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INTRODUÇÃO 

A situação sanitária que vivemos e a crise económica e social em que mergulhamos, 

perspetivam o ano de 2021, um ano complexo para o mundo, para a Europa, para o país e para 

a nossa Comunidade.  

São vários os desafios que se nos apresentam. O primeiro desafio é o de combate à 

Pandemia por Covid19; o segundo é o de apoiar crianças, famílias, instituições e empresas, 

que se encontrem em situação de vulnerabilidade; e o terceiro é o de continuar a desenvolver 

a nossa freguesia. No respeitante a este último ponto, não podemos esquece os objetivos de 

requalificação do espaço público da Vila mais importante do Concelho; o desenvolvimento 

sustentável e a nossa ligação ao Rio; e a afirmação da Vila das Taipas, como um espaço bom 

para se viver, com vida cultural, recretativa e associativa. Com espaços educativos de 

excelência e atividade comercial e de serviços que se distingue.  

No que concerne ao COVID19, destacamos a criação de uma rúbrica especificamente 

dedicada ao combate à Pandemia, que pretende ser aplicada na comparticipação de projetos  

desenvolvido por instituições da área da saúde, associações para combate à propagação do 

Virus.  

O segundo desafio é o de apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade e que 

acrescerá ao trabalho e projetos desenvolvidos pelo Gabinete de Apoio Social e de que é 

exemplo o Fundo de Socorro Social e o Banco de Bens de primeira necessidade, projetos com 

dotações também reforçados. Por outro lado, também se regista a intenção de criação de uma 

loja social ecológica e que se funda na ideia de Economia circular de roupa, bens e objetos, 

que ganham nova vida e são colocados à disposição de todos, independentemente da sua 

condição social podendo benefeiciar de forma particular pessoas em situação de 

vulnerabilidade. 

O terceiro desafio é continuar a desenvolver a nossa Freguesia afirmando-a como o polo 

urbano no norte do Concelho. Para tanto contribui a requalificação em curso no Centro da 

Vila das Taipas, cuja obra obriga o nosso acompanhamento, a empreitada de requalificação 

da Alameda Rosas Guimarães e da Rua Dr. Joaquim Ferreira Monteiro, intervenções de 

qualidade urbanística e contemporaneidade, semelhantes às que se fazem nas grandes 

cidades portuguesas e da Europa.   

As estas intervenções urbanísticas somamos ainda requalificação do antigo mercado, a 

construção do horto comunitário e as intervenções nas Rotundas de entrada da Vila, em que 

se inclui a construção da Rotunda da Rabata, ou no domínio ambiental a 2ª fase de construção 

do trilho ecológico na margem do Rio e a 1ª fase de construção do Parque das Levadas tudo 

investimentos que mudarão a face desta freguesia.  

Ainda ao nível da rede viária, procuraremos incluir no plano de investimento da rede 

viária do Município, a repavimentação da  Rua da Casa Nova, bem como a substituição da rede 

de água. Continuaremos a trabalhar com o Município no estudo urbanístico de alargamento 

do Parque de Lazer, de requalificação da variante no troço compreendido entre a Rotunda do 
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Cutileiro e a entrada da Vila proveniente de Guimarães, bem como a construção de uma 

plataforma intermodal para os transportes públicos, privados, individuais e coletivos. 

A Junta de Freguesia de Caldelas continuará a atuar no domínio ambiental, da ação 

social e da cultura, apesar da situação sanitária conferir alguma imprevisibilidade a muitas 

das iniciativas que estão planeadas.  

Do ponto de vista ambiental destacamos a intenção de continuar com a segunda fase 

do trilho ecológico do Ave desde do Parque de Lazer até às Levadas, a construção da primeira 

Fase do Parque de Lazer das Levadas, a reabilitação das entradas da Vila e dos  jardins no 

interior da Vila, através do programa comunitário Taipas a Florir. 2021 será, ainda, o ano de 

submissão da candidatura ao Projeto Ecofreguesias.  

No domínio da ação social são diversos os projetos em marcha e que acrescentam às 

respostas sociais já referidas. No âmbito Cultural renovam-se as propostas culturais 

passadas, comemoraremos o 80º aniversário de elevação de Caldas das Taipas a Vila e 

inauguraremos o Monumento de Homenagem aos Antigos Combatentes, cujas iniciativas 

foram adiadas em virtude da Pandemia. Ressalva-se, ainda, a intenção de criação de agenda 

cultural para o Espaço do Antigo Mercado, a instalação do espaço expositivo e do posto de 

acolhimento ao turista e a concessão dos três espaços de restauração.  

Do lado da receita cresce a verba proveniente do Orçamento de Estado, 

designadamente através do Fundo de Financiamento das Freguesias. Mantém-se as verbas 

disponíveis a título da delegação de competências em matéria de limpeza das vias e espaços 

públicos, sarjetas e sumidouros e de realização de pequenas reparações nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do Ensino Básico. 

Continuaremos com a gestão e manutenção do Parque Lazer, tendo a Junta de 

Freguesia solicitado a atualização da verba atribuída a titulo do protocolo de Delegação de 

Competências nesta matéria.  

Do ponto de vista das receitas próprias considerando a previsível decisão do Município 

de manutenção da isenção das taxas devidas pela ocupação de lugar nas Feiras Retalhistas, o 

executivo continua a prever uma arrecadação de receita prudente, em linha com a 

arrecadação do ano anterior. No que diz respeito às restantes receitas próprias (cemitério, 

canídeos, e outras taxas e licenças)a previsão foi feita com base no exercício de 2020.   

Do lado da despesa corrente salienta-se, apenas, a necessidade de reforçar as despesas 

relacionadas com as medidas de apoio no âmbito da COVID19 bem como as despesas na área 

social e a capacidade de controlo dos custos com outras despesas correntes, mantendo o 

prazo médio de pagamento aos fornecedores para 30 dias a contar do mês da fatura.  

Ao nível dos recursos humanos, a Junta de Freguesia pretende proceder à contratação 

de dois cantoneiros considerando as novas responsabilidades e as novas ambições em 

matéria de requalificação e manutenção dos jardins, mas sobretudo porque o quadro de 

pessoal em funções, da Câmara Municipal, está francamente debilitado e previsivelmente 

continuará a emagrecer.  
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Do ponto de vista da gestão corrente importa dar conta do Processo da Rua do Tojal. 

Do ponto de vista da obra a Junta de Freguesia concluiu a empreitada que estava em falta. 

Relativamente à fatura de parte das obras realizadas no anterior mandato e que não foi paga, 

a Junta de Freguesia e o executivo em funções nada pode fazer, até que o Tribunal autorize o 

pagamento, determinando o montante em dívida, obrigando o empreiteiro a corrigir 

eventuais defeitos e deduzindo, se for caso disso, os trabalhos realizados por outro 

empreiteiro contratado. Até ao momento o processo judicial é constituído por Petição inicial; 

contestação; e réplica. A réplica foi apresentada pelo empreiteiro em 27/12/2018, sendo que, 

até à presente data, o processo não teve qualquer outro desenvolvimento. 

Estes são os desafios para o ano de 2021: combater a pandemia, apoiar quem precisa e 

continuar a desenvolver a nossa Vila.  

 

AÇÃO SOCIAL  

O ano de 2021 acentuará a crise económica e social provocada pela Pandemia por Covid 

19. A incerteza relativa do cenário da economia e o mais que evidente aumento dos números 

do desemprego, justificam uma atuação da Junta de Freguesia neste domínio muito especial. 

Neste contexto, refira-se a importância de ter em funcionamento um Gabinete de Apoio Social 

que possa atender, acompanhar e apoiar crianças, famílias e idosos em situação de 

vulnerabilidade.  

É importante que o Gabinete desenvolva formação, no domínio das novas medidas 

sociais previstas pela Segurança Social e pelo Município de Guimarães. Ao nível nacional, 

importa referir que o Gabinete deverá identificar, de entre a comunidade, cidadãos e famílias 

potencialmente beneficiárias da nova prestação social que será criada; do programa 

alimentar que será reforçado; das medidas de apoio ao cuidador informal que vigorarão em 

todo o território nacional, depois do projeto piloto e das medidas na área da saúde mental 

que estão em desenvolvimento. Ao nível Municipal, é fundamental continuar a trabalhar de 

forma articulada, beneficiando das opções relacionadas com as políticas de habitação, mas 

também como os apoios ordinários e extraordinários, como é o caso da isenção automática 

da tarifa da água, o apoio a bolsas escolares, a aquisição de eletrodomésticos, entre outros.  

Do ponto de vista do projeto “Este lugar não é para velhos”, espaço de convívio sénior 

da Vila das Taipas, resposta social criada pela Junta de Freguesia com o objetivo de prevenir 

a solidão e o isolamento social, promover a participação ativa, o bem-estar social, o 

envelhecimento ativo. Este Espaço, tem-se assumido como um espaço âncora. Do trabalho 

desenvolvido importa referir que se tem procurado encontrar alternativas ao funcionamento 

presencial em espaço físico fechado. Manter-se-ão as visitas domiciliárias aos utentes, para 

distribuição quinzenal da planificação de atividades que podem ser realizadas a partir de 

casa, bem como as atividades desportivas e outras atividades em espaço aberto e que 

cumpram as orientações da Direção Geral de Saúde.  
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Paralelamente manteremos os projetos sociais em curso: o Fundo de Socorro Social 

cujo valor será duplicado, destinado a apoiar cidadãos em situação de vulnerabilidade no 

pagamento de despesas do quotidiano; o Programa de Vacinação + 65 que comparticipa a 

Vacina Antipneumocócica; o Programa Termalismo Sénior; a distribuição de cabazes 

alimentares. 

No que concerne ao plano de passeios sociais anual, a Junta de Freguesia aguarda 

orientações da Direção Geral de Saúde para a retoma desse Plano. Recorde-se que o público 

a quem se dirige é um publico de risco, que mantém receio na participação neste tipo de 

iniciativas.  

Na área da infância continuaremos a apoiar o trabalho desenvolvido com as 

Associações de Pais, com as Escolas e estabelecimentos de ensino. Se a situação sanitária 

permitir, a Junta de Freguesia pretende organizar a segunda edição do Jantar para as 

comunidades imigrantes residentes na Vila das Taipas, o Almoço de Natal para os seniores da 

freguesia e o convívio anual da freguesia. Caso não seja possível, organizaremos iniciativas 

substituitivas garantindo as condições de segurança das pessoas. Uma nota para dois 

projetos novos. O primeiro, uma loja social ecológica baseado na economia circular e ainda 

uma plataforma de registo para a comunidade migrante.  

 

AMBIENTE E MOBILIDADE 

Em função da Pandemia a Associaçaõ Bandeira Azul postergou para o ano de 2021 a 

submissão de candidaturas a Eco Freguesia. Assim, a Junta de Freguesia submeterá a 

candidatura a Eco-Freguesia, programa da Associação de Bandeiras Azul que atribuiu à Vila 

das Taipas o galardão de Freguesia mais verde do país no ano de 2019. 

Em conjunto com a Brigada Verde continuaremos a trabalhar os nossos projetos 

ambientais de que se destaca o projeto comunitário Taipas a Florir, que partilha com a 

Câmara Municipal de Guimarães e com a comunidade, a responsabilidade coletiva de cuidar 

dos nossos jardins, substituindo plantações, introduzindo sistema de regas e proporcionando 

manutenção frequente dos mesmos. Ao nível das rotundas da entrada da Vila a Junta de 

Freguesia pretende concluir duas das quatro entradas em falta.  

Estando em fase de aquisição do material para a construção do horto comunitário, 

pretendemos iniciar e concluír a obra, bem como concessionar os espaços aos muitos 

cidadãos que já demonstraram interesse.  

Concluída que está a primeira fase do trilho ecológico do Ave entre a Praia Seca e o 

Parque de Lazer, a Junta de Freguesia pretende no ano de 2021 concluír a segunda fase, 

ligando o Parque de Lazer às Levadas, para tanto utilizando a dotação financieira 

coprometida pela Agência Portuguesa do Ambiente para esse fim. Este financiamento 

permitirá incluir sistemas de monitorização em tempo real da qualidade da linha de água e a 

execução do projeto de reabilitação e valorização de toda a margem direita do Rio Ave, ao 

longo da Freguesia de Caldelas, através de técnicas de Engenharia Natural. 
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A Junta de Freguesia também submeteu à Agência Portuguesa do Ambiente  candidatura da 

Praia Seca a zona balnear fluvial, o que a concretizar-se, a Praia Seca será em 2021 a 1.ª zona 

balnear a ser classificada do rio Ave, no concelho de Guimarães e dar-se-á apoio nas áreas da 

Informação e Educação Ambiental, Qualidade da Água, Gestão Ambiental e Equipamentos, 

Segurança e Serviços. 

No domínio da política dos animais é nossa intenção continuar com as ações de 

sensibilização para o registo obrigatório de canídeos e gatídeos. Queremos dar continuidade 

à instalação de abrigos nas colónias sinalizadas de gatos errantes e ao programa para 

capturar, esterilizar e devolver, promovido em parceria com a Câmara Municipal de 

Guimarães. 

A Junta de Freguesia pretende que o Município delegue a competência para cuidar de 

todo o património ambiental da freguesia. Desde logo porque gradualmente a Câmara 

Municipal tem vindo a perder recursos humanos com essa competência, o que torna 

impossível a gestão correta do espaço público. Se a quantidade de recursos era insuficiente, 

nos próximos tempos será agravado. Por isso, aproveitando a intervenção no centro cívico, a 

Junta de Freguesia pretende assumir a competência para cuidar de todo o centro cívico, 

continuando a reforçar os recursos humanos internos e externos da Junta de Freguesia.   

A Junta de Freguesia pretende iniciar no ano de 2021, a construção da primeira fase do 

Parque de Lazer das Levadas, alargando o Parque de Lazer da Vila no sentido da variante, no 

terreno que é já do Município de Guimarães.  

 

URBANISMO  

A Junta de Freguesia continuará a acompanhar a obra de reabilitação do Centro da Vila, 

imprescindível para a resolução de problemas e constrangimentos que surgem neste 

contexto e para melhorar aspetos que em obra se considerem relevantes. A este propósito 

dizer que a Junta de Freguesia continua a trabalhar com o Município, um plano para colmatar 

a falta de estacionamento, através de bolsas de estacionamento periféricas à intervenção do 

centro da Vila.  

A Junta de Freguesia também acompanhará a requalificação da Alameda Rosas 

Guimarães e da Rua Dr. Joaquim Joaquim Ferreira Monteiro que se iniciou no presente mês 

de novembro.   

Depois de apresentado publicamente o projeto de construção da Casa Mortuária, 

desenvolvido pela Paróquia de Caldelas, apoiaremos a construção daquele equipamento nas 

traseiras da Capela de S. Tomé. 

Prosseguiremos com a manutenção das bermas, sarjetas e sumidouros e das pequenas 

reparações nas escolas e nos espaços públicos. Os monumentos da Vila continuarão a ser 

objeto de melhoramentos, com particular relevo para a Fonte D. João I. Inauguraremos o 
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monumento de homenagem aos antigos combatentes, proposta de uma comissão local de 

antigos combatentes, que está concluído e cuja inauguração esteve agendada, mas que em 

função da Situação de Pandemia, se decidiu adiar para o próximo dia 9 de abril, Dia Nacional 

do Antigo Combatente.  

Considerando o habitual plano de investimento do Município em arruamentos 

Municipais, reforçaremos a necessidade de repavimentação da  Rua da Casa Nova e a 

reparação do passeio na Avenida dos Bombeiros Voluntários  e na Rua Professor Manuel José 

Pereira.   

Por último salientar que a Junta de Freguesia pretende começar a trabalhar nos 

projetos de Requalificação da Rua Padre Silva Gonçalves e da Avenida dos Bombeiros 

Voluntários , duas artérias comerciais relevantes e fundamentais para o desenvolvimento da 

nossa Vila.   

 

ASSOCIATIVISMO E DESPORTO  

Prosseguiremos a política de apoio à atividade anual e pontual das Associações, que 

enriquecem a vida quotidiana da Freguesia prestando, ainda, todo o apoio logístico em 

eventos que, podendo realizar-se, marcam a vida pública da Vila das Taipas e de que são 

exemplo: a Concentração Motard, as Festas da Vila e de S. Pedro, o dia do Agrupamento de 

Escolas, as Festas de Finalistas das instituições de ensino.   

Ao nível do Desporto continuaremos com a iniciativa Domingos Ativos. 

 

SAÚDE  

Na área da Saúde destacar a importância do trabalho continuar a ser desenvolvido em 

parceria e proximidade com as instituições locais de saúde, as Unidades de Saúde Familiar, o 

ACES, na medida em que a situação sanitária exige em grande parte das situações parecer e 

trabalho conjunto com as autoridades de saúde.  

Num modelo de intervenção diferente manter-se-á o programa de Comparticipação da 

Vacinação antipneumocócica e continuaremos com o programa Termalismo Sénior, que 

confere um desconto de 50% aos cidadãos residentes na freguesia, com idade superior a 65 

anos a que acresce, ainda, um desconto de 35% de comparticipação pelo Serviço Naiconal de 

Saúde.  

Continuaremos com os rastreios de Saúde e o programa de envelhecimento ativo e 

saudável, que tem por base o trabalho desenvolvido no Centro de Convívio, cujo 

funcionamento presencial e em espaço físico fechado retomará logo que a situação sanitária 

o permita.  
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CULTURA  

As iniciativas culturais no ano de 2020 foram sacrificadas pela Pandemia por COVID19. 

Recorde-se que houve um período de suspensão de todas as atividades culturais presencais, 

que apenas foram retomadas em Julho. Considerando a incerteza sobre a evolução da 

pandemia, a Junta de Freguesia manterá as atividades culturais que fazem parte da 

programação cultural da Junta de Freguesia. Também os apoios para as instituições que 

promovem iniciativas culturais, sem prejuízo de as mesmas não se poderem realizar ou serem 

organizadas, com adaptações à situação sanitária que se viverá a cada momento. Destacamos 

as comemorações do 25 de abril, as Festas da Vila e S. Pedro, a Concentração Motard, a 

Animação de Verão, a Receção ao Emigrante e ao Turista, a iniciativa Dar Vida à Vila, e a 

iniciativa Vila Natal.    

Importa, ainda, dar nota de que a Junta de Freguesia, em articulação com os Banhos 

Velhos e com o Município, pretende promover uma agenda cultural eclética, para o edifício do 

Antigo Mercado, afirmando-o como espaço cultural e de convívio.  

A Junta de Freguesia comemorará os 80 anos elevação da povoação das Taipas a Vila, 

que foram assinaladas no ano de 2020 de forma singela por força da Pandemia por Covid19. 

Cumpriremos a parceria estabelecida com a Junta de Freguesia de Passos, no Concelho de 

Fafe, com objetivo de divulgar a obra de Camilo Castelo Branco, escritor ligado à história da 

Vila. Inauguraremos a exposição permanente sobre a História da Vila, que ficará instalada no 

antigo mercado.  

 

TURISMO 

Instalaremos no Antigo Mercado um quiosque digital para acolhimento ao turista e 

editaremos uma brochura turística da Vila das Taipas, com Mapa e locais de interesse. 

Continuaremos o trabalho com vista à colocação de sinalética e de pontos de informação, 

sobre os locais de interesse e mais emblemáticos da vila. 

Prosseguiremos com a  iniciativa “Animação de Verão” direcionada para os turistas e 

para os habitantes locais e com a festa de receção ao emigrante e ao turista, de acordo com 

as orientações da DGS.  

 

EDUCAÇÃO 

Neste domínio apoiaremos as iniciativas da comunidade escolar e financiaremos duas 

atividades infra estruturais na Escola do Pinheiral e na Escola da Charneca. Continuaremos a 

apostar na dinamização das iniciativas que proporcionem experiências significativas para os 

nossas crianças e jovens.  
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL  

A Junta de Freguesia tem de prosseguir, agindo com a GNR, designadamente no 

combate ao estacionamento indevido, mas também na defesa do património público, 

combatendo o vandalismo nos nossos Parques. Continuaremos a acompanhar as Escolas e a 

implementar medidas de combate aos comportamentos aditivos e a outros fenómenos 

sociais complexos.  

Conitnuaremos a apoiar o Corpo de Bombeiros e com a Câmara Municipal de 

Guimarães, a conservar e reparar a sinalização vertical danificada e remarcação da horizontal, 

nas mesmas condições e propondo, ainda, novas sinalizações de forma a dar mais segurança 

aos cidadãos. 

Estando já adjudicado o projeto de requalificação do posto da GNR das Taipas, 

procuraremos pressionar o início da sua construção em 2021. 

 

JUNTA DE FREGUESIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

A Junta de Freguesia continuará com a sua política de comunicação, nas redes sociais 

e nos meios em papel. 

Continuaremos com o objetivo de promover reuniões de Junta de Freguesia 

descentralizadas, interrompidas devido ao COVID19 e apesar da dificuldade de encontrar 

instalações, com o objetivo de aproximar os cidadãos da participação nas mesmas, dando a 

conhecer o trabalho desenvolvido e tomando conhecimento dos problemas existentes.  

 

INVESTIMENTOS DA JUNTA DE FREGUESIA  

No ano de 2021 concluiremos a reabilitação do antigo mercado e a concessão de três 

espaços comerciais, um espaço expositivo/museológico e um posto de acolhimento ao 

turista. Concluiremos a intervenção na Rotunda do Cutileiro e avançaremos com a execução 

de uma terceira Rotunda.  

No que à construção da Casa Mortuária diz respeito, estando o projeto concluído, a 

Junta de Frguesia apoiará a Paróquia de Caldelas na construção no ano de 2021.  

A Junta de Freguesia avançará, ainda, com a 2ª fase do trilho ecológico do Ave e com a 

1ª Fase do Parque das Levadas.  

Importa referir que a Junta de Freguesia estabeleceu uma verba destinada ao estudo 

prévio para o alargamento do recinto coberto da Feira Semanal, com o objetivo de responder 

à procura existente e dotar o espaço de melhores condições de venda.  
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INVESTIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

E DAS ENTIDADES PARTICIPADAS  

Está em marcha a requalificação do centro da Vila e a Junta de Freguesia continuará 

acompanhar essa obra, assim como a Requalificação da Alameda Rosas Guimarães e Rua Dr. 

Joaquim Ferreira Monteiro. Pretendemos apresentar e iniciar a construção da Rotunda do 

Bouçós/Rabata, projeto que está concluído e autorizado pelas InfraEstruturas de Portugal.  

E continuaremos a trabalhar com o Município o estudo urbanístico de alargamento do 

Parque de Lazer, de requalificação da variante no troço compreendido entre a Rotunda do 

Cutileiro e a entrada da Vila proveniente de Guimarães, bem como a construção de uma 

plataforma intermodal para os transportes públicos, privados, individuais e coletivos. 

Acompanharemos a empreitada de substituição da rede de água na Rua da Casa Nova 

que será levada a cabo pela Empresa Vimagua, EIM e a subsequente pavimentação.  

 

Caldas das Taipas, 07 de dezembro de 2020  

 



Junta de Freguesia de Caldelas

Ano:  2021

Total Sub-Total
DescriçãoCódigo

Classificação Económica

Valor

Página 1/5Orçamento Inicial da Despesa

Administração Autárquica  563.653,4601

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal  97.864,2501

Remunerações certas e permanentes  75.828,7401.01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos 

autárquicos
 16.302,8401.01.01

Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de 

trabalho
 43.023,1301.01.04

Pessoal em funções  27.463,6801.01.04.01

Alterações obrigatórias de posicionamento 

remuneratório
 50,0001.01.04.02

Recrutamento de Pessoal para novos postos de 

trabalho
 15.509,4501.01.04.04

Pessoal em regime de tarefa ou avença  3.430,5501.01.07

Subsídio de refeição  5.910,0301.01.13

Subsídios de férias e de Natal  7.162,1901.01.14

Abonos variáveis ou eventuais  5.759,8401.02

Horas extraordinárias  5,0001.02.02

Abono para falhas  1.791,0001.02.05

Subsídio de turno  1.229,1401.02.11

Outros suplementos e prémios  2.734,7001.02.13

Prémios de desempenho  5,0001.02.13.01

Senhas de Presença  2.729,7001.02.13.03

Segurança social  16.275,6701.03

Encargos com a saúde  1.977,2801.03.01

Retenção SNS  1.977,2801.03.01.01

Contribuições para a segurança social  12.646,0301.03.05

Assistência na doença dos funcionários públicos 

(ADSE)
 504,0001.03.05.01

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Caldelas

 84.069,86A Transportar



Junta de Freguesia de Caldelas

Ano:  2021

Total Sub-Total
DescriçãoCódigo

Classificação Económica

Valor

Página 2/5Orçamento Inicial da Despesa

Segurança social do pessoal em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas (RCTFP)
 12.137,0301.03.05.02

Caixa Geral de Aposentações  3.415,0101.03.05.02.01

Segurança social - Regime geral  8.722,0201.03.05.02.02

Outros  5,0001.03.05.03

Segurança social - entidade contratante  5,0001.03.05.03.01

Seguros  1.652,3601.03.09

Seguros de acidentes no trabalho e doenças 

profissionais
 1.652,3601.03.09.01

Aquisição de bens e serviços  90.288,4602

Aquisição de bens  14.797,6802.01

Combustíveis e lubrificantes  1.600,0002.01.02

Gasolina  150,0002.01.02.01

Gasóleo  1.450,0002.01.02.02

Limpeza e higiene  100,0002.01.04

Alimentação - Refeições confeccionadas  1.950,0002.01.05

Refeições trabalhadores ao serviço da freguesia  1.050,0002.01.05.01

Refeições atividades culturais e religiosas  900,0002.01.05.02

Vestuário e artigos pessoais  100,0002.01.07

Material de escritório  1.550,0002.01.08

Produtos químicos e farmacêuticos  250,0002.01.09

Material de consumo clínico  293,6802.01.11

Prémios, condecorações e ofertas  5.444,0002.01.15

Mercadorias para venda  100,0002.01.16

Outras  100,0002.01.16.03

Ferramentas e utensílios  2.700,0002.01.17

Artigos honoríficos e de decoração  560,0002.01.19

Material de educação, cultura e recreio  100,0002.01.20

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Caldelas

 112.611,93A Transportar



Junta de Freguesia de Caldelas

Ano:  2021

Total Sub-Total
DescriçãoCódigo

Classificação Económica

Valor

Página 3/5Orçamento Inicial da Despesa

Outros bens  50,0002.01.21

Aquisição de serviços  75.490,7802.02

Encargos das instalações  10.850,0002.02.01

Eletricidade  8.000,0002.02.01.01

Água  2.850,0002.02.01.02

Limpeza e higiene  20.551,6002.02.02

Limpeza e higiene - Edifícios  1.476,0002.02.02.01

Limpeza e higiene - Feira  9.514,8002.02.02.02

Limpeza e higiene - Cemitério  1.180,8002.02.02.03

Limpeza e higiene - Outros espaços  7.380,0002.02.02.04

Limpeza e higiene - Parque de Lazer  1.000,0002.02.02.05

Conservação de bens  2.000,0002.02.03

Locação de material de informática  1.450,0002.02.05

Comunicações  2.202,5802.02.09

Transportes  200,0002.02.10

Representação dos serviços  100,0002.02.11

Seguros  750,0002.02.12

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria  6.051,6002.02.14

Formação  100,0002.02.15

Seminários, exposições e similares  100,0002.02.16

Publicidade  5.185,0002.02.17

Vigilância e segurança  11.400,0002.02.18

Assistência técnica  1.700,0002.02.19

Outros trabalhos especializados  2.850,0002.02.20

Serviços de saúde  300,0002.02.22

Encargos de cobrança de receitas  350,0002.02.24

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Caldelas

 178.802,71A Transportar



Junta de Freguesia de Caldelas

Ano:  2021

Total Sub-Total
DescriçãoCódigo

Classificação Económica

Valor

Página 4/5Orçamento Inicial da Despesa

Outros serviços  9.350,0002.02.25

Atividades culturais  8.280,0002.02.25.01

Serviços diversos  500,0002.02.25.02

Atividades ambientais  570,0002.02.25.03

Transferências correntes  62.672,7604

Administração central  3.000,0004.03

Serviços e fundos autónomos  3.000,0004.03.05

Transferência p/ produtos de limpeza - EB1 Pinheiral  1.500,0004.03.05.01

Transferência p/ produtos de limpeza - EB1 Charneca  1.500,0004.03.05.02

Instituições sem  fins lucrativos  30.700,0004.07

Instituições sem fins lucrativos  30.700,0004.07.01

Famílias  28.972,7604.08

Outras  28.972,7604.08.02

Programas ocupacionais  1.682,7604.08.02.01

Programas ocupacionais - Bolsa  1.053,1204.08.02.01.01

Programas ocupacionais - Subsídio de alimentação  629,6404.08.02.01.02

Outras  27.290,0004.08.02.02

Projetos Sociais  27.290,0004.08.02.02.01

Outras despesas correntes  701,0106

Diversas  701,0106.02

Impostos e taxas  75,0006.02.01

Impostos e taxas pagos pela Autarquia  75,0006.02.01.01

Outras  75,0006.02.01.01.99

Impostos e taxas  75,0006.02.01.01.99.01

Outras  626,0106.02.03

Serviços bancários  250,0006.02.03.04

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Caldelas

 251.150,47A Transportar



Junta de Freguesia de Caldelas

Ano:  2021

Total Sub-Total
DescriçãoCódigo

Classificação Económica

Valor

Página 5/5Orçamento Inicial da Despesa

Outras  376,0106.02.03.05

ANAFRE - quota  371,0106.02.03.05.01

Outras  5,0006.02.03.05.02

Total das Despesas Correntes  251.526,48

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital  312.126,9807

Investimentos  312.126,9807.01

Edifícios  25.186,7507.01.03

Instalações de serviços  21.186,7507.01.03.01

Outros  4.000,0007.01.03.07

Construções diversas  286.440,2307.01.04

Parques e jardins  25.500,0007.01.04.05

Viação rural  116.792,2907.01.04.08

Cemitérios  8.383,0007.01.04.12

Outros  135.764,9407.01.04.13

Material de transporte  100,0007.01.06

Outro  100,0007.01.06.02

Equipamento de informática  100,0007.01.07

Software informático  100,0007.01.08

Equipamento administrativo  100,0007.01.09

Ferramentas e utensílios  100,0007.01.11

Total das Despesas de Capital  312.126,98

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Caldelas

 563.653,46Total do Orçamento



Junta de Freguesia de Caldelas

Ano:  2021

Sub-Total
DescriçãoCódigo

Classificação Económica

Valor

Página 1/3

Total

Orçamento Inicial da Receita

Receitas Correntes

Impostos diretos  9.930,0001

Outros01.02  9.930,00

Imposto municipal sobre imóveis  9.930,0001.02.02

Taxas, multas e outras penalidades  128.680,0004

Taxas04.01  128.590,00

Taxas específicas das autarquias locais04.01.23  128.490,00

Mercados e feiras  125.250,0004.01.23.01

Animais  500,0004.01.23.04

Outras taxas específicas das autarquias locais04.01.23.99  2.740,00

Cemitérios04.01.23.99.09  1.560,00

Averbamentos  60,0004.01.23.99.09.01

Taxa anual de manutenção  1.500,0004.01.23.99.09.02

Outras04.01.23.99.99  1.180,00

Atestados, declarações, confirmações e certificação de 

fotocópias
 1.180,0004.01.23.99.99.01

Taxas diversas04.01.99  100,00

Licenças  100,0004.01.99.01

Multas e outras penalidades04.02  90,00

Juros de mora  35,0004.02.01

Juros compensatórios  5,0004.02.02

Multas e penalidades diversas  50,0004.02.99

Transferências correntes  136.837,1106

Sociedades e quase-sociedades não financeiras06.01  100,00

Privadas  100,0006.01.02

Administração central06.03  72.483,00

Estado06.03.01  72.383,00

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Caldelas

A Transportar  138.710,00



Junta de Freguesia de Caldelas

Ano:  2021

Sub-Total
DescriçãoCódigo

Classificação Económica

Valor

Página 2/3

Total

Orçamento Inicial da Receita

Fundo de Financiamento das Freguesias  55.747,0006.03.01.04

Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013  6.536,0006.03.01.05

Outras  10.100,0006.03.01.99

Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à 

família e políticas activas de emprego e formação 

profissional

 100,0006.03.09

Administração local06.05  64.254,11

Continente06.05.01  64.254,11

Municípios  64.254,1106.05.01.01

Venda de bens e serviços correntes  62.595,1007

Venda de bens07.01  350,00

Livros e documentação técnica  250,0007.01.02

Publicações e impressos  100,0007.01.03

Serviços07.02  45.783,50

Aluguer de espaços e equipamentos  100,0007.02.01

Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto07.02.08  10.920,00

Serviços recreativos07.02.08.02  10.920,00

Turismo Sénior07.02.08.02.01  10.920,00

Projetos Sociais - comparticipação  10.920,0007.02.08.02.01.01

Serviços específicos das autarquias07.02.09  34.363,50

Cemitérios07.02.09.05  34.363,50

Concessão  31.743,5007.02.09.05.01

Inumação  2.620,0007.02.09.05.02

Outros07.02.99  400,00

Espaço cidadão  400,0007.02.99.01

Rendas07.03  16.461,60

Habitações  461,6007.03.01

Edifícios  16.000,0007.03.02

Outras receitas correntes  150,0008

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Caldelas

A Transportar  338.042,21



Junta de Freguesia de Caldelas

Ano:  2021

Sub-Total
DescriçãoCódigo

Classificação Económica

Valor

Página 3/3

Total

Orçamento Inicial da Receita

Outras08.01  150,00

Outras08.01.99  150,00

Indemnizações de estragos provocados por outrém em 

viaturas ou em quaisquer outros equipamentos 

pertencentes às autarquias locais

 50,0008.01.99.02

Diversas  100,0008.01.99.99

Total das Receitas Correntes  338.192,21

Receitas de Capital

Transferências de capital  225.461,2510

Administração local10.05  225.461,25

Continente10.05.01  225.461,25

Municípios  225.461,2510.05.01.01

Total das Receitas de Capital  225.461,25

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Caldelas

Total do Orçamento  563.653,46



Junta de Freguesia de Caldelas

Ano:  2021

Receitas Despesas

Correntes

Capital

Correntes

Capital

Montante Montante

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo Orgão Deliberativo

Resumo do Orçamento

 338 192,21

 225 461,25

 563 653,46

 251 526,48

 312 126,98

 563 653,46

Equilibrio orçamental (art. 40º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

Receitas Correntes

Despesas Correntes

____________________________
=

Excedente Orçamental para Investimento: 86 665,73

 134,46%

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Caldelas © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda


