EXECUTIVO
Em____de___________________de______

ORGÃO DELIBERATIVO
Em____de___________________de______
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