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+
.'TJNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

PLANO E ORÇAMENTC PARA 2t1i

r- TNTRODUÇÃO

Tendo em conto os limitoções existentes opresentomos os

otividodes mois relevqntes, o Plono Plurionuol de lnvestimentos e

OrçomenÍo, poro o ono de 20ì7, cujos oções enquodrom-se nos

seguintes domínios:

o) Gestõo. monutençõo e limpezo de espoços verdes, compos

de jogos, vios de comunicoçõo e dos espoços envolventes

oos estobelecimentos de educoçõo pré-escolor e do primeiro

ciclo do ensino bósico;

b) Educoçõo e formoçõo;

c) Açõo sociol;

d) Culturo, desporto, recreio e lozer.

As otividodes o desenvolver contorõo com empenho dos

membros do executivo e seus coloborqdores e os diversos

contributos de diversos entidodes, quer públicos, quer privodos.

2. ATIVIDADES RELEVANTES

Tendo em conto os limitoções existentes, e enquodrodo no

estrolegio poro o períod o 2013-20ì z, propomo-nos reolÍzor em 2017,

Ì:slredaCìurttle.Canttchorhlì'eitas.807 SàolÌoque 9020-155 l.tÌ\CIIAt. Telef.n"29l7{t85? t.-ar n'.291?í.13t9



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQTTE

entre outros, os oçoes mois relevonfes inseridos nos domínio

onteriormente referidos, conforme fichos de olividode em o

3 - ORçAMENTO PARA 2A17

3.1 - ORÇAMENTO DA RECETTA

Em 2017 o receito previsto oscende oos 220 368,00 €, conforme quodro

seguinte:

DESCRICAO PREVISOES 20I7

lmpostos direios 6 200,00 €

Toxos, multos e ouïros penolidodes I 371,00 €

RendÌmentos de propriedqde 10,00 €

Tronsferêncios correnles 2L2 687,00 €

Vendo de bens e serviÇos correntes 100,00 €

Tolol do Receilo 220 3ó8,00 €

3.2 - ORÇAMENTO DA DESPESA

A despeso previsto poro 20ì 7 e de montonte iguol o do receito, distribuído

pelos seguintes ogrupomenlos económicos:

Agrupqmento económico PREVISÕES PARA 20] Z

Despesos com pessoql z5 735,00 €

Aquisiçõo de bens e servicos correntes s3 308,00 €

Tro nsferênc ios correntes 85rì5.00€

Outros despesos correntes zì0,00€

Estrâdâ (jonrte. (jarnaclo dc Frciras.80? São Roque 9020 - l55 Ft'NCl{AL l'elclì n'291?4185? Fnx n',291?4{Jl9



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

u õo de bens de s 500 00€

É de reolçor que poro 2017 o executivo prevê umo verbo de 1.000,00 € poro o

reolizoçõo de projeto o definir no ômbíto do orçomenlo porlicipotivo.

O ORGÃO EXECUTIVO,

,Veh6,o

TOTAL GERAL 220 369,00 €

EsÍrada Com(e. Canracho de Frcitas,807 São Roquc 9020 - tSS FIINCHAI- TeleÍ. n. Z9l?418S7 Fax u,,2917.14319



FREGUESIA DE SÃO ROQUE

ORçAMENTO DA RECEITA PARA 2017

cÓDtGos DESIGNAçÂO ARTIGO GRUPO /tAtÍruto I

04.01.23,04

04.01.23.99

04.01.23.99.99

04.o2

04.02.01

04.o2.o2

06.03.01.04

06.03.01,99

.o2

.01

3

,01

07

.01

.01.02

.o2

.02.09

,02.09.99

Juros - Sociedades financeiras
Bancos e outras instituições financeiras

Estado

Fundo Financiamento das Freguesias

RECEITAS CORRËNTES

correntes

utros

directos

especificos das autarquias

e outras penalidades

da propriedade

lrnposto municipal sobre imóveis
multas e outras penalidades

nídeos

especificas das autarquias locais

Livros e documentação técnica

ministração central

(remuneração dos eleitos)
inistração local

Autónoma da Madeira
Municípal do Funchal

de mora

compensatórios

lnstituições sem fins lucrativos
lnstituições sem Íins lucrativos

de bens e servigos correntes
de bens

6.200,00 €

1.351,00 €
185,00 €

1.176,00 €
1.176,00 €

87.448,00 €

87.448,00 €

9.420,00 €

115.769,00 €
115.769,00 €

10,00 €

50,00 €

50,00 €

5,00 €
5,00 €

50,00 €

50,00 €

6.200,00 €

1,351,00 €

96.868,00 €

115.769,00 €

10,00 €

10,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

1.371,00 €

212.687,00 €

100,00 €

10,00 €

€

TOTAT DAs RECEITAS CORRENTES 220,368,00 €

15

15.01

1s.01.01

16

16.01

16.01.01-

RECEITAS DE CAPITAL
Reposlções não abatidas nos pagamentos
Reposições não abatidas nos pagamentos
Reposições não abatidas nos pagamentos
Saldo da gerência anterior
Saldo orçamental
Na posse do serviço

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 €

TOTAL DAS RECEITAS 220.368,00 €



FREGUESIA D€ SAO ROQUE

ORçAMENTO DA DgSPESA PARA 20I7

1.01.1{

.02,11

.03.05.02

.o2.o2

,0t.o7

Autárquica

ESAS CORRENTES

Despesas com o pessoal

RemuneÍações certas e permanentes

Membros de orgão autãíquicos

Pessoal dos quadros.Reg de contÍato individual trabalho

de Refeição

de férias e de Natal

Remunerações por doençâ e mãteÍnidade/paternidade

vaÍiávels ou êventuais

Horas extrâordlnárias

de Custo

suplenrentos e prémios

Abonos em numerÁrio ou espécie

social

com a saúdê

famlliar a crianças e jovens

pÍestações familiarts

para a segurança social

GeÍal de Aposentãções

social

acidentes trabalho/doençâs prôÍissionais

despesas de segurança social

de bens e sen'iços

Aquisição dc bens

Matérias primas e subsidiárias

Combustiveis e lubrifi cantes

Gasóleo

Limpeza e higiene

AI imenlação-Refeições confeccionadas

Alimentação-Géneros para confeccionar'

Vestuário e a.tigos pessoais

Material de escritório

Produtos quinricos e larmaceu(icos

Material de transporte-peças

matcrial - peças

18.224,00

29.974,O0

3.677,00

6.446,00

100,00

58.421,00

5.825,00 €

11.489,00

10.047,00 €

220.368,O0 {

75.735,00 €

49.831,00 e

1.200,00

r00,00

3.025,00

1.500,00

2.0o0,00

100,00

50,00

7.024,00 €

1.515,00 €

7so,00 €

50,00 €

100,00

2.000,00

500,00

280,00

150,00

800,00

800,00

100,00 (

1.500,00 €

100,00 €

200,00 €

IMPORTÂNCIÁS

cóDTGOS DEsIGNACÂO ARTIGO GRUPO cÁPtTUt-o

.o1.09

Prémios. condecorações e ofenro



e utensilios

al de educação, cultum e recreio

bens

de Serviços

das instalações

de bens

de outros bens

Comunicações

Tranpones

Representaçâo dos serviços

Seguros

Deslocações e esradas

parccercs, projectos e consultadoria

icidade

Técnica

de cobrança de receitas

150,00

2.867,00

1.200,00 €

3.205,00

100,00

500,00

100,00

50,00

1.500,00

íb

20,00

28.679,00

22.455,00

66.r37,00

50,o0

5,00

5,00

39.784,00

22.455,00

66.137,00

710,OO

88.592,00

710,00

c

lo

.01

Transferêncirs correntes

lnstituições sem íins lucrativos

lnstltulç6es sèm fins lucratlvos

FamÍlias

Outras

Outrâs despesas co?rentês

Díversas

lmpostos e taxaS

lmposto Municipal SobÍe lmovêis

Outras

OutÍas Íestituições

,luÍos Compensatórios

,uros de Mora

Outras

TOTAL DAS OESPESAS CORR€NTIS 214.868.0O €

07

07.01

07.01.04

07.o1.04.o1

07.01-1S 01

DESPESAs DE CÂPITAI

Aquisição de bens de cpital

lnvestimento5

Construções diversas

VÍadutos, arruamentos e obÍas complementares

Outros investimentos íorcamento Denícioetivol

4.500,00 €

1.000.0o

5.500,oo €

5.500,00 €

ÌOTAI DAS DESPESAç DE CÁPITÀt qsoooo€

TOTAT GERAL DAS DESPESAS 220.368.00 €
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FREGUESIA DE sÃo noeue - FUNcIIAL
ANO DE 2017

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

%

2,81%

o,62%

o,oo%

96,51/o

o,os%

100,00%

100,00%

VALOR

6.200,00 €

r.371,00 €

10,00 €

2I,2.687,O0 €

100,00 €

220.368,00 €

220368,00€

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES

01 lmpostos dírectos

04

05

06

07

Taxas, multas e outras penalidades

Rendimentos da propriedade

Traníerências correntes

Venda de bens e serviços correntes

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL GERAL

RECEITAS DE CAPITAL

15 Reposições não abatidas nos pagamentos

da anterior

%

34,37%

22,61%

40,20%

0,32%

97,SOvo

2,50%

2,50%

too,oo%

VALOR

75.735,AO €

49.831,00 €

88.592,00 €

710,00 €

214.868,00 €

5.500,00 €

5.500,00 €

220.368,00 €

DESPESAS

DESPESAS CORRENÍES

01

02

com o pessoal

de bens e serviços

correntes

06 despesas correntes

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

de bens de capital

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL GERAL

Orgão executivo

Em t?,t|. tol6 tle â"r*Jr '^ r,rí.,/z.ta/6
Orgão deliberativo



FREGUESIA DE SÃO ROQUE - FUNCHAL

ANO DE 2016

RËSUMO DO ORçAMENTO

VALORES

220.368,00 €

220.368,00 €

RECEITAS

Correntes

De capital

TOTAL

VALORES

214.868,00 €

5.500,00 €

220.368,00 €

DESPESAS

Correntes

De capital

TOTAL

Em 29,ll.toJ6

Orgão executivo

Y* fu$, Aret'-'"/" en ,/tí.r/2 t/6
Orgão deliberativo



JUNTA DE FREGUESA SÃO ROQUE - ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES 2016

FICHA DE ACTIVIDADE

6. Duração

lnício ian-17

Fim dez-17

\!t
\

Entidade

Junta de Freguesia de São Roque

2

social - apoio a pessoas carenciadas e desempregados

3.

promover a satisfação de necessidades essenciais de agregados familiares com baixos rendimentos e

desempregados através de apoio directo e transferências financeiras do Municipio do Funchal (contrato lnter-

já celebrado) e/ou com recurso â colaboração com outras entidades.

das condições de vida dos agregados Íamiliares abrangidos

5. Acções a desenvolver

Compaíicipaçáo financeira na aquisição de livros e material escolar

Acompanhar, em colaboraçâo com a Casa do Povo de São Roque, nos

rticipação financeira na aquisição de bens alimentares de primeira necessidade.

Promover a ocupaçáo de desempregados

promover e apoiâr Íinanceiramente a recuperaçâo de casas degradadas quer em colaboraçáo com lHM, CMF

pedidos de ajuda domiciliária e de prestaçôes sociais aos

reencaminhá-los para os serviços/entidades competentes.

aIdoos a celebrateÍm protocolo
de vidalidadedamelhoriaa quamla carenciadas,ilias adequadassoluçõesimplementarprocurando

dede celebraràsde ao nos termos rnstruçãoRoque protocolo
eno daâmbito socíamais rencica urançaados seg

e/ou apoio direto na compra de mâteriais

r, em colaboração com a Casa do Povo

Orgão

2or6t9, e'Aâ-'J#
Orgào deliberativo

rzló
t

/



JUNTA DE FREGUESIA OE SÃO ROOUE. ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES 2016

FICHA DE ACTIVIDADE

3. Descricão/Estratéoia

Promover a cultura, o despodo para todos e a ocupação de tempos livres, quer através do apoio directo, quer
alravés das associaçôes culturais, desportivas e recreativas da Freguesia com recurso a verbas próprias e às
proporcionadas pelo Contrato lnter-administrativo celabrado com a CMF

6. Duracão

lnício ìan- 1 7

Fim dèz-17

(tt

dê Frêguesia de São Roque

, desporto, recreio e lazer

O desenvolvimento cultural, desportivo e recreativo de Íorma a proporcionar à população residente meios para
uma vida mais saudável

Acções a desenvolver

a realização de acções de cariz cultural, desportivo e de ocupação de tempos livres promovidas
instituiçôes, associações, clubes e cidadãos da Freguesia bem como pÍomover a formação desporliva

cultural através da celebração de prolocolos com âs seguinles instituições: Casa do Povo de São Roque,
Musical União da Mocidade Clube Desportìvo São Rogue: Grupo Desportivo Azinhaga,

e êpoiar o convivio inter - geracional através da realização de provas despoÍtivas e outras
sejam a realização de concursos ligados a jogos tíadicionais em articulação com as instuições

anteriormenle e conÍorme protocolos a celebrar.

PÍomover e apoiar visítas culturais, passeios, encontros e outras actividades de ocupação de tempos livres
os menos jovens ê familias

Gerir, conservar e reparar equipamentos desportivos de âmbito local ( contrato inter-administrativo com a CMF)
- Campo de jogos de São Roque;
- Campo de jogos da Penteada.

Promover e apoiar a construção do presépio de Natal

Organizar e/ou apoiar a realização da festas tradicionais e de indole religioso, e em particular a Festa de Nossa
Serrhora da Esperança

Orgão

tt l:n*aa'- /Á
Orgão deliberativo

,/t-w1e

)J



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE - ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES 2016

FICHA DE ACTIVDADE

1. Entidade responsável

Junta de Freguesia de Sâo Roque

6. Duracão

lnÍcio ian-17

Fim dez-17

v

, manutençâo e limpeza de espaços verdes, campos de jogos, vias de comunicaçâo e dos espaços
aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Reparaçâo, melhoramento e limpeza de estradas , caminhos, becos, veredas espaços verdes, bem como a
manutenção de espaços envolventes às escolas do 1o ciclo do ensino básico através de acordo de execu
celebrado com CMF.

de acessos facilitando a circulação de residentes e visitantes

5. Acçôes a desenvolver

Beneficiação de becos, veredas, caminhos e levadas (plano de investimentos)

o, manutenção e conserva-ão dos campos de jogos de Sáo Roque € Penteada

Diligenciar junto das entidades competentes o melhoramento das princípais vias de acesso à Freguesia

dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do

Gestão e manutenção de espaços verdes

básico

das vias e espaços verdes

2t9.
Orgão Orgáo deliberativo

6t"1^ f/r-,*,-lro /Á. lt.pl 6



JUNTA DE FREGUESIA SÃO ROQUE - ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES 2016

FICHA DE ACTIVIDADE

2. Designação

Educação e Formaçâo

6. Duracão

lnício ian-17

Fim dez-17

1. Entidade

Junta de Freguesia de São Roque

às actividades curiculares e exlra-curriculares das escolas da Freguesia e promover a realização de
de formação em colaboração com outras entidades, designadamente a Casa do Povo, recorrendo a

proprias e às proporcionadas pelo Contrato lnter-Administrativo celebrado com a CMF.

das capacidades das crianças, jovens e adultos

5. Acções a desenvolver

actividades extra - curriculares em colaboração eslreita com os Conselhos Directivos das escolas

as escolas com a cedência de materiais pedagogicos e de limpeza

29.tt.rat6 €"* çr*-2-
Orgão deliberativo

/À.,|L 2ol6
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