


INTRODUÇÃO

De acordo com o estipulado no nº 2 do artigo 13º da Lei 
nº169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 
Lei nº 5-A/2005 de 11 de Janeiro, cumpre a esta Junta de 
Freguesia do Castelo remeter à respetiva Assembleia, 
para apreciação e votação, os documentos referentes à 
prestação de contas, do exercício de 2012.

Do ponto de vista estritamente contabílistico e orçamental 
ressalva-se o cumprimento da estimativa orçamental 
inicial desta Junta de Freguesia.
Não sendo prática corrente ao nível de autarquias o nível 
de execução conseguido por este executivo, poderemos 
considerar que, por um lado, se revelou num profundo 
conhecimento da estrutura de receita e por outro a 
capacidade de arrecadação de verbas, necessárias à 
execução de objetivos.

As contas apresentadas revelam simplesmente o elevado 
grau de observância pela sustentabilidade da freguesia, 
com recurso a receitas próprias provenientes de novos e 
criativos projetos sustentáveis.

A execução orçamental na Receita de 101,82% é por 
demais reveladora da gestão desta freguesia, permintindo 
no campo das despesas uma execução de 96,15%, e um 
saldo orçamental de 26.582,98€.

A Junta de Freguesia continua por isso a ser um exemplo 
na gestão de dinheiros públicos, finalizando o ano de 2012 
sem quaisquer dívidas a terceiros, e apresentado um 
resultado notável, traduzindo-se no maior orçamento de 
sempre da Junta de Freguesia.



No entanto, apesar de se verificar este excelente resultado 
na prestação de contas, convém também recordar o 
enorme esforço exigido ao orgão executivo da freguesia, 
quer no ãmbito da gestão corrente, quer no ãmbito do 
cumprimento dos objetivos e acções propostas.

A participação da freguesia nos recursos públicos , em 
particular através do FFF, continua com níveis de há 
uma década atrás, contrariando o ciclo de aumento da 
receita proveniente do Orçamento de Estado, ao mesmo 
tempo que continuam sistematicamente a aumentar as 
contribuições para a Segurança Social, os impostos e de 
todos os bens e serviços correntes.

Ao longo dos últimos anos, a participação das freguesias 
nos recursos do estado têm drasticamente diminuído, 
fundamentando uma eventual tese de manipulação da 
opinião pública de que as freguesias “servem para muito 
pouco”.

O papel das freguesias, quase sempre ignorado pelos 
sucessivos governos, é inesgotável e insubstituível. Cada 
freguesia adapta o seu trabalho à realidade onde se 
encontra, traduzindo-se em respostas que cada vez mais 
serão necessárias, e disso somos exemplo.

E fazê-mo-lo passando ao lado do despesismo, porque 
sabemos fazer! 
As freguesias, neste quadro recessivo e mais complexo 
da vida do povo português, em nada contribuíram para a 
dívida pública, e antes pelo contrário têm a “experiência da 
vida de muito fazer com poucos recursos”, capitalizando 
os verdadeiros ganhos de “escala e eficiência”, com a 
politica de proximidade!





ANÁLISE AO EXERCÍCIO

Como referido na introdução, o ano de 2012 foi o ano em 
que a Freguesia do castelo conseguiu a maior arrecadação 
de receita, num ciclo de crescimento que se vem a verificar 
a partir de 2009.
Na verdade, e tal como o verificado em 2011, este 
acréscimo resulta, numa perspetiva global, por um lado 
pelas transferências resultantes dos protocolos com o 
município, por outro pelo crescente desenvolvimento de 
atividades sustentáveis, e finalmente pela promoção das 
atividades de enriquecimento curricular, cuja candidatura 
foi, a seu tempo, efetuada pela junta de freguesia.

O valor total arrecadado em 2012, em temos orçamentais 
foi de 477.151,48€, quando no período homólogo dos dois 
ultimos anos foi de 432.685,65€ (2011) e 422.571,82€ 
(2010).



Podemos verificar também a estrutura da receita de 
2012, através do gráfico seguinte:



Do lado da DESPESA verificou-se o valor de 450.568,50€, 
traduzindo-se o saldo no valor positivo de 26.582,98€, 
o que reflete uma efetiva e controlada contenção face à 
estrutura da receita.

Verificamos, através do gráfico seguinte a estrutura da 
Despesa em 2012:



Podemos verificar no gráfico seguinte a evolução da 
estrutura da despesa da Junta de Freguesia, ao longo dos 
ultimos 4 anos anos:



Apesar de se verificar um aumento nas Despesas 
com Pessoal, em 2012, justificada plenamente com a 
contratação de 6 técnicos para as AEC, podemos aferir 
que o peso desta unidade de despesa, no total das 
Despesas Correntes, diminuiu em 2012, face ao período 
anterior:



Conforme enunciamos anteriormente, através do gráfico 
seguinte analisamos  o grau de cobertura do FFF, na 
estrutura de despesa da freguesia, ao longo dos últimos 
4 anos:



Face ao exposto, e numa análise global, quer em termos  
meramente contabílisticos e orçamentais, quer em 
termos da atividade da freguesia, estamos conscientes e 
certos da boa gestão realizada, sem colocar em causa a 
promoção dos objetivos e acções previstas, bem como de 
pequenos investimentos, mantendo a freguesia com uma 
boa saúde financeira e sustentabilidade de contas.

O Executivo da Junta de Freguesia
10 de Abril de 2013





PRINCIPAIS ATIVIDADES E AÇÕES

ASSOCIATIVISMO, DESPORTO E JUVENTUDE

> Apoio ao movimento associativo, ao nível das 
atividades, projetos e investimentos de requalificação e 
modernização
> Aquisição de material didático e desportivo
> Alargamento do projeto Piscinas para Idosos à 
Associação Fascínio
> Promoção de eventos desportivos, em parceria com os 
clubes e associações
> Realização do 2º Sesimbra Summer Cup
> Manutenção, reparação e requalificação de 
polidesportivos
> Cedência de viaturas ao movimento associativo

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E ENSINO

> Reparação, manutenção e requalificação de 
estabelecimentos de ensino
> Realização da Quinzena da Criança
> Atribuição de 2 bolsas de estudo
> Realização de atividades para férias letivas no Espaço 
Zambujal
> Apoio ao estudo, através do projeto Hora e Meia
> Atividades regulares no Espaço Zambujal
> Implementação do projeto Espaço no teu Espaço
> Realização de dezenas de ações de formação, 
workshops e oficinas 
> Mini-feira do Livro Infanto-juvenil
> Promoção das Atividades de Enriquecimento 
Curricular nos EE do 1º ciclo do Agrupamento Nav. Rodr. 
Soromenho



CULTURA, TURISMO E ATIVIDADES ECONÓMICAS

> Realização de passeios e idas ao teatro e revista
> VII Jornadas Medievais
> Realização de várias exposições, de artistas locais, no 
Espaço Zambujal
> Apoio a edição de autores sesimbrenses e 
apresentação de vários livros
> Apoio à realização de festas e tradições de carater 
religioso 
> Comemorações do Dia Mundial da Música
> Co-organização da Zimbramel e Semana Gastronómica 
Sabores de Outono
> Implementação da Mostra de Artesanato em Alfarim

AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E SOLIDARIEDADE

> Desenvolvimento de atividades no ãmbito da CSIF
> Apoio à realização de pequenas obras de reparação, 
em  habitações da população idosa, através do projeto 
Oficina Domiciliária
>  Desenvolvimento do projeto Hipers com 
Responsabilidade Social
> Implementação do balcão de apresentação dos 
beneficiários de prestações de desemprego
> Alargamento do projeto Saude+
> Promoção de acções de sensibilização junto da 
população idosa, em conjunto com a GNR
> Apoio à unidade da Escola Segura
> Atividades para Idosos no Espaço Zambujal
> Apoio á USF na manutenção dos espaços exteriores



AMBIENTE, ESPAÇOS PÚBLICOS E DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS

> Limpeza urbana, remoção de ervas, requalificação de 
passeios,  em Zambujal, Alfarim e Meco
> Desmatações e limpeza de bermas
> Reparação de pavimentos pedonais
> Aquisição de equipamento para serviços operacionais
> Requalificação de Fontes, Poços e Fontanários
> Colocação de 240 novas placas toponímicas
> Requalificação de 13 abrigos de passageiros
> Intervenções em instalações desportivas das 
associações 
> Limpeza de parque no Zambujal
> Limpeza de parque em Cotovia
> Limpeza e requalificação do parque de merendas “João 
David”

ORGANIZAÇÃO, INSTALAÇÕES E PATRIMÓNIO

> Construção do novo site da freguesia
> Edição de Boletim e Newsletter
> Aquisção de viatura de 28 lugares
> Cedência de instalações a várias entidades
> Elaboração e reprodução de cartazes a várias 
entidades
> Colocação de estágios curriculares, CEI e CEI +
> Elaboração e aprovação do novo Regulamento de 
Taxas
> Elaboração e aprovação das novas Normas de 
Cedência de Viaturas
> Elaboração e aprovação de Sistema de Controlo Interno
> Atualização de Inventário





DOCUMENTOS 
CONTABILÍSTICOS
EM ANEXO




