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Plano de Atividades e Orçamento 2014
Aprovado sem votos contra, em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia do Castelo de 18 de dezembro

Acordo com o STAL

3

A Junta de Freguesia do Castelo assinou, dando sequência 
à deliberação do dia 6 de dezembro, um Acordo Coletivo 
de Entidade Empregadora Pública, com o Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Local, com vista à melhoria das 
condições de trabalho dos trabalhadores da freguesia. Para além 
da proposta de horário de trabalho de 35 horas/semanais, no 
presente acordo está previsto o regime de Jornada Contínua, 
Horário de Trabalho, Trabalho Extraordinário, entre outros.
O ACEEP foi enviado para a Secretaria de Estado da Administração 
Pública, entidade responsável pela sua homologação.



Já se encontra a funcionar o novo “Ponto 
de Encontro Solidário” da Freguesia, 
desde o dia 11de Janeiro, nas instalações 
do Raio de Luz, em Sampaio.
O PES é promovido pelo Rotary 
E-Clube Portugal D1960, em parceria 
com a Junta de Freguesia do Castelo, o CECAS-Raio de Luz, e as cadeias de 
distribuição Pingo Doce e Modelo/Continente, por forma a dar resposta 
social, à população mais vulnerável da freguesia.

Francisco Jesus _ francisco.jesus@jf-castelo.pt
Presidente

Administração Geral, Recursos Humanos, 
Serviços Operacionais, Ambiente e Delegação 
de Competências

Terças, das 9h30 às 12h00 e Quintas, das 14h30 às 17h00

Vera Vieira _ vera.vieira@jf-castelo.pt
Secretária

Vice-Presidência, Cultura, Turismo e Movimento 
Associativo

Quintas-feiras, das 18h00 às 20h00

Ricardo Dias _ ricardo.dias@jf-castelo.pt
Tesoureiro

Contabilidade, Finanças e Tesouraria, Desporto, 
Protecção Civil e Trânsito

Quartas-feiras, das 16h00 às 18h00

Sara Almeida _ sara.almeida@jf-castelo.pt
Vogal

Educação e Juventude, Acção Social e Saúde

Quintas-feiras, das 10h00 às 12h00

João Ribeiro _  joao.ribeiro@jf-castelo.pt
Vogal

Actividades Económicas, Informação e 
Comunicação

Quintas-feiras, das 15h00 às 17h00

CONTACTOS_

JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO 

Telefone_ 212 689 210
Fax_ 212 682 818
Email_ secretaria@jf-castelo.pt

ESPAÇO ZAMBUJAL 

Telefone_ 210 870 845
Email_ espaco.zambujal@gmail.com

SERVIÇOS OPERACIONAIS 

Geral_ 924 412 335
Limpeza Urbana_ 924 451 130

BREVES...

Vamos ajudar a MARIA INÊS

Há dois anos que a Maria Inês tem passado a maior parte dos seus dias no 
hospital, sendo submetida aos mais variados exames para tentar traçar um 
diagnóstico para a doença que a impossibilita ter um desenvolvimento normal 
para a idade que tem... mas sem sucesso.
A Maria Inês completou recentemente 3 anos de vida não se verificando os 
regulares níveis de desenvolvimento sócio-cognitivo...
Os pais, Lara e Flávio Páscoa Correia têm gasto todas as suas economias em 
exames e tratamentos, e garantem que não vão desistir, e farão tudo para 
que a filha possa ter uma vida o mais normal possível, procurando todas as 
terapêuticas existentes.
As várias terapêticas são muito onerosas e a família não dispõe dessa verba. 
Foram já várias as manifestações de solidariedade para com a Maria Inês... mas 
é preciso continuar a ajudar!

Uma das ajudas será juntarmos todo o tipo de papel: revistas, 
jornais, plafentos dos supermecados (menos cartão);  Outra será 
juntarmos tampinhas das águas, iogurtes e dos sumos; e finalmente, 
juntar Rx´s antigos... e entregar na Junta de Freguesia do Castelo!

Outra é fazer um depósito, nem que seja 1€! Pode fazer um depósito na conta 
na conta do BPI e estará a ajudar a tornar real o sonho da reabilitação da Maria 
Inês!  Contamos consigo!

Ponto de Encontro Solidário

Babyoga e Funyoga no Espaço Zambujal
É já no próximo dia 25 de janeiro, que o Espaço Zambujal, em parceria com 
a Escola Babyoga, vai promover um Workshoop de Babyoga & Funyoga, para 
crianças dos 8 meses aos 6 anos de idade (em duas sessões distintas).
O Workshoop é gratuito, no entanto sujeito a marcação. Para mais 
informações, contacte o Espaço Zambujal.



Plano de Atividades, Orçamento e Mapa de Pessoal 2014 

A Assembleia de Freguesia do Castelo, reunida a 18 de 
Dezembro, aprovou, por maioria, com os votos favoráveis 
das bancadas da CDU, MSU e PSD e a abstenção da bancada 
do PS, os documentos previsionais para 2014, propostos 
pela Junta de Freguesia: Plano de Atividades, Orçamento, 
Plano Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal.
O orçamento previsional para 2014 cujo valor é de 
633.300,00EUR foi calculado, quer para a Receita, quer 
para a Despesa, com base nos valores contabilizados em 
2013, com as devidas projeções para 2014, resultantes de 
atualização de taxas e de novas prestações de serviços. 
Não menos importante, e altamente gravoso para o bom 
funcionamento da freguesia, é a repetição de normas 
previstas no Orçamento do Estado para 2014, em matéria 
de recrutamento e recursos humanos, para além da quebra 
de receita (... uma vez mais) da transferência proveniente do 
Fundo de  Financiamento de Freguesias, que ao longo dos 
últimos anos representa cerca de menos 30%.

Não obstante os constrangimentos 
verificados, a Junta de Freguesia 
volta a elaborar um Orçamento ambicioso, 
mas realista. De difícil execução, mas sustentado em 
valores reais, e/ou estimativas e projecções credíveis, com 
o objetivo de garantir as respostas necessárias à freguesia, 
no âmbito das suas atribuições próprias ou delegadas, sem 
colocar em causa o equilibrio orçamental.

Conheça as principais atividades previstas...

RECEITA PREVISIONAL VALOR
CORRENTE 612.950,00

Impostos diretos 43.000,00

Impostos indiretos 200,00

Taxas multas e outras penalidades 14.700,00

Rendimentos de propriedade 110,00

Transferências correntes 491.600,00

Venda de bens e serviços correntes 63.250,00

Outras receitas correntes 50,00

CAPITAL 20.150,00

Transferências de capital 20.150,00

OUTRAS RECEITAS 200,00

Reposições não abatidas nos pagamanentos 200,00

TOTAL da  RECEITA 633.300,00

DESPESA PREVISIONAL VALOR
CORRENTE 522.600,00

Despesas com pessoal 221.100,00

Aquisição de bens e serviços 208.450,00

Transferências correntes 92.600,00

Outras despesas correntes 450,00

CAPITAL 110.700,00

Aquisição de bens de capital 110.700,00

TOTAL da DESPESA 633.300,00

› Continuar com o apoio ao movimento associativo local, em atividades e 
projetos de interesse para a Freguesia, no âmbito do regulamento;
› Realizar, em conjunto com as entidades parceiras, o 4º Sesimbra Summer 
Cup, em futebol, futsal e futebol de praia;
› Implementar o Castelo d’ Ideias  - Concurso de projetos inovadores para a 
freguesia, nas áreas da Participação, Cidadania, Cultura, Ambiente e Tradições;
› Apoiar o município na implementação de estrutura de apoio à juventude, 
nas antigas instalações da EB1 de Santana; 
› Efetuar a manutenção e requalificação dos estabelecimentos de ensino da 
rede pública e pré-escolar;
› Promover as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, em parceria com 
as autarquias, escolas  e movimento associativo;
› Reforçar o projeto “Oficina Domiciliária”, com normas de candidatura e 
extensão de grupos-alvo;
› Apoiar o  projeto “Hiper´s com Responsabilidade Social”, com a cedência 
de viatura para recolha e distribuição de alimentos, apoio administrativo e 
logístico; 
› Promover a limpeza urbana, de bermas e passeios, bem como o 
desentupimento de sumidouros e sarjetas, no âmbito do protocolo de 
delegação de comptências, e aumentar a área intervencionada, através de 
novo acordo de execução; 

› Proceder a pequenas reparações em pavimentos pedonais nos arruamentos 
da freguesia;
› Promover pequenas obras de manutenção e requalificação de fontes, poços 
e fontanários, e continuar com a requalificação de novos elementos; 
› Realizar uma campanha de sensibilização ambiental, junto da população 
(código de conduta), em parceria com a CMS, com informação ads competências 
de cada entidade;
› Requalificar os abrigos de passageiros; 
› Colocar novas placas toponímicas, em particular nas localidades do Zambujal 
e Lagoa de Albubeira, requalificar e manter as existentes;
› Implementar o Museu Rural nas antigas instalações da EB1 do Zambujal nº 
2, com atividades regulares e de dinamização da ruralidade;

A Assembleia de Freguesia aprovou também, por 
unanimidade, uma recomendação da bancada da CDU, 
para que sejam repavimentadas as valas e algumas vias 
de circulação da freguesia, com a maior celeridade 
possível, bem como a subscrição da tomada de posição 
do último Encontro de Autarcas de Freguesia do Distrito 
de Setúbal.

+ Deliberações da Assembleia de Freguesia



Sabia que...
A Junta de Freguesia do Castelo apoia os seus cidadãos mais 
desfavorecidos, com a realização de pequenas intervenções e 

reparações nas suas habitações?

Para mais informações contacte os 
serviços da Junta de Freguesia

Conheça o regulamento em www.jf-castelo.pt


