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INTRODUÇÃO
O Orçamento e as Grandes Opções do
Plano (GOP) foram elaborados nos termos
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, da
Lei nº73/2013, de 03 de Setembro e pelo
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro
(aprova o Plano Oficial de Contabilidade
das Autarquias Locais - POCAL) ratificado
pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro
(1.ª alteração do POCAL), Decreto- Lei n.º
315/2000, de 2 de Dezembro (alteração
ao POCAL), Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de
2 de Abril (alteração ao POCAL “Regras
Previsionais”) e pelo Decreto-Lei n.º
26/2002, de 14 de Fevereiro (“Determina
que as receitas e despesas públicas passem
a reger-se por códigos de classificação
orgânica, funcional e económica”).

O presente documento tomou igualmente
em consideração a Lei Geral de Trabalho em
Funções Públicas (LTFP), Lei 35/2014, de
20 de junho, no que respeita ao orçamento
de pessoal.
Estes documentos previsionais e de
gestão, expressam assim o necessário
enquadramento legal face à sua importância
vital na Administração da Autarquia.
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rigor orçamental e transparência,
audácia e inovação nos desafios

grandes
opções
do plano

As atividade e medidas propostas em
orçamento refletem os compromissos
políticos e as linhas orientadoras definidas
como estratégicas para a freguesia, com
vista a uma freguesia cada vez mais próxima
dos cidadãos, mais desenvolvida, moderna,
empreendedora, mais amiga do ambiente,
mais solidária, mais inclusiva, mais acessível
para todos, com envolvimento de todos
os trabalhadores e colaboradores, que
constituem uma enorme mais valia da Junta
de Freguesia de Benfica.

As Grandes Opções do Plano para 2019
elaboradas em cumprimento da al.) a) do
nº 1 do artº 16º da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro e demais legislação complementar,
constituem documentos previsionais de
gestão, de caráter estruturante na estratégia
de desenvolvimento e modernização
assumida pela Junta de Freguesia de
Benfica, aliando ao rigor orçamental e
transparência, audácia e inovação nos
desafios e sustentabilidade nas decisões
com vista à melhoria contínua do quotidiano
dos nossos fregueses.

É em observância com os princípios de rigor,
sustentabilidade e controlo orçamental que
apresentamos as Grandes Opções do Plano
para 2020, com as quais procuraremos
exceder as expectativas dos nossos
fregueses, em linha com a missão, a visão
e os valores que definimos para a Junta de
Freguesia de Benfica.

Este Orçamento, prevê e apresenta as
despesas a executar no ano económico de
2020, nas suas grandes linhas e áreas de
intervenção, integrando todos os elementos
e informações inerentes às mesmas e
refletindo os impactos dos Contratos de
Delegação de Competências da Câmara
Municipal de Lisboa.

(Inês Drummond)
Presidente
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Distribuição do valor do orçamento de 2020 por orgânica [€]
Ativ. Económicas	
Comp. Boavista	

197 002 €
161 250 €
366 500 €

Comp. Benfica	

93 250 €
Desporto	
310 285 €
Cultura	
1 090 588 €

Educação e Formação	
Ambiente	
529 204 €
Espaço Público	

153 401 €

Serviços Urbanos	

230 802 €

Direitos Sociais	

243 910 €

220 001 €
Saúde	
2 427 001 €

Equipamentos e Obras	

4 231 548 €

Recursos Humanos	
1 728 509€

Administração Geral	

PERCENTAGEM DE CADA ÁREA NO ORÇAMENTO TOTAL [%]
Ativ. Económicas	
Comp. Boavista	

2%
1%
3%

Comp. Benfica	

Desporto	
1%
3%
Cultura	
9%

Educação e Formação	
Ambiente	
4%
Espaço Público	
Serviços Urbanos	
Direitos Sociais	

1%
2%
2%

2%
Saúde	
20%

Equipamentos e Obras	

35%

Recursos Humanos	
14%

Administração Geral	

VARIAÇÃO DOS VALORES DO ORÇAMENTO [€]
12 500 000

11 983 278 €

11 500 000
10 500 000

9 822 319 €

9 500 000

8 921 842 €

8 500 000
7 500 000

2017

8 537 493 €

2018

2019
anos económicos
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gestão
de recursos
humanos

Em conformidade com a aprovação em
Assembleia de Freguesia das alterações
ao Regulamento Orgânico da Junta de
Freguesia de Benfica, e distribuição de
cargos, funções e pelouros do Executivo da
Junta, conforme despacho nº 1-PRE/2018,
procede-se à atualização e republicação do
Regulamento Orgânico, conforme ANEXO
II, que faz parte integrante da proposta do

A Junta de Freguesia de Benfica, em
cumprimento do definido nos artºs 29º a
31º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho e em
alinhamento com as linhas estratégicas
definidas para 2020, elaborou o seu Mapa
de Pessoal tendo como objetivo prosseguir
a adequação da estrutura organizacional
às necessidades e dimensão dos serviços
com vista a melhorar a organização e a
gestão pública em ordem ao cumprimento
da visão e missão da Junta de Freguesia de
Benfica, no âmbito de uma gestão rigorosa
e de equilíbrio financeiro.

orçamento para 2020.

investimento 			
na qualificação,
nas competências
e na motivação
dos seus trabalhadores

O Mapa de Pessoal, constituído pelo ANEXO
I, que acompanha e faz parte integrante da
proposta de orçamento para 2020, reflete
uma estrutura consistente e ponderada,
resultante do aumento contínuo das
competências atribuídas à Junta de Freguesia
de Benfica,
tendo como pressupostos
de base as características das atividades
e tarefas a assegurar e em conformidade
com os desafios que lhe são colocados
que implicam uma estrutura sustentável e
adequada à realidade existente.
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de forma gradual e sustentada condições
de igualdade e oportunidade que possam
constituir
motores
de
qualificação
e
motivação
dos
trabalhadores
e
colaboradores da Junta de Freguesia de

As propostas constantes das GOP para
2020 que se submetem à aprovação da
Assembleia de Freguesia refletem assim
a consistência na política de gestão de
recursos humanos tendentes a consolidar
o seu mapa de pessoal e combate à
precariedade bem como o investimento
da Junta de Freguesia de Benfica na
prossecução do seu Programa e bem
assim o seu compromisso em promover

Benfica.

encargos com recursos humanos por orgânica

3%

Ativ. Económicas

9%

Desporto

Cultura

[%]

2%

29%

Educação

Ambiente

5%

9%

Espaço Público

11%

Serviços Urbanos

Direitos Sociais

Saúde

6%

5%

22%

Administração Geral
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anexo 1

mapa de pessoal 2020
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anexo 2

Carreira/ Categorias Conteúdo funcional
(Lei 35/2014, de 20 de junho)

Carreira Técnica superior

Assistente técnico
Funções de natureza executiva, de aplicação
de métodos e processos, com base em
diretivas bem definidas e instruções gerais,
de grau médio de complexidade, nas áreas de
atuação comuns e instrumentais e nos vários
domínios de atuação dos órgãos e serviços.

Técnico Superior
Funções consultivas, de estudo, planeamento,
programação, avaliação e aplicação de
métodos e processos de natureza técnica e
ou científica, que fundamentam e preparam
a decisão.
Elaboração, autonomamente ou em grupo,
de pareceres e projetos, com diversos graus
de complexidade, e execução de outras
atividades de apoio geral ou especializado
nas áreas de atuação comuns, instrumentais
e operativas dos órgãos e serviços.
Funções exercidas com responsabilidade
e autonomia técnica, ainda que com
enquadramento superior qualificado.
Representação do órgão ou serviço em
assuntos da sua especialidade, tomando
opções de índole técnica, enquadradas por
diretivas ou orientações superiores.

Carreira de Assistente operacional
Encarregado geral operacional
Funções de chefia do pessoal da carreira
de assistente operacional.
Coordenação geral de todas as tarefas
realizadas pelo pessoal afeto aos setores
de atividade sob sua supervisão.
Encarregado operacional
Funções de coordenação dos assistentes
operacionais afetos ao seu setor de atividade,
por cujos resultados é responsável.
Realização das tarefas de programação,
organização e controlo dos trabalhos a
executar pelo pessoal sob sua coordenação.
Substituição do encarregado geral nas
suas ausências e impedimentos.

Carreira de Assistente técnico
Coordenador técnico
Funções de chefia técnica e administrativa
em uma subunidade orgânica ou equipa de
suporte, por cujos resultados é responsável.
Realização das atividades de programação
e organização do trabalho do pessoal que
coordena, segundo orientações e diretivas
superiores. Execução de trabalhos de
natureza técnica e administrativa de maior
complexidade.
Funções exercidas com relativo grau de
autonomia e responsabilidade.

Assistente operacional
Funções de natureza executiva, de caráter
manual ou mecânico, enquadradas em
diretivas gerais bem definidas e com graus
de complexidade variáveis.
Execução de tarefas de apoio elementares,
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos
e serviços, podendo comportar esforço físico.
Responsabilidade pelos equipamentos sob
sua guarda e pela sua correta utilização,
procedendo,
quando
necessário,
à
manutenção e reparação dos mesmos.
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REGULAMENTO

ORGÂNICO DOS SERVIÇOS
DA JUNTA DE FREGUESIA
DE BENFICA
INTRODUÇÃO
A implementação das medidas decorrentes da Lei n.º 56/2012, de 8 de Novembro, que
aprovou a reorganização administrativa da cidade de Lisboa, o alargamento das competências
próprias das Juntas de Freguesia e o redimensionamento do seu mapa de pessoal constituiu
desde o seu início um enorme desafio para a Junta de Freguesia de Benfica.
Torna-se assim, indispensável proceder à reorganização da estrutura organizacional da Junta
de Freguesia de Benfica com vista a dotá-la dos instrumentos necessários e adequados
ao cumprimento dos princípios e desígnios definidos, designadamente, prosseguir com
racionalidade, transparência e proximidade aos cidadãos a sua missão e uma harmonização
entre os princípios da descentralização e da subsidiariedade e as exigências de unidade e de
eficácia da ação administrativa.
Com efeito, o art.º 12º da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, veio atribuir, para além das
competências próprias de que dispõem as freguesias, as seguintes novas competências às
Juntas de Freguesia de Lisboa:
a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes;
b) Assegurar a aquisição, colocação e manutenção das placas toponímicas;
c) Manter e conservar pavimentos pedonais;
d) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
e) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano no espaço público, com exceção do
que seja objeto de concessão, assegurando a uniformidade estética e funcional dos
mesmos;
f) Conservar e reparar a sinalização horizontal e vertical;
g) Atribuir licenças de utilização/ocupação da via pública, licenças de afixação de
publicidade de natureza comercial, quando a mensagem está relacionada com bens
ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio público
contíguo à fachada do mesmo, licenças de atividade de exploração de máquinas
de diversão, licenças para recintos improvisados e licenças de atividades ruidosas
de caráter temporário que se encontrem previstas nos regulamentos municipais e
nos termos aí consagrados, e cobrar as respetivas taxas aprovadas em Assembleia
Municipal;
h) Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos;
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i) Proceder, nos termos do Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de novembro, ao licenciamento
das seguintes atividades:
• Venda ambulante de lotarias;
• Arrumador de automóveis;
• Realização de acampamentos ocasionais;
• Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e eletrónicas de diversão;
• Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e
demais lugares públicos ao ar livre;
• Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em agências ou postos
de venda;
• Realização de leilões;
j) Gerir, conservar e reparar equipamentos sociais na área da freguesia, designadamente
equipamentos culturais e desportivos de âmbito local, escolas e estabelecimentos de
educação do 1.º ciclo e pré-escolar, creches, jardins-de-infância e centros de apoio à
terceira idade;
k) Criar, construir, gerir e manter parques infantis públicos;
l) Criar, construir, gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e
sanitários públicos;
m) Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários, de acordo com o parecer
prévio das entidades competentes nos termos legais;
n) Promover e executar projetos de intervenção comunitária, nomeadamente nas áreas
da ação social, da cultura, da educação e do desporto, em especial em bairros de
intervenção prioritária;
o) Participar, em cooperação com instituições de solidariedade social, em programas e
projetos de ação social no âmbito da freguesia;
p) Apoiar atividades culturais e desportivas de interesse para a freguesia que não sejam
objeto de apoio por parte da Câmara Municipal de Lisboa;
q) Assegurar a gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
r) Contribuir para as políticas municipais de habitação, através da identificação de carências
habitacionais e fogos disponíveis e, ainda, da realização de intervenções pontuais para
melhoria das condições de habitabilidade;
s) Definir critérios especiais nos processos de realojamento.
Nestes termos, atento o novo enquadramento legal, encontra-se a Junta de Freguesia de
Benfica perante um novo paradigma e, em conformidade com o disposto no art.º 15º do
Decreto-Lei n.º 305/99, de 23 de outubro, procede-se à organização interna dos serviços
da Junta, adequando a sua estrutura organizacional de acordo com as novas competências
e dimensão, centrando-se num modelo que permita dar uma maior coerência e capacidade
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de resposta no desempenho das funções a assegurar, adaptando o modelo agora existente
ao novo paradigma e desafios, mantendo a coerência e valores da organização numa lógica
responsável e de racionalização dos recursos públicos.
A estabilização do conjunto de medidas e procedimentos ainda em curso, decorrentes do
novo enquadramento legal, poderão revelar a curto, médio prazo, interesse organizacional no
reajustamento do presente modelo que assim se apresenta imbuído da flexibilidade bastante
para as alterações que se revelem de interesse e oportunidade para uma resposta eficaz ao
cumprimento da missão a prosseguir.
Na elaboração do presente Regulamento foram observados os princípios e normas definidos
no art.º 241º da Constituição da República Portuguesa, Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na
Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, na Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e os constantes
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.

CAPÍTULO I

CONTEXTO ORGANIZACIONAL
Artigo 1º

Objeto

1. O Regulamento de Organização dos Serviços da Junta de Freguesia estabelece a
organização, a estrutura e as competências de cada uma das áreas funcionais definidas,
sendo o instrumento base de suporte à organização e gestão da atividade da Junta de
Freguesia de Benfica.
2. O presente regulamento aplica-se a todos os serviços da Junta de Freguesia de Benfica,
mesmo os que se encontram desconcentrados.

Artigo 2º

Visão

A Junta de Freguesia de Benfica orienta a sua ação no sentido de contribuir ativamente, para
que a freguesia se afirme como referencial de excelência no serviço público autárquico por
forma a garantir a satisfação plena das necessidades, expectativas e aspirações dos seus
cidadãos, e a promoção da qualificação e valorização do seu capital humano.
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Artigo 3º

Missão

A Junta de Freguesia de Benfica, tem como missão planear, definir e implementar estratégias
e linhas orientadoras que promovam o desenvolvimento sustentável da freguesia nas áreas
social, ambiental, educação, desporto e cultura bem como, promover a valorização e a
coesão social em diálogo com as Instituições, Cidadãos e Agentes do Comércio local, através
de uma eficiente, rigorosa e transparente gestão e afetação de recursos, de acordo com as
melhores práticas de gestão autárquica.

Artigo 4º

Valores
Para prosseguir visão e missão definida, a Junta de Freguesia de Benfica pauta a sua ação
pelo seguinte quadro de valores: Compromisso, Responsabilidade Social e Ambiental,
Transparência, Coesão, Integridade, Inovação e Excelência no serviço público.

CAPÍTULO II

PRINCÍPIOS E COMPROMISSOS ORGANIZACIONAIS
Artigo 5º

Dos Princípios Orientadores
Os serviços da Junta de Freguesia de Benfica regem-se pelos princípios e valores prescritos
nos diplomas legais em vigor, nomeadamente na Carta Deontológica da Administração
Pública, aprovada pela Resolução n.º 18/93, de 17 de Março, e pelos seguintes princípios
orientadores gerais:
a) O sentido do serviço à população é consubstanciado exclusivamente no interesse
público, socialmente relevante devido aos cidadãos;
b) O interesse público prevalece sobre os interesses particulares ou de grupos, no respeito
pelos direitos e interesses garantidos e assegurados aos cidadãos;
c) Os serviços privilegiam os princípios da legalidade, da igualdade, da proporcionalidade,
da justiça, da imparcialidade, da boa-fé, da dignidade social e da igualdade no tratamento
de todos os cidadãos;
17
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d) Os serviços agirão e procederão de modo a que nenhum cidadão possa ser privilegiado,
beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em
razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social;
e) Os serviços regem-se tendencialmente por princípios de racionalidade na gestão,
qualidade, inovação e desburocratização, bem como por uma administração aberta,
que permita aos utentes um conhecimento fácil e célere dos processos em que sejam
diretamente interessados;
f) Todos os cidadãos têm o direito de ser informados, sempre que o requeiram, sobre o
desenvolvimento dos processos em que sejam diretamente interessados, bem como o
de conhecer as resoluções que a cada momento, sobre eles forem tomadas.

Artigo 6º

Do planeamento e controlo interno
Os serviços da Junta de Freguesia seguem as metodologias definidas no âmbito do
planeamento e norma de controlo interno, nomeadamente:
a) Os serviços seguem a metodologia do sistema de planeamento, programação,
orçamentação e controlo, assegurando a plena integração das opções do plano com os
correspondentes orçamentos e objetivos estratégicos e operacionais definidos;
b) A ação dos serviços da Freguesia encontra-se enquadrada por planos sectoriais,
aprovados pelos respetivos Órgãos da Freguesia, tendo sempre presente a promoção
de melhores condições para as populações, bem como o respetivo desenvolvimento e
dignidade social, cultural e desportiva;
c) O cumprimento das linhas globais de enquadramento da Norma de Controlo Interno,
aprovada pelos respetivos órgãos, compete aos serviços, e em especial aos dirigentes
e chefias, bem como o desenvolvimento e a manutenção dos procedimentos que
contribuam para assegurar a condução ordenada e eficiente das atividades, incluindo o
cumprimento das leis e regulamentos, a adesão às políticas estabelecidas, a salvaguarda
dos ativos, a prevenção e a deteção de irregularidades, o rigor e a plenitude dos registos
contabilísticos e a preparação tempestiva de informação financeira e operacional credível.

Artigo 7º

Da qualificação e valorização dos recursos humanos
da Junta de Freguesia
A Junta de Freguesia de Benfica, aposta na qualificação e valorização dos seus recursos
humanos, promovendo uma cultura de acesso à informação e formação dos seus trabalhadores
promovendo a sua participação em planos de formação que garantam o reforço das suas
competências e elevar os níveis de motivação individual e coletiva.
18
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Artigo 8º

Da qualidade e inovação
A Junta de Freguesia de Benfica na prossecução do interesse público adota os critérios
e princípios caraterizadores de uma moderna gestão pública, no sentido de uma gestão
global mais eficiente, através da adoção contínua de novos modelos organizativos e de
soluções tecnológicas que permitam a racionalização e a desburocratização dos serviços e
o desenvolvimento de práticas e metodologias de trabalho com vista à melhoria contínua e à
excelência do desempenho das suas estruturas.

Artigo 9º

Dos instrumentos de gestão
A atividade da Junta de Freguesia de Benfica, sua previsão, realização e a avaliação das
ações, é assegurada, designadamente, através dos seguintes instrumentos de gestão:
a) As grandes opções do plano, que integram as orientações político estratégicas, o plano
plurianual de investimentos e a descrição das atividades a realizar mais relevantes;
b) O orçamento anual;
c) Os documentos de prestação de contas, designadamente os que a lei impõe sejam
remetidos às entidades competentes, designadamente ao Tribunal de Contas;
d) O balanço social.

CAPÍTULO III

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIAS

Artigo 10º

Modelo de organização interna
1 - Para a prossecução das atribuições e competências cometidas à Junta de Freguesia
de Benfica, a organização interna dos serviços obedece ao modelo de estrutura
hierarquizada, composta por 3 (três) unidades orgânicas flexíveis lideradas por pessoal
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dirigente, com cargo de direção intermédia de 2º grau, duas unidades de coordenação
geral, lideradas por dirigentes intermédios de 3º grau e um número máximo de até 6
(seis) subunidades orgânicas lideradas por pessoal com funções de coordenação.
2 - As unidades orgânicas flexíveis lideradas por cargos de direção intermédia de 2º grau
compreendem as seguintes Divisões:
a) DAGPC - Divisão de Administração Geral, Recursos Humanos e Formação
b) DPGF - Divisão de Planeamento e Gestão Financeira
c) DMEPAL - Divisão Manutenção do Espaço Público, Património e Apoio Logístico
3 - Subunidades orgânicas e serviços de apoio, integradas ou não nas unidades orgânicas
flexíveis de 2º grau, em áreas de intervenção e projetos cujas especificidades o exijam
para garante da execução e acompanhamento dos mesmos.
Artigo 11º

Competências comuns às unidades orgânicas flexíveis
Constituem atribuições comuns a todas as unidades orgânicas flexíveis:
a) Colaborar na elaboração das Grandes Opções do Plano, Orçamento e documentos de
Prestação de Contas;
b) Assegurar a execução do plano de atividades e do orçamento das respetivas unidades
orgânicas flexíveis;
c) Elaborar e submeter à aprovação da Junta as medidas, normas e regulamentos
necessárias ao exercício da sua atividade;
d) Garantir o cumprimento das normas e regulamentos em vigor e dos despachos da(o)
Presidente ou Vogais com competências delegadas, bem como de ordens de serviço;
e) Colaborar na elaboração de regulamentos, sobre matérias que se enquadrem no âmbito
das respetivas competências, bem como propor a celebração de protocolos com outras
entidades, colaborando na definição dos termos do respetivo clausulado;
f) Apoiar na elaboração dos cadernos de encargos no âmbito dos procedimentos de
contratação pública que digam respeitos à sua área de competência.
g) Elaborar os relatórios anuais de atividade da unidade orgânica ou funcional, bem como
outros relatórios, periódicos ou pontuais, que sejam impostos por lei ou regulamento em
vigor, ou solicitados pela(o) Presidente ou pelos Vogais com competências delegadas;
h) Propor as medidas organizativas, instruções, normas, regulamentos e diretivas, que
contribuam para aumentar a eficácia e a qualidade do serviço prestado pela respetiva
unidade orgânica ou funcional, bem como propor a adoção de medidas de natureza técnica
e administrativa para simplificação e racionalização de métodos e processos de trabalho;
20

REGULAMENTO ORGÂNICO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

i) Organizar e manter atualizado e classificado o arquivo respeitante ao respetivo serviço;
j) Zelar pela conservação do equipamento a cargo da respetiva unidade orgânica flexível e
colaborar no seu registo e cadastro;
k) Definir metodologias e regras que visem minimizar as despesas com o funcionamento
da unidade orgânica ou funcional;
l) Assegurar o melhor e pontual atendimento dos fregueses e o adequado tratamento das
questões e problemas por eles apresentados, nas suas áreas de competências;
m) Prosseguir as atribuições que, por aplicação do presente Regulamento, sejam cometidas
à respetiva unidade orgânica flexível, bem como as que resultem de legislação em vigor,
ou que lhe sejam cometidas por decisão superior;
n) Assegurar as demais competências que forem superiormente ou legalmente atribuídas,
no âmbito de atuação da Unidade Orgânica, que não estejam expressamente previstas.

Artigo 12º

Competências comuns às subunidades orgânicas
a) Coadjuvar o titular do cargo dirigente de que dependam hierarquicamente, no âmbito
das suas atribuições;
b) Coordenar as atividades e gerir os recursos da sua unidade funcional;
c) Executar as ações e operações necessárias à administração corrente das suas áreas
de intervenção;
d) Uniformizar os procedimentos, em conformidade com considerações técnicas, princípios
e regras de contabilidade pública;
e) Promover o estabelecimento de regras de arquivo e conservação documental nas suas
áreas;
f) Colaborar na elaboração dos relatórios financeiros de acompanhamento da execução do
Orçamento, complementados com indicadores de gestão que se mostrem adequados
ou exigidos por lei ou regulamento, nas suas áreas de intervenção;
g) Colaborar na análise de estudos de viabilidade e avaliação de projetos e investimentos
relativos às suas áreas;
h) Assegurar as demais competências que forem superiormente ou legalmente atribuídas, no
âmbito de atuação da subunidade orgânica, que não estejam expressamente previstas.
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Artigo 13º

Competências objetivas da Divisão de Administração Geral, Recursos
Humanos e Formação
A Divisão de Administração Geral, Recursos Humanos e Formação, designada abreviadamente
por DAGRHF, tem por missão gerir uma política de recursos humanos e formação orientada
para o desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores, garantir a gestão dos serviços
de atendimento e receção, saúde e ação social dos trabalhadores, higiene e segurança no
trabalho e serviços de arquivo da Junta de Freguesia.
Para a prossecução da sua missão cabe-lhe:
a) Assegurar os procedimentos relativos à constituição, modificação e extinção da relação
jurídica de emprego público, bem como os relacionados com os movimentos de pessoal,
assiduidade, férias, licenças e benefícios sociais;
b) Definir e promover critérios com vista à aplicação uniforme e equitativa do sistema de
avaliação do desempenho do pessoal;
c) Acompanhar a aplicação do sistema de avaliação de desempenho dos trabalhadores da
Junta de Freguesia de Benfica;
d) Organizar e manter atualizados os mapas de pessoal da JFB;
e) Recolher os elementos necessários para a gestão previsional dos recursos humanos e
elaborar o projeto de balanço social;
f) Efetuar o levantamento, análise e diagnóstico das necessidades de formação dos
funcionários;
g) Promover as inscrições e/ou realização das ações de firmação resultantes do diagnóstico
das necessidades de formação e plano setorial aprovado;
h) Executar os procedimentos respeitantes ao processamento dos vencimentos e outros
abonos aos trabalhadores;
i) Garantir a receção, registo e distribuição de todos os documentos que dão entrada na
Junta, bem como o seu arquivo (físico e informático);
j) Gerir e dinamizar o atendimento público dos fregueses e serviços de receção e telefonistas;
k) Garantir a articulação com e entre as diferentes áreas dos serviços da JFB, através
da normalização dos procedimentos relativos aos pedidos/requerimentos apresentados
pelos cidadãos, bem como, dos requisitos a observar internamente nas respostas a
prestar;
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l) Garantir a receção, registo e distribuição de todos os documentos que dão entrada na
Junta, bem como o seu arquivo (físico e informático);
m) Emitir atestados, certidões, cópias, fotocópias e autenticação de documentos, cuja
passagem seja solicitada e devidamente autorizada;
n) Executar tarefas inerentes à receção, classificação, distribuição e expedição de
correspondência e outros documentos;
o) Zelar pela implementação e cumprimento das normas de saúde, higiene, segurança no
trabalho;
p) Proceder ao registo e licenciamento de canídeos e gatídeos;
q) Assegurar, em articulação com as demais unidades, as tarefas inerentes ao recenseamento
e processo eleitoral.

Artigo 14º

Competências objetivas da Divisão de Planeamento
e Gestão Financeira
A Divisão de Planeamento e Gestão Financeira, designada abreviadamente por DPGF,
tem por missão a gestão da atividade contabilístico- financeira e a relevação contabilística
dos factos patrimoniais e das operações realizadas, bem como propor, organizar e dar
execução ao processo de planeamento e controlo orçamental nas vertentes económica
e financeira.
Para a prossecução da sua missão cabe-lhe:
a) Promover os registos e procedimentos contabilísticos dos factos patrimoniais e das
operações de natureza orçamental, inerentes à constituição de proveitos, à arrecadação
de receitas e à realização de despesas, verificando o cumprimento das normas e da
legislação em vigor e nos termos do modelo de gestão estabelecido, bem como,
organizar o respetivo arquivo documental;
b) Assegurar a regularidade financeira e supervisionar o cumprimento das normas de
contabilidade e finanças locais;
c) Elaborar os documentos de prestação de contas da Junta de Freguesia, incluindo a
consolidação de contas com as pessoas coletivas previstas na lei;
d) Assegurar a gestão das contas correntes, de fundo de maneio e de fornecedores,
suportada por reconciliações;
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e) Assegurar a liquidação e controlo da cobrança das taxas e outras receitas da JFB, nos
termos das normas legais e regulamentares em vigor;
f) Cumprir as obrigações de natureza contributiva e fiscal decorrente da atividade
desenvolvida pela Junta;
g) Promover o processo de planeamento anual e plurianual das receitas e despesas da JFB;
h) Acompanhar, controlar e avaliar a execução das grandes opções do plano e do
orçamento, bem como elaborar relatórios periódicos de avaliação, propondo, se for
caso disso, a adoção de medidas de reajustamento;
i) Elaborar os documentos de prestação de contas da Junta;
j) Proceder ao envio de informação económica e financeira à DGAL e às restantes entidades
externas de acompanhamento e controlo;
k) Elaborar as propostas de orçamento da Junta e controlar a execução dos orçamentos
aprovados;
l) Verificar a legalidade e a eficiência das despesas;
m) Processar as despesas relacionadas com a aquisição de bens e serviços;
n) Promover a constituição, reconstituição e liquidação dos fundos de maneio e controlar
as despesas efetuadas através dos mesmos;
o) Garantir a faturação e gestão de tesouraria;
p) Assegurar a promoção e gestão dos procedimentos de contratação, adjudicação,
formalização e execução de contratos;
q) Colaborar, em articulação com as demais unidades, nas tarefas inerentes ao
recenseamento e processo eleitoral.

Artigo 15º

Competências objetivas da Divisão de Manutenção do Espaço
Público, Património e Apoio Logístico
A Divisão Manutenção do Espaço Público, Património e Apoio Logístico, tem por missão
assegurar as condições de salubridade e segurança dos espaços públicos, contribuir para a
qualidade ambiental, através da promoção e manutenção dos espaços verdes, assegurar a
gestão da frota de veículos e máquinas da autarquia e garantir apoio logístico aos programas
e projetos promovidos pela JFB.
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Para a prossecução da sua missão cabe-lhe:
a) Zelar pelo cumprimento da missão e dos objetivos estratégicos aprovados pela Junta
de Freguesia e, designadamente, no que diz respeito à conceção, promoção, definição
e preservação da qualidade dos serviços urbanos da área de competências da Junta;
b) Planear e dar apoio às necessidades dos serviços nos domínios das instalações e
respetivo equipamento;
c) Apoiar a realização de todos os procedimentos tendentes à aquisição ou arrendamento
de bens imóveis destinados à instalação de serviços da JFB e à realização de obras do
parque imobiliário que lhe está afeto, bem como acompanhar e fiscalizar a execução
das mesmas;
d) Promover a salubridade e higiene pública e intervir na defesa da qualidade do ambiente
natural e urbano;
e) Desenvolver e assegurar a manutenção dos espaços verdes, recreio infantil, juvenil e
sénior, espaços informais de atividade física e outros;
f) Assegurar a prestação de apoio técnico e administrativo às atividades desenvolvidas pela
Junta de Freguesia na defesa e proteção do meio ambiente e da qualidade de vida do
respetivo agregado populacional;
g) Promover a gestão do equipamento urbano, nomeadamente, no que diz respeito à
sinalética vertical e instalações semafóricas, em articulação com os serviços com
competências sobre as mesmas;
h) Assegurar a conservação e a manutenção de parques, jardins municipais e parques
infantis nos termos da regulamentação em vigor;
i) Assegurar a elaboração dos cadernos de encargos e preparação da informação técnica
específica, nas suas áreas de intervenção e o acompanhamento e fiscalização da sua
execução e grau de cumprimento;
j) Assegurar a gestão da frota de viaturas e equipamentos da Junta de Freguesia de Benfica;
k) Organizar e manter atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis da
freguesia;
l) Elaborar e manter atualizado um ficheiro de todo o património, com indicação de
quantidades, características, locais de utilização, estado de conservação e valor;
m) Assegurar a conservação, manutenção e valorização dos edifícios da Junta de Freguesia,
bem como as ações de vigilância e limpeza dos mesmos;
n) Prestar apoio logístico às atividades da Junta de Freguesia no âmbito dos programas e
projetos superiormente aprovados;
o) Colaborar, em articulação com as demais unidades, nas tarefas inerentes ao
recenseamento e processo eleitoral.
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Artigo 16º

Unidades de Coordenação Geral
NÍVEL INTERMÉDIO 3º GRAU
A Junta de Freguesia de Benfica para a prossecução da sua missão integra na sua organização
interna duas unidades coordenação geral de direção intermédia de 3.º grau para a área da
Educação, Formação e Cultura - Área I e Área II - Educação, Formação
competindo-lhes especificamente em cada área:
a) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido pela unidade e garantir o
cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço tendo em conta a
satisfação do interesse dos destinatários;
b) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e motivando
os trabalhadores e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e aptidões
profissionais necessários ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os
procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar;
c) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, em função dos
resultados individuais e de grupo e à forma como cada um se empenha na prossecução
dos objetivos e no espírito de equipa;
d) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores da respetiva
unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação consideradas
adequadas ao suprimento das referidas necessidades;
e) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período
normal de trabalho por parte dos trabalhadores da respetiva unidade orgânica.

Artigo 17º

Subunidades Orgânicas
A Junta de Freguesia de Benfica para a prossecução da sua missão integra na sua organização
interna subunidades orgânicas e serviços de apoio, diretamente ligadas à prossecução dos
objetivos fixados no Plano de Atividades e Investimentos, integradas ou não nas unidades
orgânicas flexíveis de 2º grau:
• Subunidade de Contratação Pública;
• Subunidade de Educação e Formação;
• Subunidade de Higiene Urbana;
• Subunidade de Espaço Público;
• Área de Intervenção Local, com os seguintes serviços:
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a) Serviços de Acão Social;
b) Serviço da Cultura;
c) Serviços do Desporto e Juventude;
d) Mercados e Feiras.
• Serviços de Apoio e Coordenação:
a) Secretariado;
b) Gabinete de Apoio Jurídico e Técnico;
c) Gabinete de Comunicação e Informação.
Artigo 18º

Organograma
O organograma da estrutura orgânica flexível dos serviços da Junta de Freguesia de Benfica
encontra-se anexo ao presente regulamento e dele faz parte integrante.
Artigo 19º

Substituição dos Dirigentes
Os dirigentes, nas suas faltas e impedimentos, serão substituídos por trabalhadores do
Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia de Benfica, em conformidade com as regras legais
em vigor.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 20º

Afetação, Distribuição e Mobilidade do Pessoal
À Junta de Freguesia, sob proposta da(o) Presidente, compete a conformação da estrutura
interna das unidades, subunidades orgânicas e/ou serviços de apoio, nos termos da alínea b)
do art.º 14º do Decreto-Lei n.º 305/209, de 23 de Outubro.
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Artigo 21º

Unidades e Subunidades Orgânicas
1 - As atribuições e competências das unidades, subunidades orgânicas e/ou serviços de
apoio da presente estrutura orgânica poderão ser alteradas por deliberação da Junta
de Freguesia, sob proposta da Presidente sempre que razões de economia ou eficácia
se justifiquem.
2 - À Junta de Freguesia, sob proposta da(o) Presidente, compete, a criação, alteração
e extinção das subunidades orgânicas e/ou serviços de apoio, dentro dos limites
aprovados pela Assembleia de Freguesia, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei n.º
305/99, de 23 de Outubro.
Artigo 22º

Regulamentos
Para além das competências e atribuições atrás enumeradas, a Junta de Freguesia de Benfica
poderá alterar os Regulamentos da sua competência ou elaborar outros em áreas que deles
careçam, pormenorizando as respetivas tarefas e responsabilidades por forma a tendencialmente
integrar todo o Sistema de Controlo Interno no presente Regulamento de Serviços.
Artigo 23º

Lacunas e Omissões
As lacunas e omissões deste Regulamento serão resolvidas, nos termos gerais do direito,
pelo Presidente da Junta de Freguesia de Benfica.
Artigo 24º

Norma revogatória
É revogado o Regulamento de Organização dos Serviços da Junta de Freguesia de Benfica,
aprovado por deliberação do Órgão Executivo, de 7 de dezembro de 2010, e aprovação
do Órgão deliberativo, de 15 de dezembro de 2010, publicado em Diário da República, II
série, n.º3, de 5 de Janeiro de 2011, alterado por deliberação do Órgão Executivo, de 12
de abril de 2011, e aprovação do Órgão Deliberativo, de 28 de abril de 2011, publicado em
Diário da República, II série, n.º 89, de 9 de Maio de 2011, bem como todas as disposições
regulamentares ou ordens de serviço, independentemente da sua natureza ou função, que
contrariem o disposto no presente Regulamento.
Artigo 25º

Entrada em vigor
A estrutura orgânica flexível da Junta de Freguesia de Benfica entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação no Diário da República, de acordo com o disposto no n.º 6 do art.º 10º
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.
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ORGANOGRAMA

DA ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL
DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE FREGUESIA
DE BENFICA
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ASSEMBLEIA
DE FREGUESIA
JUNTA
DE FREGUESIA
DE BENFICA

SECRETARIADO
GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM
GABINETE JURÍDICO E DE APOIO À GESTÃO

GESTÃO GLOBAL,
ESPAÇO PÚBLICO,
PATRIMÓNIO
E MOBILIDADE

GESTÃO
FINANCEIRA
E LICENCIAMENTO

DIREITOS
SOCIAIS
E SAÚDE

MERCADOS
E ATIVIDADES
ECONÓMICAS

RECURSOS
HUMANOS
E AMBIENTE

PRESIDENTE

Hernâni Silva
TESOUREIRO

Carla Rothes

João Roseta

Filipa Flor

Inês Drummond

DIVISÃO
DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL,
RECURSOS HUMANOS
E FORMAÇÃO

VOGAL

DIVISÃO
DE PLANEAMENTO
E GESTÃO
FINANCEIRA

SECRETÁRIO

DIVISÃO
DE MANUTENÇÃO,
ESPAÇO PÚBLICO,
PATRIMÓNIO E APOIO
LOGÍSTICO

Gestão Rh

Planeamento

Espaços Verdes

Avaliação de Desempenho
- SIADAP

Contabilidade

Parques Infantis

Atendimento

Tesouraria

Gestão Frota

Gestão Orçamental

Manutenção e Conservação
do Património

Higiene e Segurança no Trabalho
Arquivo
Saúde e Ação Social Interna

Gestão Financeira
Aprovisionamento
Economato
CONTRATAÇÃO PÚBLICA

VOGAL

Fiscalização

DESPORTO
Gestão dos Complexos
Desportivos

Gestão e Apoio
ao Desporto 		
e às Atividades
Desportivas
AÇÃO SOCIAL

Estudos e Projetos

Plataforma 		
de Emergência
Social

HIGIENE URBANA
ESPAÇO PÚBLICO

Projetos de
Desenvolvimento
Social
MERCADOS E FEIRAS
Gestão de Mercados
Feiras e Comércio
Local
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DESPORTO

VOGAL

VOGAL

Ricardo Marques

Frederico Sequeira

INTERVENÇÃO
LOCAL

- Complexo Desportivo
da Junta de Freguesia
de Benfica
- Complexo Desportivo
do Bairro da Boavista

Apoio Logístico

CULTURA,
EDUCAÇÃO,
EMPREGO
E SERVIÇOS URBANOS

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO
E CULTURA

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Gestão Escolar

CAF e AAAF

FormUp e Juventude
Formação
Gestão Auditório
Carlos Paredes
Programação Cultural

Gestão Escolar
AEC
AO
Apoio Social 		
Educativo

ORÇAMENTO
E GRANDES
OPÇÕES
DO PLANO

2020

GESTÃO
PATRIMONIAL
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ORÇAMENTO
E GRANDES
OPÇÕES
DO PLANO

2020

GESTÃO
PATRIMONIAL

No que respeita ao Auditório Carlos Paredes
depois dos investimentos realizados em 2018
e 2019 iremos propor à Câmara Municipal
de Lisboa uma delegação de competências
para poder aumentar o número de lugares
disponíveis, tendo em consideração a
necessidade de poder vir a potenciar a
receita proveniente dos espetáculos e poder
atrair mais artistas.

A Junta de Freguesia de Benfica tem à
sua responsabilidade um grande número
de instalações a que acrescem as seis
escolas J.I. e de 1º ciclo. Todo este conjunto
patrimonial obriga à execução de um
plano de manutenção extenso, tento em
consideração o seu estado de conservação
e as suas necessidades de modernização,
para dar cumprimento às imposições legais
de segurança e adequação funcional aos
serviços que prestamos à comunidade.

O Centro de Limpeza do Parque Silva
Porto apresentava problemas profundos
na cobertura, nomeadamente ao nível de
infiltrações em diversos locais, que implicou
uma intervenção geral no telhado. Em 2020
prevê-se a realização de obras quer no seu
interior quer nos espaços exteriores para
garantir uma melhor funcionalidade dos
serviços e condições condignas para os
trabalhadores.

A Junta de Freguesia de Benfica tem
desenvolvido um grande esforço para a
modernização das instalações, seguindo
um plano de intervenções com base nas
necessidades mais urgentes, tendo como
linhas orientadoras as suas competências, os
seus recursos humanos e as condições dos
edifícios, sendo solicitado o apoio da Câmara
Municipal de Lisboas nas intervenções de
caráter estruturante.

INVESTIMENTO
NA REQUALIFICAÇÃO
E MELHORIA
DO PATRIMÓNIO

Aguarda-se ainda a libertação do espaço
utilizado pela Associação de Reformados de
Benfica, para transformar o atual centro de
dia num refeitório para os trabalhadores e
colaboradores da Junta de Freguesia.
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Ao nível da eficiência energética, foi elaborado
um plano de substituição progressiva do
sistema de iluminação (para LED), nas várias
instalações da Junta de Freguesia de Benfica,
à semelhança do que já tem sido realizado no
edifício sede, no Ringue António Livramento,
na Piscina e no Mercado, para redução dos
consumos energéticos.

Considerando que está a ser elaborado
o projeto de remodelação total do
Mercado de Benfica, na sequência de um
contrato de delegação de competências,
neste equipamento iremos promover as
reparações mais urgentes, e em simultâneo,
continuaremos junto da Câmara Municipal de
Lisboa, a manifestar a urgência e importância
da realização desta intervenção, para que
proceda aos competentes procedimentos
administrativos para que se dê início às tão
necessárias obras.

Dar-se-á continuidade à implementação do
plano de reforço e adequação dos sistemas
de deteção de incêndio nos edifícios da
Junta de Freguesia de Benfica para garantir
a segurança dos colaboradores, utentes e
cumprimento da legislação em vigor.
No Bairro da Boavista serão adaptadas as
novas instalações que foram cedidas pela
Câmara Municipal de Lisboa à Junta de
Freguesia de Benfica para aí serem criados
espaços de atendimento para o Centro
Qualifica e salas de formação.

No Palácio Baldaya estão a decorrer os
procedimentos de contratação pública com
vista à instalação de plataformas elevatórias,
para pessoas com mobilidade reduzida,
requalificação dos elevadores, instalação de
uma escada de emergência e de portões e
vedação do jardim. Estas intervenções visam
a melhoria das condições atuais para os
utilizadores do espaço.

Na sequência das intervenções realizadas nas
coberturas das Portas de Benfica importa
em 2020 requalificar as atuais instalações
do Centro ECRI e SEF, por forma a corrigir
os danos provocados pelas infiltrações a que
estiveram sujeitas, bem como adequar os
espaços do Castelo Sul para dar resposta às
necessidades de espaço para projetos sociais.

O Complexo Desportivo da Boavista será alvo
de obras, principalmente de requalificação
das caleiras e coberturas, que apresentam
problemas graves de infiltrações e que
têm provocado danos nos revestimentos
e pavimento desportivo do Pavilhão. Será
também feita uma intervenção na cave
técnica, aproveitando para aí instalar zonas
de arrumos e sistemas de deteção de
incêndios.

Será dado ínicio ao projeto de requalificação
do Parque Silva Porto, nomeadamente no que
respeita aos seus caminhos interiores e portões
que se encontram muito degradados.
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2 - PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO
GIRO, a Hidroginástica Sénior, a Agenda
Cultural, o Teatro Sénior, as Caminhadas
Séniores, a Memória Ativa Sénior, Informática
Sénior, Banco de ajudas técnicas, Programa
Aventura Sénior e Férias Sénior;

DIREITOS
SOCIAIS

3 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DOS
DIREITOS

No ano de 2020 pretendemos consolidar as
medidas iniciadas em 2019 ao nível do apoio à
parentalidade, à deficiência e ao acolhimento
a refugiados, dando resposta à falta de
suporte das redes institucionais existentes,
promovendo o bem-estar das famílias.

Programa de Acolhimento a Refugiados;
Gabinete de apoio à habitação; Campanhas
de sensibilização sobre Direitos; Diagnostico
social; Programa de Apoio a vítimas de
violência doméstica e contra as crianças;
Promoção da Igualdade do Género

Iremos reforçar o apoio dado às instituições
locais na ótica da otimização de recursos,
diversificando as respostas nomeadamente
ao nível do apoio aos séniores e às vítimas
de violência domésticas e contra crianças.

4 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO
INTERINSTITUCIONAL
Programa de intervenção precoce nas
creches da freguesia, implementando um
sistema de avaliação do desenvolvimento
psicomotor; Plataforma de apoio na área da
saúde mental em estreita parceria com as
instituições no sentido da partilha de boas
práticas e recursos; Protocolos de Inserção
Social; Banco de voluntariado e Comissão

Serão quatro os eixos estruturantes da
intervenção:

1 - PROGRAMA DE APOIO DIRETO
À FAMÍLIA
Banco de Roupa, Balneário Público,
Lavandaria Social, Fundo de Emergência
Social, SOS Reparações, Programa Benfica em
Férias, Transporte Solidário, Programa Cuida
Bebé, Programa Academia Conhecimento
Gulbenkian, Programa MAMI-Medidas de
Apoio à Maternidade e Infância, Gabinete
de Psicologia, Programa de Apoio para as
dificuldades de aprendizagem, Programa
Proteção Animal, Programa de apoio à Saúde
Mental, Programa de apoio à Deficiência,
Festival da Família e Campanhas de recolha
de bens perecíveis e não perecíveis;

Social e Freguesia.

APOIOS À POPULAÇÃO
E ÀS INSTITUIÇÕES
QUE SERVEM
A POPULAÇÃO
35
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- Implementar um programa de avaliação
psicomotora na primeira Infância;

SAÚDE

- Criar aulas de preparação para o parto e
ações de formação parental de cuidados
de saúde;
- Desenvolver
programas
de
saúde
comunitária com as instituições presentes
no território, em particular nas áreas da
alimentação, farmacêutica e prevenção de

O Centro Clínico da Junta de Freguesia
de Benfica constitui uma resposta
fundamental na freguesia, dado que permite
a acessibilidade a consultas gerais e de
especialidades a preços acessíveis para as
famílias. Neste sentido, no ano de 2020,
iremos dar continuidade às especialidades
já existentes e aumentar a capacidade de
resposta, em áreas lacunares.

doenças.

Implementaremos medidas que garantam o
acesso a um serviço de qualidade na saúde
por forma a:

ACESSO
A CONSULTAS
GERAIS E DE ESPECIALIDADES
A PREÇOS
COMPORTÁVEIS

- Aumentar a capacidade de resposta em
termos de consultas de especialidade;
- Promover consultas de triagem de geriatria;
- Promover
uma
rede
de
complementares de diagnóstico;

meios

- Desenvolver campanhas de sensibilização
ao nível dos cuidados básicos de saúde;
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Para 2020 é necessário manter esta aposta no
reforço destes meios, mas também, apostar
na formação e qualificação das equipas que
diariamente limpam as nossas ruas. Com
o culminar deste bloco de investimentos
vamos por certo ter uma freguesia mais
limpa e ambientalmente mais sustentável.

2020

SERVIÇOS
URBANOS

Outro desafio fundamental neste ano que
se avizinha é a melhoria das condições de
trabalho dos nossos recursos humanos.
Neste sentido, vamos da ínicio às obras de
requalificação e alargamento das instalações
na Alameda Padre Álvaro Proença,
nomeadamente ao nível dos balneários,
cobertura, espaços oficinais, e zona de
descarga.

Benfica tem vindo a investir numa estratégia
de reforço de meios humanos e mecânicos
que permitam melhorar inequivocamente
a limpeza, sustentabilidade e bem-estar da
comunidade local.

Porque acreditamos que o fácil acesso a
locais de depósito de resíduos é valorizado e
contribui de forma decisiva para a melhoria
da qualidade de vida nos bairros e em
parceria com a Câmara Municipal de Lisboa,
no âmbito do Plano Municipal de Resíduos
de Lisboa, iremos apoiar os serviços do
município a definir os locais de colocação
de ecopontos enterrados, de grande
capacidade, de modo a satisfazer as reais
necessidades dos moradores e comerciantes.

A aposta em serviços urbanos de excelência
revela-se, portanto, peça chave na
prossecução destes objetivos.
Tem sido com esta preocupação em mente
que temos vindo a investir na aquisição
de equipamentos auxiliares, tais como
varredoras mecânicas, carrinhas, máquinas
de monda mecânica, novos fardamentos,
entre outros investimentos a par do aumento
de cantoneiros que permitam agirmos com
maior celeridade e ajustamento às reais
necessidades locais.

APOSTA NA PERMANENTE
MELHORIA DO AMBIENTE
URBANO
E DA QUALIDADE
DE VIDA DOS CIDADÃOS
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Iremos
lançar
um
programa
de
reaproveitamento e requalificação dos
terrenos expectantes da freguesia, que
em muitos casos não passam de locais de
aglomeração de lixo, através de uma ação
de modelação e preparação de terrenos,
de soluções de plantação de espécies
autóctones que embelezem os terrenos e
que tenham baixo custo de manutenção
futura.
Este investimento na melhoria dos
serviços urbanos e dos equipamentos de
apoio, nomeadamente ecopontos, será
acompanhado pelo reforço das ações de
sensibilização junto da população e dos
comerciantes. Também apostaremos numa
fiscalização efetiva junto da restauração e
das empresas que depositam ilegalmente
lixo e entulhos de obras nas ruas de Benfica.
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Propomos em 2020 pressionar a Câmara
Municipal de Lisboa para a rápida
conclusão dos projetos previstos nos
Contratos de Delegação de Competências,
nomeadamente:

2020

a) Requalificação do terreno expectante
da Rua República da Bolívia;
b) Requalificação Alameda Padre Álvaro
Proença;

ESPAÇO
PÚBLICO

c) Requalificação do Mercado de Benfica.
Numa perspetiva de continuidade dos
projetos
lançados,
propomos-nos
a
desenvolver as seguintes intervenções:

O trabalho desenvolvido nos últimos anos
vem no sentido de proporcionar um espaço
público de qualidade e inclusivo, permitindo
que o mesmo seja cada vez mais vivenciado
por parte dos cidadãos. Daremos assim
continuidade à estratégia de valorização do
espaço público e dos equipamentos nele
existentes.

• Promover a manutenção e requalificação
das calçadas por forma a garantir uma
melhor acessibilidade aos cidadãos;
• Prosseguir com o plano de construção
de rampas em diversos arruamentos
da Freguesia, no sentido de melhorar
o acesso a edifícios de habitação
e comércio local a cidadãos com
mobilidade reduzida;

Na área da mobilidade vamos dar
continuidade à melhoria das acessibilidades
com a construção e requalificação de
passadeiras, correção de desníveis e
colocação de corrimãos na freguesia, por
forma a aumentar a segurança, tendo em
conta as necessidades dos cidadãos com
mobilidade reduzida.

• Concluir a empreitada de corrimãos,
em diversos locais da Freguesia, para
proporcionar maior segurança e conforto
aos idosos e cidadãos com mobilidade
reduzida;

Continuaremos a procurar soluções de
estacionamento que correspondam às
reais necessidades dos nossos fregueses,
dando resposta para aqueles que habitam,
trabalham, estudam e disfrutam na nossa
freguesia.

TORNAR A FREGUESIA
MAIS PRÓXIMA
E INCLUSIVA
PARA OS CIDADÃOS
42
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• Desenvolver ações de fiscalização,
junto dos estabelecimentos comerciais,
nomeadamente
esplanadas,
por
forma a garantir o cumprimento do
licenciamento aprovado, sobretudo
sobre no que concerne à acessibilidade
pedonal que deve ser garantida no
espaço público;

• Atualizar o levantamento do mobiliário
urbano e prosseguir com o plano de
reabilitação do mesmo;
• Concluir a manutenção/substituição
da sinalização vertical, no âmbito
da legislação, por forma a garantir a
segurança de peões, automobilistas e
ciclistas;

• Desenvolver ações de fiscalização de
canídeos no espaço público em geral,
e em particular nos locais ajardinados,
por forma a garantir o cumprimento do
licenciamento aprovado e da recolha de
dejetos.

• Promover a pintura de passadeiras, para
melhoria da segurança rodoviária e dos
peões em diversos locais da freguesia;
• Continuar a colocação/substituição
de pilaretes de forma a garantir a livre
circulação nos passeios;

No âmbito da relação institucional com a
Câmara Municipal de Lisboa, propor uma
nova geração de Contratos de Delegação de
Competências que permitam um conjunto
de intervenções, designadamente:

• Garantir a manutenção e requalificação
dos parques infantis;

• Criação de parque canino no Caminho
da Feiteira;

• Reforçar a Brigada de Intervenção
Rápida - equipa operacional que
promove uma resposta pronta e mais
eficaz às pequenas reparações no
espaço público;

• Criação de estacionamento na Estrada
A-da-Maia;
• Criação de pavimento pedonal na Rua
Fernanda Botelho;

• Promover do uso da bicicleta como
meio de transporte diário através de
ações de formação nas escolas e de
sensibilização junto dos moradores e,
junto da EMEL, garantir a instalação de
postos de rede de bicicletas partilhadas
(Programa GIRA).

• Requalificação e ordenamento do
estacionamento na Estrada do Calhariz
de Benfica;
• Substituição da sinalização vertical que
não se encontre em cumprimento do
Código da Estrada;
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• Adaptação de passadeiras, por forma a
garantir a acessibilidade para todos os
cidadãos no Bairro das Pedralvas;

Na área da segurança, pretendemos junto
da Câmara Municipal de Lisboa dê inicio ao
plano de substituição e reforço da iluminação
pública em vários bairros da freguesia.

• Criação de Parque de Merendas, Crossfit
e Parque Infantil no Bairro da Boavista;

Para além destas iniciativas, a Junta de
Freguesia de Benfica irá continuar a
desenvolver projetos para a melhoria da
qualidade do espaço público, em zonas que
considera prioritárias, para que as mesmas
possam vir a ser executadas pela Câmara
Municipal de Lisboa ou, por via de contratos
de delegação de competências, pela Junta

• Requalificação do Jardim do Bairro de
Santa Cruz;
• Criação de zona de lazer no jardim do
Bairro do Charquinho, entre as ruas
Manuel Múrias e Dr. Joaquim Manso;
• Coberturas da Escola Salvado Sampaio.

de Freguesia.
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• Promover um correcto reaproveitamento
dos resíduos verdes provenientes
de operações de jardinagem, para a
formação de compostos orgânicos
benéficos para a correcta fertilização
dos solos;

2020

• Manter os espaços verdes da freguesia
cuidados e com elevado nível de
qualidade;

AMBIENTE

• Executar o plano plurianual de podas
das árvores na freguesia;

Consagrado no artigo 66º da Constituição
da República Portuguesa, compete ao
Estado, em parceria com as Autarquias
Locais, promover a qualidade ambiental das
povoações e da vida urbana, designadamente
no plano arquitetónico e da proteção das
zonas históricas.

• Promover a plantação de diferentes
espécies de árvores, arbustos e
herbáceas para substituir as que se
encontram em fim de ciclo de vida,
apostanto na sustentabilidade da
manutenção e na diversificação da flora
existente na freguesia;

Assim, no que diz respeito à gestão dos
espaços verdes, e com o objetivo de
continuar a sua adequada manutenção bem
como a requalificação de novos espaços,
tão importantes para a qualidade de vida e
bem-estar dos cidadãos, em 2020 a Junta
de Freguesia de Benfica pretende:

• Promover formação dos recursos
humanos afetos à gestão, conservação
e manutenção dos espaços verdes,
contribuindo para a atualização e
obtenção de novas competências, para
um melhor e mais correto desempenho
das atividades diárias.

• Aplicar o plano de manutenção e
conservação dos espaços verdes,
adaptado aos novos desafios e
necessidades dos espaços;

MINIMIZAR
OS IMPACTOS AMBIENTAIS
DECORRENTES
DO CRESCIMENTO
URBANO

• Dar continuidade à automatização e
modernização dos sistemas de rega;
• Requalificar de alguns espaços verdes da
freguesia, no sentido de melhorar o racio
investimento/qualidade dos mesmos;
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Junto da Câmara de Municipal de Lisboa,
EGEAC, Fundação INATEL, manifestaremos
a necessidade de fomentar parcerias
que integrem a nossa agenda cultural, na
agenda cultural da cidade.

2020

Pela importância cultural e identitária e de
fruição do espaço público de alguns eventos
realizados anteriormente, consideramos
determinante assegurar a sua continuidade,
nomeadamente aos seguintes:

CULTURA

• Aniversário de Carlos Paredes;
• Junta-te ao Fado;

No que respeita à cultura, a Junta de
Freguesia de Benfica pretende continuar o
desenvolvimento da sua intervenção com
base em dois eixos fundamentais:

• Benfica ao Luar;
• Grande Arraial de Benfica;
• Mercado de Natal;
• Feira Medieval;

1. Organização e promoção de
iniciativas que permitam aos fregueses
ter mais próximo de si o acesso a
produções culturais diversificadas e
de qualidade;

• Magusto;
• Festival da Lusofonia;
• Junta a Família;
• Benfica Clicks.

2. Incentivo à produção e criação
cultural, individual e/ou coletiva, na
freguesia.

POLÍTICA
DE PROXIMIDADE
DA CULTURA
AOS FREGUESES
E DE INCENTIVO
À PRODUÇÃO
CULTURAL

Para cumprimento desta política de
proximidade da cultura aos fregueses
e de incentivo à produção cultural,
desenvolveremos o nosso trabalho por
forma a garantir o apoio aos diversos
agentes culturais da Freguesia, fazendo
uma coordenação da programação do
Auditório Carlos Paredes e do Palácio
Baldaya e promovendo a utilização do
Cartão Palcos de Benfica.
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- Implementar uma estratégia de melhoria
dos canais de divulgação das diversas
iniciativas
culturais
produzidas
na
Freguesia, nomeadamente com a criação
de uma agenda cultural anual, bem como
a dinamização de um quiosque digital
com informação, e a criação de uma
agenda digital para plataformas móveis;

Consideramos ainda importante celebrar
os dias da Mulher, da Poesia, do Teatro, da
Música e 25 de abril, entre outros que se
venham a manifestar de interesse cultural
para a Freguesia, bem como dar continuidade
ao apoio ao Grupo de Teatro Amador de
Benfica, sob direção de Benjamim Falcão e à
Tertúlia do Bocage, sob direção de Frassino
Machado, ao Grupo de teatro infantil Tártaro
e a Companhia Caixa de Cena;

A Junta de Freguesia de Benfica continuará
ao longo do ano de 2020 a promover
a atividade Benfica Footsteps, roteiro
histórico em percurso pedestre pela
freguesia de Benfica que tem por objetivo
valorizar a história e o património edificado
e natural de Benfica.

Consideramos pertinente consolidar os
novos conceitos de eventos culturais,
nomeadamente o Junta-te à Dança, Lisboa
Connection Fest, 1º Encontro de Bandas
Militares, dando continuidade a estas
iniciativas em 2020.

Após dois anos de funcionamento do
Palácio Baldaya, podemos afirmar que
se constituiu como um polo de produção
cultural de excelência e de referência na
cidade de Lisboa.
A Junta de Freguesia irá ao longo do ano
de 2020, continuar a promover várias
atividades que visem a dinamização do
espaço, para usufruto dos seus visitantes.
Na biblioteca do Palácio pretendemos
continuar a ampliar a coleção de livros,
para que os diversos tipos de utilizadores
deste espaço disponham de uma maior e

Pretendemos ainda:
- Dinamizar oficinas e workshops nas
diversas áreas da cultura, realizando
obras no estúdio de som sediado no
Bairro da Boavista para que possa acolher
mais jovens artistas e dotar o espaço de
melhores condições técnicas para as
formações aí ministradas;

mais variada oferta de títulos.

- Promover a edição de um livro sobre a
história de Benfica, tendo por base as
associações e coletividades existentes no
território;

49

ORÇAMENTO
E GRANDES
OPÇÕES
DO PLANO

2020

EDUCAÇÃO

50

ORÇAMENTO
E GRANDES
OPÇÕES
DO PLANO

2020
Tendo como objetivo a prossecução do
sucesso educativo das crianças e jovens da
Freguesia, a Junta de Freguesia de Benfica
irá continuar a promover, gerir e dinamizar
os seguintes projetos:

EDUCAÇÃO

BRINCAR AO DESPORTO E BRINCAR
À DANÇA, direcionados para as crianças
dos jardins de infância da rede pública
de Benfica, contribuindo ambos para o
crescimento e desenvolvimento saudável
das crianças, a nível físico e mental;

Sendo Benfica um território com uma
multiplicidade de respostas educativas
assinalável e tendo presente no seu
território todos os níveis de escolaridade,
cabe à Junta de Freguesia de Benfica a
implementação de uma estratégia que
vise a consolidação do ensino público e
privado de excelência, desenvolvendo com
esse propósito programas que fomentem
o trabalho cooperativo e em rede entre
todos os parceiros educativos e formativos
locais, pautando a sua atuação no sentido
de dinamizar um leque de atividades que
incidam em diversas vertentes do processo
educativo.

JOGOS DE BENFICA, que fomenta a
prática de atividade física a todos os
graus de ensino, realizando torneios interescolas como forma de promover a prática
de diversas modalidades desportivas e
incentivando a partilha de conhecimentos e
experiências entre escolas da rede pública
e privada da freguesia de Benfica;

A Junta de Freguesia de Benfica assume,
cada vez mais, um papel ativo nos espaços
escolares, através da sua participação
nos Conselhos Gerais de Agrupamento e
na gestão escolar, obras, contratação de
pessoal, entre outros. Nesse sentido, muito
contribui o relacionamento de proximidade
e concertação de esforços realizado através
de um trabalho em rede com as diversas
partes envolvidas.

SUCESSO
EDUCATIVO
DAS CRIANÇAS
E JOVENS
DA FREGUESIA
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ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR (AEC)
Promover, gerir e avaliar as Atividades
de Enriquecimento Curricular (AEC),
destinadas aos alunos do 1º ciclo de ambos
os Agrupamentos de Escolas da freguesia,
designadamente, Agrupamento de Escolas
de Benfica e Agrupamento de Escolas
Quinta de Marrocos.

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À
FAMÍLIA (AAAF), nos jardins de infância, e
a Componente de Apoio à Família (CAF),
nas escolas básicas do 1º ciclo, com vista
à persecução do trabalho de excelência
desenvolvido pelas mesmas, com destaque
para os seguintes projetos:

A Junta de Freguesia de Benfica pretende
para a área da Educação:

• Inf4Kids, programa lúdico de iniciação às
Tecnologias de Informação e Comunicação,
com dinâmicas assentes na realização de
jogos didáticos, concursos de desenhos
digitais, entre outras atividades;

- Comemorar datas do imaginário dos
mais novos, como o Natal, Carnaval, Dia
Mundial da Criança, Dia Internacional do
Livro Infantil, entre outros;

• Academias Desportivas/Active Start, com
as modalidades de natação, judo, futsal,
ginástica, Ioga, andebol, esgrima, futebol,
hóquei em campo, râguebi e badminton;

- Promover, gerir e avaliar a Academia do
Saber, destinada aos alunos do 2º ciclo
do Agrupamento de Escolas de Benfica
e do Agrupamento de Escolas Quinta de
Marrocos;

• Academias de Expressão Artística/
Ativ’Arte, com oferta de oficinas de
teatro, dança e música;

- Consolidar o trabalho desenvolvido
nas Bibliotecas Escolares, em estreita
parceria com professores responsáveis,
no sentido de possibilitar a adequação
das atividades, dinamizadas por técnicos
da Junta de Freguesia, em contexto
biblioteca, aos conteúdos programáticos
dos Planos Anuais de Atividades Escola e
Jardim de infância.

• Programas lúdicos nas interrupções
letivas (no âmbito da(s AAAF/CAF e
Academia do Saber), com uma aposta na
diversificação das atividades propostas,
que vão desde idas à praia, piscinas,
museus, passeios históricos, passando
pela iniciação a práticas desportivas
como o surf, paddle surf, bodyboard e
snorkeling, bem como pela realização de
jogos de grande envolvência na freguesia.
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- Continuar a assegurar o fornecimento das
Refeições Escolares Saudáveis às crianças
do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico
da freguesia;

2020

- Apresentar candidatura ao programa Selo
Saudável, para as refeições escolares do
pré-escolar e 1ºciclo do ensino básico da
freguesia;

Pretende-se ainda:
- Implementar em coordenação com o
Centro Clínico da Junta de Freguesia de
Benfica e demais parceiros (ie: Instituto de
Apoio à Criança (IAC), Instituto Politécnico
de Lisboa (IPL), outros), programas de
rastreio e boas-práticas no âmbito do
projeto Saúde vai à Escola;

- Continuar a assegurar as obrigações
decorrentes da Gestão Escolar, como
sejam materiais de expediente e limpeza,
fornecimentos de água, luz e gás, obras de
manutenção e/ou reparação, entre outros,
às escolas do 1º ciclo do ensino básico
e jardins de infância da rede pública da
freguesia;

- Alargar o âmbito de atuação dos Gabinetes
de Apoio à Família (GAAF’S) da Junta de
Freguesia de Benfica junto da comunidade
escolar mediante o estabelecimento de
parcerias com entidades de cariz social
local, por forma a criar uma rede integrada
de partilha de informação e aplicação de
boas práticas psicossociais e educativas;

- Apoiar financeiramente e logisticamente
as escolas e jardins de infância de Benfica,
bem como respetivas Associações de Pais,
na prossecução das atividades consignadas
nos respetivos Planos de Anuais;
- Realizar o 2º acampamento pais/filhos dos
projetos escolares da Junta de Freguesia
de Benfica, com um intra-rail ao Festival
Músicas do Mundo em Porto Covo/Sines;

- Reforçar as competências e qualidades
parentais através de sessões de educação
parental, com a realização de Encontros
de Pais, com o objetivo de promover a
parentalidade positiva, promover uma
maior participação dos pais na vida escolar
dos filhos, potenciar as aprendizagens
dos alunos e facultar orientações para os
pais lidarem com os desafios da infância e
adolescência;

- Gestão da plataforma informática que
possibilita aos pais e/ou encarregados
de educação acesso privilegiado a
informações como marcação de refeições
escolares, avaliações AEC, mensalidades
AAAF/ CAF e Academia do Saber, entre
outras informações sobre atividades do
Pelouro da Educação onde o aluno esteja

- Promover sinergias no sentido de
desenvolver um trabalho em rede, por
forma a criar um calendário conjunto de
eventos escolares na Freguesia;

inscrito.

- Consolidar as parcerias já firmadas ao nível
do Programa de Estágios, designadamente,
com o Instituto Politécnico de Lisboa (IPL)
nas licenciaturas de Saúde, Animação
Sociocultural e Música na Comunidade;
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FORMAÇÃO
E EMPREGO
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Assim, esta missão de capacitação tornase também essencial numa perspetiva de
requalificação profissional, dotando-os de
conhecimentos necessários à integração
ou requalificação profissional. A Junta
de Freguesia de Benfica comprometese a contribuir para a promoção de uma
sociedade mais dinâmica e competitiva,
proporcionando respostas adequadas às
necessidades de formação profissional
dos seus fregueses numa perspetiva de
integração, promoção social e realização
pessoal, procurando desenvolver uma
política de boa governança e de trabalho
em rede com todos os parceiros educativos
locais.

2020

FORMAÇÃO
E EMPREGO
A formação é uma ferramenta fundamental
na sociedade atual, cada vez mais dinâmica
e
competitiva.
Torna-se
importante
qualificar para responder adequadamente
às necessidades pessoais e aos desafios,
numa perspetiva de integração, atualização,
promoção social e realização pessoal.

Desígnios da Junta de Freguesia para a
formação:
- Consolidar o desenvolvimento da atividade
do Centro Qualifica, após definições e
competências atribuídas pela Agência
Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional, I.P. (ANQEP, I.P.);

A Junta de Freguesia de Benfica, através
da criação de mecanismos e projetos
formativos, tem desenvolvido um conjunto
diversificado de ações, a vários níveis e
para diferentes públicos, com o intuito de
desenvolver competências na população
residente.

- Consolidar os programas formativos
certificados
pela
Direção-geral
do
Emprego e das Relações de Trabalho
(DGERT) e promovidos pela Junta de
Freguesia de Benfica, em diferentes áreas
no domínio da Formação Profissional;

Os resultados obtidos constituem uma
motivação acrescida para fazermos ainda
mais e melhor, continuando a eleger a
qualificação como prioridade, contribuindo
para melhorar as condições dos indivíduos,
especialmente dos que ainda não
encontraram a devida resposta para o
desafio da empregabilidade.

DESENVOLVER
COMPETÊNCIAS
NA POPULAÇÃO
RESIDENTE
55

- Desenvolver as atividades aprovadas em
sede de candidatura do Centro Qualifica,
após definições e competências atribuídas
pela Agência Nacional para a Qualificação e
o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP, I.P.);
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- Aprofundar o âmbito de atuação do projeto
FormUp Benfica, por forma a facultar
uma oferta formativa mais abrangente e
diversificada, que envolva um maior número
de destinatários;
- Manter e aprofundar parcerias com o Instituto
do Emprego e Formação Profissional (IEFP)
e outras entidades formativas, no âmbito
do projeto FormUp Benfica, de modo a
corresponder às necessidades identificadas
da população de Benfica e freguesias
limítrofes;
- Promover Ações de Formação internas,
proporcionado
uma
atualização
de
conhecimentos técnicos e competências
individuais dos colaboradores da Junta de
Freguesia de Benfica, com vista à melhoria
do seu desempenho pessoal e profissional;
- Realizar
Workshops
e
Seminários,
promovidos pelo FormUP Benfica e
entidades parceiras (ex.: IEFP, DECO,
AFL) de modo a otimizar as capacidades,
habilidades e aptidões dos fregueses de
Benfica e das freguesias limítrofes, bem
como sessões de esclarecimento sobre
temas considerados pertinentes;
- Estabelecer novas parcerias com entidades,
cuja oferta formativa demonstre ir ao
encontro das necessidades identificadas
pelos fregueses de Benfica e pelas freguesias
limítrofes;

- Garantir
respostas
às
necessidades
individuais dos formandos, quer em
contexto profissional, quer em contexto
pessoal, através do Serviço de Apoio ao
Formando (SAF), potenciando as suas
competências psicossociais e profissionais;
- Desenvolver em parceria com o Pelouro do
Desporto um leque de ações de formação
devidamente certificadas pelo IPDJ, IP;
- Continuar e aprofundar o trabalho de
parceria entre o FormUp Benfica e o
Gabinete de Inserção Profissional (GIP),
no sentido de sinalizar e/ou encaminhar
eventuais
formandos
para
ofertas
formativas consentâneas com as suas reais
necessidades e/ou ajuda na procura de
emprego;
- Consolidar o processo de encaminhamento
de formandos para estágios com elevada
empregabilidade, no âmbito do projeto
FormUp Benfica;
- Implementar projetos de reflexão e
construção social com jovens em risco,
assim como apoiar no âmbito de orientação
vocacional;
- Criar uma Plataforma e-Learning com
oferta formativa complementar, que vá
de encontro às necessidades formativas
identificadas pelos fregueses de Benfica;
- Alargar o espetro de atuação do Centro
Qualifica e do FormUp Benfica junto do
Centro de Apoio ao Imigrante - “ECRI”, para
que, através da concertação de esforços,
possam ser pensados percursos formativos
adaptados à realidade da comunidade
imigrante residente em Benfica (ie: Boavista,
Bom Pastor e Calhariz);
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A população alvo desta atuação, são os
jovens entre 12 e os 35 anos, residentes ou
a estudar na Freguesia, bem como todas
as Associações Juvenis locais, formalmente
constituídas, grupos informais de jovens
e demais entidades que desenvolvam
atividades direcionadas às camadas jovens
de Benfica.

- Potenciar os recursos do Cowork Baldaya
através da dinamização de ações de
formação para e com os seus recursos
humanos;
- Promover
workshops,
seminários,
exposições, que tenham como especial
enfoque capacitar os jovens a nível das
competências individuais e sociais;

Pretendemos:
- Dinamizar uma Comissão da Juventude;
- Elaborar um programa anual de eventos ao
abrigo da Comissão da Juventude (Agenda
Jovem);

- Estimular
o
empreendedorismo
e,
consequentemente, a inovação na freguesia;
- Realizar atividades de incentivo
dinamização do Comércio local.

e

- Promoveredivulgarainformaçãodirecionada
aos jovens, com especial enfoque em temas
e oportunidades, que capacitem na tomada
de decisão do seu projeto de vida;

- Criação do projeto piloto + Emprego +
Futuro, que visa a construção de respostas
jovens adultos com baixa escolaridade,
absentismo e abandono escolar e, que se
encontram em situação de desocupação
permanente. Em conjunto com uma rede
de parceiros que preste apoio e tutoria aos
formandos numa lógica vocacional e de
rápida inserção profissional, colmatando as
necessidades de formação e qualificação
locais.

- Promover e apoiar o associativismo juvenil,
recorrendo para isso à concretização de
atividades culturais, desportivas, ambientais
e sociais conjuntas;
- Promover
workshops/seminários/
exposi-ções, que tenham como especial
enfoque capacitar os jovens a nível das
competências individuais e sociais;
- Estimular o empreendedorismo jovem e,
consequentemente a inovação na freguesia;

JUVENTUDE

- Criar/Promover ateliers para jovens;

A Junta de Freguesia de Benfica pretende
continuar a desenvolver o seu trabalho
nesta área através um papel aglutinador
e, mediante a promoção de sinergias com
vista à criação de oportunidades, apoiando e
incentivando os demais parceiros à realização
de uma Agenda Jovem, como forma de
divulgação/promoção de um leque de ações
diversificadas, criteriosamente direcionadas
aos jovens.

- Desenvolver em parceria com o Pelouro
do Desporto de um leque de atividades
desportivas direcionadas às franjas mais
jovens da população de Benfica;
- Continuar os programas de ocupação de
tempos livres no período das férias de verão:
Férias Ativas e Férias Desportivas.
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Benfica tem vindo a posicionar-se nos
últimos anos como uma Freguesia de
excelência na formação, na prática e na
promoção de Atividade Física. No que
se refere aos equipamentos desportivos,
importa assegurar a continuidade da
estratégia de investimento anual, que tem
permitido garantir sempre as melhores
condições aos nossos utentes que fazem
dos Complexos Desportivos de Benfica e
da Boavista referência de boas práticas na
cidade de Lisboa ao nível da qualidade do
serviço prestado.

2020

DESPORTO
Atualmente, cada vez mais cidadãos
reconhecem a Atividade Física e o Desporto
como uma prática essencial para a melhoria
da condição física, da qualidade de vida e da
saúde dos cidadãos, como consta na Lei de
Bases da Atividade Física e do Desporto de
2007.

O foco são os nossos fregueses: as suas
necessidades, preferências, expectativas
bem como processos de avaliação e decisão
quanto ao leque de opções disponíveis. Estes
aspetos são tidos em consideração na oferta
de atividades em toda a Freguesia, quer seja
nos Complexos ou ao ar livre, estimulando
nos Fregueses atitudes e comportamentos
de fidelização e lealdade que levam a uma
maior taxa de retenção e aumento dos
praticantes em todas as faixas etárias.

É nossa convicção que, quer população em
geral, populações em fases especiais da vida
(p.e. na infância, durante a gravidez, ou na
senescência), ou outro tipo de populações
(p.e. atletas) podem tirar benefício da
prática de atividades realizadas na Freguesia
de Benfica.

No que respeita ao plano nacional de
ação para a eficiência energética, importa
continuar a fazer os investimentos
necessários à melhor eficiência energética
dos nossos equipamentos desportivos,
bem como à elaboração e implementação
de modelos organizativos internos que
promovam a sustentabilidade a longo prazo.

Para planear e gerir melhor a oferta
é necessário conhecer os hábitos e
preferências ao nível da prática atividades
física e desportiva da população, bem como
os serviços e equipamentos disponíveis. Só
assim as autarquias, perante a presença do
conceito e finalidade de serviço público,
podem pautar a sua atuação de acordo
com parâmetros sociais garantindo que os
equipamentos desportivos e a prática de
atividade física estão acessíveis a todos,
sem exceções, através de infraestruturas
funcionais e que possam dar resposta às
necessidades e expetativas dos cidadãos em
geral.

PILAR DE UM ESTILO
DE VIDA SAUDÁVEL,
ESSENCIAL PARA
A QUALIDADE DE VIDA
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- Organização de iniciativas desportivas no
Parque de Monsanto, aproveitando as suas
valências (p.e. Caminhadas, Corridas);

2020

- Eventos
temáticos
nos
Complexos
Desportivos, continuando a apostar na
melhoria e certificação dos conteúdos, em
parceria com a Federação Portuguesa de
Natação através do programa “Portugal a
Nadar”;

Assim, propomo-nos organizar, promover e
dinamizar os seguintes projetos:
- Fase local das Olissípiadas, em parceria
com a comunidade, escolas, coletividades,
clubes e associações, Juntas de Freguesia
e Câmara Municipal de Lisboa;

- Fórum Desportivo, num modelo que vise
apoiar e cimentar o movimento associativo
desportivo no seu dia-a-dia, do apoio às
iniciativas e na partilha de experiências;

- Formação para professores e treinadores
dos Complexos Desportivos da Junta de
Freguesia, reforçando as competências
como aposta numa contínua melhoria dos
serviços oferecidos;

- Realizar os estudos necessários à otimização
e eficiência energética dos Complexos
Desportivos, com vista à instalação e
implementação de equipamentos e
procedimentos que permitam reduzir a
fatura energética e a pegada ambiental
da Junta de Freguesia de Benfica,
nomeadamente nos seus equipamentos
desportivos;

- Programas de atividades aquáticas para
crianças com necessidades educativas
especiais, alunos do 1ºciclo e pré-escolar,
promovendo o seu desenvolvimento global
através dos diversos estímulos em meio
aquático;

- Promover e divulgar o Desporto Aventura
com atividades de natureza e ao ar livre
através do BX-Adventure Park e do
Projeto Benfica Aventura, sensibilizando
ambientalmente
a
população
e
aproximando todos dos espaços verdes;

- Programas de atividade desportiva nos
diversos espaços de prática na freguesia,
que visem despertar o interesse dos mais
novos pelo desporto e o reconhecimento
da sua importância (p.e. torneio futebol rua
3x3 ; iniciativas que fomentem a modalidade
de skate ,parkour e crossfit);

- Atividades que estimulem a atividade física
em família, com a implementação duma
programação que promova um convívio
através da atividade física diferente entre
as crianças e os seus pais, cultivando um

- Atividades desportivas ao ar livre nos
diversos espaços da Freguesia, que
estimulem e motivem a população para a
necessidade e importância da prática de
atividade física e dos hábitos e estilo de
vida saudável;

estilo de vida saudável.
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MERCADO
E ATIVIDADES
ECONÓMICAS
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Estão
também
previstas
ações
de
sensibilização ambiental, nomeadamente no
que respeita à correta e eficaz separação e
recolha dos resíduos e através da redução e
reutilização do plástico.

2020

A modernização e remodelação do Mercado
de Benfica é fundamental e urgente, pelo que
continuaremos junto da Câmara Municipal
de Lisboa a envidar esforços para que a
remodelação com vista à modernização
do Mercado, se possa iniciar com a maior
brevidade possível, mantendo o espírito
retalhista e tradicional.

MERCADO
E ATIVIDADES
ECONÓMICAS

Por outro lado, a elaboração de um novo
Regulamento dos Mercados Retalhistas trará
uma maior eficácia na fiscalização e visará
uma maior aproximação entre a população e
os comerciantes.

O Mercado de Benfica e o Aglomerado do
Colégio Militar são exemplo dos mercados
tradicionais e com maior dimensão da
cidade de Lisboa, e contam com uma oferta
diversificada e a correspondente afluência
diária da população que procura os produtos
mais frescos e tradicionais, bem como um
atendimento personalizado.

Está ainda prevista a abertura do Mercado
em novos horários e em determinadas
épocas tendo em conta a procura e o
alcance de novos públicos. O serviço
gratuito de entregas ao domicílio atingiu um
nível de maturidade e de organização capaz
de suportar uma maior procura e alcance
e, assim servir melhor a população quer da
freguesia, quer da cidade de Lisboa.

A dinamização do Mercado de Benfica
como eixo estruturante do comércio
tradicional na freguesia de Benfica passa
pelo desenvolvimento de diversas ações no
âmbito alimentar, ambiental e cultural com o
apoio dos comerciantes no sentido de tornar
este espaço mais atrativo para novos públicos,
procurando dar resposta diariamente a todas
as solicitações e exigências numa lógica de
proximidade.

GARANTIR UM ELEVADO
NÍVEL DE SERVIÇO
NO ATENDIMENTO
E NA GESTÃO DO NEGÓCIO

A preocupação com as condições do
Mercado é uma prioridade, estando em
curso um plano de melhoria de higiene e
segurança alimentar com vista à obtenção da
certificação, assegurando assim a qualidade
do serviço que é prestado diariamente.
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Com este objetivo, vamos implementar um
conjunto de atividades para incrementar, no
curto/médio prazo, as diversas dinâmicas
já existentes no comércio tradicional, a
saber:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Dinamizar o Comércio Tradicional é uma
prioridade para a Junta de Freguesia de
Benfica que tem procurado colocá-lo no
topo das preferências de moradores e
visitantes, uma vez que aí encontram todo o
tipo de produtos e serviços, com qualidade
e tradição, num ambiente familiar com
atendimento personalizado.

• Elaborar um cadastro do comércio
tradicional em Benfica;
• Realizar uma campanha promocional da
marca “Comércio em Benfica”;
• Mercado Stock Out para escoamento de
stocks;
• Semana da Gastronomia em Benfica;
• Dia do Comércio de Benfica;
• Street Food Festival / Semana de
Comida do Mundo;
• Potenciar sinergiais entre o comércio
tradional e o Mercado de Benfica.
Destacamos ainda importância que o
Cartão B tem tido na promoção dos
170 estabelecimentos aderentes, pelo
que continuaremos a trabalhar sua
divulgação por forma aampliar a rede de
estabelecimentos aderentes.
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Em 2020 também não se verificam
alterações nas taxas aplicáveis pelos
serviços, apenas foram introduzidas
algumas alterações na tabela de preços
aplicáveis a novas atividades.

NOTA
INTRODUTÓRIA
CONTEXTO ECONÓMICO FINANCEIRO
PARA 2020

Ao nível da despesa o maior impacto
corresponde ao efeito das regularizações
de vínculos de pessoal no âmbito do
PREVPAP, designadamente no que respeita
ao acréscimo de encargos com Segurança
Social e Serviço Nacional de Saúde, cuja
real dimensão apenas será evidente no
exercício de 2020.
Continua a ser ponderado o efeito
relevante ao nível dos serviços e do seu
desempenho resultante da aplicação em
2020 do SNC-AP (Sistema de Normalização
Contabilística da Administração Pública),
cuja implementação vai muito para além
do mero cumprimento dos normativos
legais, pois correspondem à aplicação
de um Plano de Contas Multidimensional
que abrange a contabilidade orçamental,
financeira e de gestão.

O Orçamento da Junta de Freguesia de
Benfica para 2020 bem como as Grandes
Opções do Plano apresentam uma
forte componente de receitas externas
associada aos Protocolos de Delegação
de Competências celebrados em 2019 e
que se manterão em vigor até 2021. Pelo
efeito da destas competências verifica-se
um aumento global do orçamento inicial
de cerca de 30% relativamente ao ano
transato, embora a relação entre os 70%
de receitas externas e os 30% de receitas
próprias seja mais equilibrado que em
orçamentos anteriores.

O sistema visa uma uniformização e
consolidação de todas as contas públicas,
pelo que as futuras demonstrações
financeiras que obedecerão a uma estrutura
conceptual e a normas internacionais,
serão expressão da revisão operada num
conjunto de normativos da mais diversa
natureza, mas com ele conexos, como foi o
caso do cadastro de ativos fixos tangíveis
que substituiu o anterior cadastro de
inventário de bens do estado.

Para este facto tem contribuído o aumento
das receitas próprias e o desenvolvimento
de fontes de financiamento próprio das
atividades.
As verbas com origem no Orçamento
de Estado apresentam-se sem alteração
relativamente ao ano anterior, por ausência
de Orçamento de Estado ainda aprovado.

O impacto desta implementação será
sentido principalmente no primeiro ano e
não é possível para já avaliá-lo.
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JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

MEDIDADAS ORIENTADORAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
Documentos previsionais 2020
Articulado por adaptação à Junta de Freguesia de Benfica do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do art.º
46.º do regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais aprovado pela Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro.

Capítulo I
Âmbito e princípios genéricos
Artigo 1.º
Definição e objeto
O presente articulado estabelece regras e procedimentos complementares e necessários à execução do
orçamento da Junta de Freguesia de Benfica, atento ao objetivo de rigor e contenção orçamental.
Artigo 2.º
Utilização de dotações orçamentais
1. Durante o ano de 2020 a utilização das dotações orçamentais fica dependente da existência de fundos
disponíveis a curto prazo, previstos ao abrigo do disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA),
com as devidas alterações, enquanto a mesma for aplicável à autarquia.
2. A utilização das dotações orçamentais deve ser enquadrada numa lógica de contenção, rigor e
permanente avaliação pelo que as cativações de dotação orçamental (diminuição da dotação orçamental
disponível) são um instrumento de gestão financeira para conter despesa cuja receita depende de
circunstâncias de mercado e de conjuntura, sendo necessário observar o comportamento definitivo desta
antes da prossecução daquela.

Artigo 3.º
Execução orçamental
1. A execução dos documentos previsionais será efetuada dando cumprimentos não só ao limite máximo
das dotações aprovadas, como também ao nível dos compromissos, em obediência aos Fundos Disponíveis
apurados mensalmente nos termos da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, enquanto a
mesma for aplicável à autarquia.
2. As várias unidades orgânicas são responsáveis pela gestão do conjunto dos meios financeiros, afetos às
respetivas áreas de atividade, e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa utilização,
face às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental definidas pelo órgão executivo, bem
como as diligências para o efetivo registo dos compromissos a assumir em obediência à Lei dos
Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), enquanto a mesma for aplicável à autarquia.
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3. A adequação dos fluxos de caixa das receitas às despesas realizadas, de modo a que seja preservado o
equilíbrio financeiro, obriga ao estabelecimento das seguintes regras:
a) Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos de exercícios anteriores
que tenham fatura ou documento equivalente associados e não pagos (dívida transitada);
b) Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos em anos anteriores sem
fatura associada;
c) Registo dos compromissos decorrentes de reescalonamento dos compromissos de anos futuros e dos
contratualizados em anos anteriores.
Artigo 4.º
Modificações ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano
1. O órgão executivo, baseado em critérios de economia, eficácia e eficiência, tomará as medidas
necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do mecanismo das
modificações orçamentais, previsto nos números 8.3.1 do POCAL e artigo 46.º-B da Lei 73/2013, de 3 de
setembro, as dotações disponíveis, de forma a permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas,
com o menor esforço financeiro
Artigo n.º 5
Registo contabilístico
1. Os serviços da junta de freguesia são responsáveis pela correta identificação da receita, a liquidar e
cobrar pela unidade responsável pela gestão financeira.
2. As faturas ou documentos equivalentes devem ser enviadas pelos fornecedores diretamente para a
Unidade responsável pela gestão financeira.
3. As faturas indevidamente recebidas nos outros serviços da junta de freguesia terão de ser
reencaminhadas para unidade responsável pela gestão financeira, no prazo máximo de 48 horas.
4. Os documentos, registos, circuitos e respetivos tratamentos, são os constantes da Norma de Controlo
Interno.
Artigo 6.º
Gestão dos bens móveis e imóveis da Autarquia
1. A gestão do património junta de freguesia executar-se-á nos termos do seu regulamento interno.
2. As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com as grandes opções do plano, nomeadamente
o plano plurianual de investimentos e com base nas orientações do órgão executivo.
Artigo 7.º
Gestão de stocks
1. O stock de bens será um recurso de gestão a usar apenas no estritamente necessário à execução das
atividades desenvolvidas pelos serviços.
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2. A regra será a de aquisição de bens por fornecimento contínuo, sem armazenagem, ou com um período
de armazenagem mínimo.
3. Todos os bens saídos de armazém, afetos a obras por administração direta ou outras atividades da
autarquia, deverão ser objeto de registo no sistema de gestão de stocks, devendo expressamente
identificar-se o fim a que se destinam.

Capítulo II
Receita orçamental
Secção I
Princípios
Artigo 8.º
Princípios gerais para a arrecadação de receitas
1. Nenhuma receita poderá ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objeto de inscrição o artigo
orçamental adequado, podendo, no entanto, ser cobrado para além dos valores inscritos no Orçamento.
2. É proibida a arrecadação de quaisquer receitas da junta de freguesia sem o registo da respetiva
liquidação, sob pena de responsabilidade disciplinar.
3. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas
correspondentes rubricas do Orçamento do ano em que a cobrança se efetuar.
4. A liquidação e cobrança de taxas e outras receitas da junta de freguesia serão efetuadas de acordo com
o disposto nos regulamentos da autarquia em vigor que estabeleçam as regras a observar para o efeito,
bem como os respetivos quantitativos e outros diplomas legais em vigor.
5. Deverão ainda ser cobradas outras receitas próprias da Autarquia relativamente a bens e serviços
prestados, sempre que se torne pertinente, mediante informação justificada e proposta de valor.
Secção II
Entrega das receitas cobradas
Artigo n.º 9
Cobranças pelos serviços da junta de freguesia
1. As receitas cobradas pelos diversos serviços da junta de freguesia darão entrada, em regra, na
Tesouraria, no próprio dia da cobrança até à hora estabelecida para o encerramento das operações.
2. Quando se trate dos serviços externos, a receita referente a cobranças feitas por entidade diversa dos
funcionários com funções de tesouraria, deverá respeitar os procedimentos contantes da norma de
controlo interno em vigor.
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Artigo n.º 10
Anulação e Restituição de Receita Cobrada
1. As anulações de dívida devem ser efetuadas, mediante informação devidamente fundamentada quanto
ao motivo da anulação da liquidação da dívida, após autorização do órgão executivo.
2. A devolução de valores já arrecadados terá que ser efetuada mediante informação dos serviços
contendo obrigatoriamente as razões que a justificam, e assinada pelo responsável do respetivo serviço,
sendo a autorização de devolução da competência do órgão executivo.
Artigo n.º 11
Pagamento em Prestações
1. Os pedidos de pagamento em prestações são formalizados através de requerimento e devem ser
autorizados nos termos do Regulamento Geral de Taxas e Preços.
2. Excluem-se os pedidos de pagamento em prestações, no âmbito dos processos de execução fiscal, os
quais têm natureza judicial.
Capítulo III
Despesa orçamental
Secção I
Princípios e regras
Artigo n.º 12
Princípios gerais para a realização da despesa
1. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios e regras definidos no
sistema contabilístico em vigor para as autarquias locais, na Lei de Enquadramento Orçamental que se
encontrar em vigor, na Lei 73/2013, de 3 de setembro, na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua
redação atual, e ainda as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da
LCPA, enquanto a mesma for aplicável à autarquia.
2. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas cumulativamente as
seguintes condições:
a) Verificada a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, nos termos da lei;
b) Registado previamente à realização da despesa no sistema informático de apoio à execução
orçamental;
c) Emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na nota de encomenda ou
documento equivalente;
3. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que se assegure a existência de fundos disponíveis,
enquanto esta exigência for aplicável à autarquia pela LCPA.
4. As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas, se estiverem
devidamente justificadas e tiverem cobertura orçamental, ou seja, no caso dos investimentos, se
estiverem inscritas no Orçamento e no Plano Plurianual de Investimentos, com dotação igual ou superior
ao valor do cabimento e compromisso e no caso das restantes despesas, se o saldo orçamental na rubrica
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respetiva for igual ou superior ao valor do encargo a assumir.
5. As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de dezembro, devendo o pagamento dos encargos
regularmente assumidos e não pagos até 31 de dezembro ser processados por conta das verbas adequadas
do orçamento do ano seguinte.
6. Recomenda-se que, sempre que possível as propostas relativas à atribuição de apoios, sejam
acompanhadas de declaração da Segurança Social comprovativa da situação contributiva regularizada e
das Finanças a comprovar a situação tributária regularizada.
Artigo n.º 13
Processo de despesa
1. Após a autorização da despesa pelo órgão competente, é da responsabilidade da Divisão Financeira a
criação do processo de despesa, bem como a atribuição do respetivo compromisso.
2. O compromisso só pode ser assumido pela autarquia quando esta disponha de fundos que lhe permitam
cumprir as suas obrigações contratuais, conforme estipulado LCPA, enquanto a mesma lhe for aplicável.
3. É da competência da Divisão Financeira o cálculo mensal dos fundos disponíveis, devendo para o efeito
ser anexo a cada processo a situação dos fundos disponíveis, enquanto for aplicável a LCPA a autarquia.

Artigo n.º14
Descativação de verbas
Compete aos serviços que desencadearam a assunção de despesa, comunicar à Divisão Financeira a
eventual desistência ou redução de valores, tendo em vista a descativação de verbas cabimentadas e/ou
comprometidas.

Artigo n.º15
Conferência e registo da despesa
1. A conferência e registo, inerentes à realização de despesas efetuadas pelos serviços da junta de
freguesia, deverão obedecer ao conjunto de normas e disposições legais aplicáveis e às regras de instrução
de processos sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

5

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

Secção II
Compromissos plurianuais
Artigo n.º 16
Assunção de compromissos plurianuais

1. Nos termos da deliberação da Assembleia de Freguesia de 13 de novembro de 2017, consideram-se
previamente autorizados pela Assembleia de Freguesia, a assunção de compromissos plurianuais, nos
casos seguintes:
a) Resultem de plano ou programas plurianuais legalmente aprovados;
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58€, em cada um dos anos económicos seguintes ao
da sua contratação e o prazo de execução de três anos.
3. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia prevista no n.º 1, fica
dependente da observância das condições previstas no número anterior, bem como do respeito e
cumprimento das regras e procedimentos previstos na LCPA e no Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho
enquanto forem aplicáveis à autarquia, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de
despesas.
4. O regime de autorização previsto no n.º1 aplica-se à Junta de Freguesia de Benfica relativamente a todas
as assunções de compromissos, desde que respeitadas as condições constantes das alíneas a) e b).
5. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia de Freguesia deverá ser apresentada pelo Executivo uma
informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia
genérica do n.º1, para ratificação.
Capítulo IV
Disposições finais
Artigo n.º 17
Dúvidas sobre a execução do orçamento
As dúvidas suscitadas na execução do orçamento e na aplicação destas normas serão esclarecidas pelo
presidente do órgão executivo.

Artigo n.º 18
Vigência
O orçamento, as grandes opções do plano e as normas reguladoras da execução orçamental vigorarão,
após aprovação em Assembleia de Freguesia, a partir de 01/01/2020 e até 31/12/2020.
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NOTA INTRODUTÓRIA
A elaboração do presente projeto de orçamento cumpre no fundamental a regra previsional dos
últimos 24 meses constantes do D.L. 84-A/2002, de 5 de abril.
Foram igualmente tomados em consideração os princípios orçamentais fixados no ponto 3.1 do
POCAL (D.L. 54-A/99, de 22 de fevereiro).
As previsões de receita e despesa apresentam um acréscimo que ronda os 30% relativamente ao
orçamento do ano transato, com fundamento nos Protocolos de Delegação de Competências
celebrados coma a CML em 2019 e que se prolongarão até 2021.
Os valores das dotações da receita são resultado da média da execução dos últimos 24 meses,
como determinam as regras de elaboração do orçamento nos casos em que não existem outros
fatores que justifiquem o seu incremento.
As receitas próprias associadas a taxas de novas atividades (Academias Desportivas) (Eventos de
Bilheteira) e incremento do funcionamento do Auditório, apresentam valores que correspondem
à expetativa do Pelouro, face ao Plano das Atividades que pretende desenvolver naquelas áreas
e que no caso do Auditório já se iniciou em setembro de 2019.
As verbas com origem no Orçamento de Estado estão incorporadas no orçamento da JFB com os
valores previstos para o OE2019, em virtude de não haver outro referencial.
As dotações orçamentais respeitantes ao Projeto Qualifica correspondem aos valores aprovados
para os projetos em curso desde o ano 2018, apenas nos montantes ainda não recebidos.
As receitas com origem em Particulares incluem, entre outras de natureza aleatória, as receitas
previstas com os projetos na área dos Direitos Sociais celebrados com a Fundação Calouste
Gulbenkian e apoios de particulares a iniciativas várias.
Na rubrica outros Protocolos e Adendas, encontra-se prevista a verba relativa às Delegações de
Competências que já se encontram em execução e vão estar em vigor até 2021
Foram incluídos valores respeitantes a Ativos Financeiros, correspondentes às disponibilidades
financeiras dos projetos objeto de delegação de competências que se encontram em curso e que
se espera estejam aplicados em 31-12-2019.
Foram dotadas algumas previsões residuais, consideradas essenciais.

TOTAL DE RECEITA APURADA: 11.983.277,55€

RECEITAS CORRENTES
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA
01. – IMPOSTOS DIRETOS
01.02 – Outros
01.02.02 – Imposto municipal sobre imóveis
Receita da Freguesia prevista na alínea a) do nº1 do artº23º da Lei das Finanças Locais,
correspondente a 1% do produto da receita do IMI dos prédios urbanos;

04. – TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
04.01 – Taxas
04.01.23. - Taxas Específicas das Autarquias Locais
04.01.23.01.02 a 04.01.23.99.01
Este grupo inclui as Taxas da Feira de Artesanato, Taxas Administrativas do Mercado de Benfica,
Feira Medieval, Aglomerado do Colégio Militar, Feira da Bagageira, Feiras de Divulgação de
Produtos Tradicionais e Mercados “Pop Up”, Taxas de Licenciamento vários e Taxas de Secretaria.
Foi respeitada a regra dos 24 meses, nos licenciamentos e nas Taxas Administrativas.
Foi reduzida a previsão de receita das licenças de canídeos e gatídeos em resultado de alterações
legais que repartem a receita por várias entidades, reduzindo a receita efetiva que vinha sendo
realizada.

04.02 – Multas e outras penalidades
04.02.04 - Coimas e penalidades por contraordenações
O valor fixado resulta da previsão efetuada com base na assinatura de acordo de cobrança com
a A.T. que se encontra em vigor desde 2019 e o valor dotado respeita à média dos últimos 24
meses.

05. – RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE
05.02 – Juros - Sociedades financeiras
05.02.01 – Bancos e outras instituições financeiras
Por razões de prudência foi efetuada uma previsão residual.

06. – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
06.03 – Administração central
06.03.01. - Estado
06.03.01.04. – Fundo de Financiamento das Freguesias
Valor previsto no Anexo XX do Orçamento de Estado para 2019, relativamente à verba de
montante fixo e ao acréscimo do art.º 38 da Lei das Finanças Locais e já recebida em 2019.
06.03.01.06. – Reorganização Administrativa da Cidade de Lisboa
A previsão foi dixada com base nos dados constantes do OE2019 e que foram efetivamente
recebidos ao longo de 2019.
06.03.07 – Serviços e fundos autónomos
DGAL – Valor destinado à compensação das remunerações dos eleitos em regime de
permanência, cuja previsão corresponde à média dos últimos 3 anos, por ser o cálculo mais
próximo dos valores reais.
06.03.09 – Serviços e fundos autónomos – Subsistema de proteção à família e políticas
ativas de emprego e formação profissional
DGEST – AEC’S – Valor da candidatura para o ano 2019/2020 relativamente às Atividades de
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo Ensino Básico apenas para o Agrupamento Quinta de
Marrocos.
06.05 – Administração local
06.05.01. - Continente
06.05.01.01 a 06.05.01.05 - Transferências da Administração Local
Transferências da C.M.L. (Protocolos Delegações de Competências) - Montante dos Protocolos
celebrados com a CML para vigorarem até ao ano de 2021, relativamente às seguintes matérias:
-

-

Componentes de Apoio à Família (CAF) e Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)
no Agrupamento de Escolas de Benfica e Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos;
Protocolos de Delegação de Competências em curso relativos a Sinalização, Rua da
Buraca, Estrada do Calhariz, Passadeiras das Pedralvas, Estrada de A-da-Maia, Gauradas
e Corrimãos e Acessibilidade na Rua N. S. do Amparo;
Fundo de Emergência Social (FES);
Refeições Escolares Saudáveis;
Assistentes Operacionais (AO).

06.05.01.06 - Recenseamento e Atos Eleitorais
Previsão das verbas a receber relativas à atualização anual de recenseamento.
06.06 – Segurança Social
06.06.01. - Sistemas de solidariedade e segurança social
06.06.01.02 – Segurança Social
Atualmente encontram-se concluídos todos os projetos celebrados com o IEFP, pelo que apenas
foi feita uma previsão residual.
06.07. - Instituições sem fins lucrativos
06.07.01. - Instituições sem fins lucrativos
06.07.01.01. - Receitas com Origem em Particulares
A referida receita tem uma previsão de realização identica ao que se espera realizar em 2019
com a incorporação dos valores da área dos Direitos Sociais já em curso, designadamente
celebrados com a Fundação Kalouste Gulbenkian e as comparticipações para os diversos eventos
da Freguesia.

07. – VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
07.02. – Serviços
07.02.08. – Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
07.02.08.01. – Serviços sociais
07.02.08.01.01 a 07.02.08.01.04 07.02.08.01.01 a 07
Atividades para a Infância e Terceira Idade.
As dotações preveem as receitas resultantes das taxas aplicáveis às receitas com atividades para
as crianças, que têm lugar nas pausas letivas, bem como, ao desenvolvimento do programa
“Academia do Saber”. As atividades da Agenda Cultural Sénior, as Galas e Programa Benfica em
Férias e as receitas das novas Academias Desportivas, cujos valores correspondem ao realiazado
em 2019 com a implementação da cobrança via AT.

07.02.08.02. – Serviços recreativos
07.02.08.02.02 e 07.02.08.02.03
Comparticipações nos Projetos.
As receitas indicadas respeitam à comparticipação a pagar pelas atividades de animação e apoio
à família que decorrem nas escolas e jardins de infância e às refeições escolares e os valores são
os esperados em 2019, na sequência do esforço de cobrança reforçado pelo acordo com a AT.

07.02.08.04 - Serviços desportivos
07.02.08.04.01 a 07.02.08.04.09
Serviços Recreativo, Culturais e Desportivos
As rubricas em causa respeitam a receitas arrecadadas no Complexo Desportivo da JFBenfica e
no Complexo Desportivo da Boavista, Programa Férias Ativas e Desportivas e outras iniciativas
desportivas diversas entre as quais o Benfica Aventura e ainda a programas de formação,
workshops, etc.
Os valores foram ajustados de acordo com a realização da receita de 2018, pois muitos dos
projetos são novos e sempre que a continuidade do programa o permitia foi mantida a média dos
24 meses anteriores.
07.02.09 – Serviços específicos das autarquias
07.02.09.04 - Trabalhos por conta de particulares
07.02.09.04.01 a 07.02.09.04.09
Serviços Específicos das Autarquias
-

Centro Clínico – Média dos últimos 24 meses;
Piscina JFB – Previsão Residual – cedência a Entidades;
Ginásio JFB – Média dos últimos 24 meses – cedência a Entidades;
Ringue JFB – Média dos últimos 24 meses – cedência a Entidades;
BX Adventure Park – Redução do valor por critério de prudência;
Auditório – O valor foi fixado tomando em consideração o incremento obtido a partir de
setembro/2019 com utilização deste espaço cultural:
Piscina Boavista - Média dos valores realizados nos últimos 24 meses – cedência a
Entidades;
Pavilhão Boavista – Média dos últimos 24 meses – cedência a Entidades;
Eventos de Bilheteira – Rubrica nova destinada às receitas da venda de bilhetes para
atividades culturais através da plataforma BOLL;

07.02.09.06. – Mercados e feiras
07.02.09.06.01 - Mercado de Benfica
O valor indicado é o valor da ocupação plena dos lugares do Mercado de Benfica que se pretende
colocar em oferta pública,bem como a recuperação de algumas cobranças através do acordo
estabelecido com a A.T..
07.02.99. – Outros
07.02.99.01 a 07.02.99.04 - Outras Receitas
As receitas enquadradas neste grupo são de natureza administrativa por isso os valores
orçamentados foram sujeitos à regra da média dos últimos 24 meses. Compreendem-se aqui as
receitas do Posto CTT da Boavista, a autenticação de fotocópias e outras receitas de secretaria.
07.03.99. - Outras
07.03.99.04 a 07.03.99.10 - Rendas e Alugueres
Estão contidas neste grupo as receitas com espaços sujeitos a rendas como são os diversos bares,
do Complexo Desportivo de Benfica, Eucaliptal, Pista de Radio Modelismo e Palácio Baldaya, bem
como as Salas do Palácio Baldaya, de entre as que têm caráter de regularidade. Os valores fixados
são os dos contratos já em curso.
Outras instalações cedidas e o regulamento de cedência do Autocarro geram igualmente
algumas receitas, cujos valores indicados são apenas os realizados em 2019.
08. – OUTRAS RECEITAS CORRENTES
08.01. – Outras
08.01.99. - Outras
08.01.99.02 – Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em
quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais
As rubricas associadas a estas classificações destinam-se a dar enquadramento a receitas que
resultam de danos em património da Autarquia e a sua previsão foi efetuada abaixo da média
por ser de natureza aleatória

RECEITAS DE CAPITAL
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

09. – VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO
09.04. – Outros bens de investimento
09.04.01. – Sociedades e quase-sociedades não financeiras
09.04.01.01 a 09.04.01.03.01
Alienação de Bens
A dotação residual destas verbas destina-se a dar enquadramento à eventual alienação de
equipamentos em fim de vida útil cuja oferta tenha interesse por parte do exterior.

11. – ATIVOS FINANCEIROS
01. – Depóstios, certificados de depósito e poupança:
06. – Ad. Pública – Ad. Local - Continente
11.01.06.01
Ativos Financeiros
Verba estimada em aplicação financeira no final do exercício anterior
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DESPESAS CORRENTES
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

01. – DESPESAS COM O PESSOAL
01.01 – Remunerações Certas e Permanentes
01.01.01 – Titulares dos Órgãos Autárquicos
Encargos fixos com Eleitos (Remunerações fixas da Presidente e de dois Vogais a tempo inteiro) e
ainda as compensações do Secretário e Tesoureiro;
Aos eleitos em regime de tempo inteiro, respeitam ainda as rubricas que a seguir se indicam e
que dão enquadramento às despesas da natureza descrita:
01.01.11 – Representação
01.01.13.03 – Órgãos - Subsídio de Refeição
01.01.14.03 – Órgãos - Subsídio de Férias e de Natal
01.02. – Abonos variáveis ou eventuais
01.02.13.02.01 – Senhas de Presença
A presenta rubrica dá enquadramento às senhas de presença dos Vogais do Órgão Executivo em
regime de não permanência, bem como às senhas de presença dos membros da Assembleia de
Freguesia, para a qual estão prevista as 4 Assembleias ordinárias e mais 2 extraordinárias.
01.01.04 – Pessoal dos quadros – Regime de contrato individual de trabalho
01.01.04.01 – Pessoal em RCTFP por tempo indeterminado
O quadro de Pessoal constante das GOP para 2019 identifica os recursos existentes, após a
regularização de vínculos verificada em 2019.
Deste modo a JFB conta neste momento com 218 trabalhadores em regime de CTFP; dos quais
207 estão no ativo.
Os encargos com os lugares preenchidos encontram-se previstos nas rubricas de remunerações
certas e permanentes (01.01.…) no que respeita a remunerações, subsídios de férias, subsídios de
Natal e subsídios de refeição;
Os Abonos variáveis ou eventuais, encontram-se descritas no capítulo e grupo (01.02…) quanto à
sua natureza;

O capítulo e grupo Segurança Social (01.03…) encontra-se atualizado de acordo com as
regularizações de vínculo de pessoal ocorridas em 2019, daí que os referidos encargos da entidade
nesta matéria continuem a apresentar uma tendência crescente;
Assim, o orçamento da orgânica 01.02. Recursos Humanos, apresenta um acréscimo global de
28,84% relativamente ao orçamento inicial de 2019, cujo fundamento está associado à
regularização de vínculos (PREVPAP) que decorreu e ficou concluída em agosto de 2019.
Existem diversas rubricas de pessoal necessário, para todas as remunerações certas e
permanente e encargos da segurança social, apenas dotadas residualmente e destinadas a
conferir flexibilidade às decisões sobre matéria de recursos humanos.

02. - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
02.01 – Aquisição de Bens
02.01.01 – Matérias Primas e Subsidiárias
Esta rubrica dá enquadramento aos produtos desinfestantes e fitossanitários utilizados na área
dos Serviços Urbanos e Ambiente. As previsões de despesa mantêm-se baixas face às limitações
ambientais e de segurança dos produtos a utilizar.
02.01.02.02 – Gasóleo e 02.01.02.99 – Outros Combustíveis
As despesas com consumos de combustíveis estão centralizadas na Administração Geral, sendo o
controlo dos consumos efetuado pela área do Espaço Público. De destacar que a despesa prevista
aumentou com o crescimento da frota automóvel e está de acordo com o valor base do
procedimento de contratação a decorrer.
02.01.03 a 02.01.21.99
As rubricas do grupo acima indicado dão enquadramento na sua quase totalidade aos bens de
uma única utilização, que são consumidos pelos diversos serviços, ou no decurso das várias
atividades.
Entre eles encontram-se o material de higiene; refeições confecionadas; alimentos; vestuário de
trabalho; materiais de escritório; medicamentos e materiais de consumo clínico; peças para
manutenção de viaturas em oficina própria; artigos para refeitórios escolares; material de
manutenção diversa; prémios e ofertas atribuídos em iniciativas; ferramentas perecíveis; livros
técnicos; materiais de educação, cultura e recreio; consumos dos projetos de todas as áreas e
outros bens de carácter residual.
Atendendo às suas características, de entre os bens descritos apenas poderão ter relevância
patrimonial as ferramentas, os materiais de educação, cultura e recreio e outros bens de adorno
e/ou conforto. Os valores indicados variam em função dos planos de atividades das respetivas
áreas.

02.02. – Aquisição de serviços
02.02.01 – Encargos das instalações
02.02.01.01 – Água
Foram tomados por referência os valores dotados para 2019 relativamente aos Complexos
Desportivos e Espaços Verdes, sem qualquer acréscimo. Relativamente às instalações dos serviços
foi efetuado um acréscimo de 25% com fundamento no alargamento das instalações dos serviços
a vários edifícios.

02.02.01.02 – Eletricidade
Encargo repartido pela Administração Geral, Complexo Desportivo da Boavista e Mercado de
Benfica, sendo o valor fixado inferior ao de 2019 em resultado do Acordo Quadro celebrado com
a entidade fornecedores com valores economicamente mais vantajosos que estará em vigor até
meados de 2021.

02.02.01.03 – Gás
Esta despesa comporta essencialmente os dois Complexos Desportivos e os refeitórios escolares
que se encontram integralmente previstos no âmbito da Administração Geral sendo a sua
distribuição efetuada através da contabilidade analítica. Apresenta uma redução do valor face a
2019 em resultados de Acordo Quadro celebrado e em vigor até 2021.

02.02.02 – Limpeza das Instalações
Foi previsto o encargo de todas as áreas para 2020 tendo em conta as necessidades decorrentes
dos espaços existentes e dos novos espaços.

02.02.03 – Conservação de Bens
02.02.03.02 – Reparação Equipamentos, 02.02.03.03 – Reparação Outros
O encargo previsto ficou afeto no fundamental à orgânica de equipamentos, projetos e obras que
centraliza os trabalhos desta natureza, para melhor controlo dos mesmos. Ficou apenas uma
previsão parcial de despesa no Mercado de Benfica tendo em conta a especificidade de alguns
equipamentos ali instalados.

02.02.08 – Locação - Rendas e Alugueres
Esta rubrica prevê uma despesa de natureza fixa que respeita a rendas e outros encargos pagos
à CML e à Gebalis, respeitantes a instalações municipais entregues à Freguesia sob este regime.
Estão igualmente previstos nas áreas dos Direitos Sociais, Educação e Cultura os encargos
necessários aos alugueres de transporte para programas séniores, programas de férias para as
crianças e jovens, e aluguer de equipamentos para atividades de animação dos Santos Populares
e Natal. Foi prevista também uma despesa desta natureza, mas pouco relevante financeiramente
para a área do desporto e para a área das atividades económicas.
Está também prevista a realização de despesas desta natureza pela área dos Serviços Urbanos
para aluguer de equipamentos de que os serviços não dispõem e necessários à execução de certas
tarefas.

02.02.09 - Comunicações
02.02.09.01 – Serviços Postais
Esta rubrica prevê o encargo normal com a expedição de correspondência que já se encontra
contratualizado com os C.T.T.

02.02.09.02 – Serviços Telefónicos e Internet
Esta dotação foi fixada tendo em conta os valores contratualizados para os próximos três anos, e
que vigorarão até 2022.

02.02.10 – Transportes e Deslocações de Pessoas e Bens
Esta rubrica prevê uma despesa que embora dispersa por várias áreas, respeita no seu
fundamental a encargos com festas e comemorações que originam encargos desta natureza ou
a deslocações originadas por necessidades dos serviços.

02.02.11 – Representação dos Serviços
Rubrica cuja previsão de despesa se restringe à Administração Geral, sendo o valor fixado inferior
ao do ano anterior.

02.02.12 – Seguros
02.02.12.01 – Prémios de Seguro (Atividades)
02.02.12.02 – Prémios de Seguro (Instalações/Equipamentos)
Estas rubricas foram fixadas apenas na Administração Geral sendo a imputação a cada área
efetuada através da contabilidade analítica.
Os valores fixados para 2020 são idênticos aos contratualizados no ano anterior em virtude de
não existir fundamento para o seu acréscimo.
Neste âmbito encontram-se as coberturas das atividades, a responsabilidade civil e as instalações
e respetivos conteúdos.
02.02.13. – Alojamento
Despesa residual prevista apenas no âmbito da Cultura para os eventos desenvolvidos naquela
área.
02.02.14. – Consultoria e Projetos
Respeita a duas despesas de natureza diversa. A primeira prevista na Administração Geral
relativamente aos serviços de consultadoria jurídica à JFBenfica e a segunda prevista na orgânica
Equipamentos, Projetos e Obras, relativa aos estudos e projetos em curso para intervenções em
diversas áreas do espaço publico e que se encontram associadas a Protocolos de Delegações de
Competências por parte da CML.
02.02.15 – Formação Profissional
Existe uma previsão de despesa na área dos Recursos Humanos e o restante valor está fixado na
área da Educação que é igualmente responsável pelas atividades de Formação internas e
externas, bem como pelo desenvolvimento do Projeto Qualifica.
02.02.17 – Publicidade (divulgação de iniciativas)
Esta rubrica dará enquadramento a diversas iniciativas prevista em Plano pelas diversas áreas,
com o acompanhamento do Gabinete de Comunicação e que passam por assuntos tão variados
como sensibilização para a limpeza das ruas, temáticas sociais e familiares, proteção dos animais,
divulgação do comércio local, entre outras, bem como à divulgação e publicitação das referidas
iniciativas e outras de natureza festiva e comemorativa. O encargo está centralizado na área da
administração geral, sendo a imputação a cada área feito através da contabilidade analítica.
02.02.18 – Vigilância e Segurança
Encontram-se previstos serviços desta natureza na Administração Geral, para o Palácio Baldaya,
na área da Cultura estão previstos serviços de vigilância a eventos, no Complexo Desportivo da
Boavista os serviços de vigilância daquele espaço desportivo e no Mercado de Benfica,
relacionado com a ativação e ligação dos alarmes à PSP.

02.02.19 – Assistência Técnica
A Assistência Técnica inclui todos os contratos de assistência técnica celebrados nas diversas
áreas, nomeadamente na Administração Geral contam-se os contratos de assistência a
impressoras, climatização, higienização de instalações sanitárias, desinfestações e alarmes das
instalações, bem como os elevadores e alargamento de alguns serviços às instalações do Palácio
Baldaya e instalações escolares.
No Centro Clínico o tratamento dos resíduos clínicos, assistência ao software, assistência aos
equipamentos de estomatologia, assistência aos equipamentos de oxigénio e azoto e assistência
a impressoras.
No Ambiente, a assistência a equipamentos. Na Educação, a assistência a extintores,
desparasitação de refeitórios e assistência a equipamentos de cozinha. Na Cultura aos serviços
técnicos de eletricidade associados às festas dos Santos Populares. Nos Complexos Desportivos a
assistência aos equipamentos térmicos e de tratamento de água das piscinas, bem como aos
sistemas de gestão de informação e análises bacteriológicas. Por fim, no Mercado de Benfica a
assistência técnica aos equipamentos de frio.

02.02.20. – Outros trabalhos especializados
02.02.20.02 – Limpeza das Escolas
A dotação fixada prevê um valor ligeiramente superior à despesa de 2019, com vista ao
alargamento da limpeza anual aos refeitórios escolares.

02.02.20.03 – Manutenção de Espaços Verdes
Estes trabalhos estão a ser efetuados com recursos próprios desde o final do ano de 2016. Com
esta opção os encargos ficaram diluídos nesta rubrica pelas ferramentas, pelos consumos dos
projetos e maquinaria e equipamento, mas incluem também outros trabalhos contratualizados,
como é exemplo, as podas das árvores.

02.02.20.04 – Publicações / Bilheteira
Esta rubrica da Administração Geral visa dar enquadramento ao Jornal da Freguesia, bem como
às taxas resultantes da venda de bilhetes de iniciativas e projetos da Autarquia através da
bilheteira BOL e os encargos com o contrato desta plataforma.

02.02.20.05 – Festas, Comemorações e Animação de Natal
Estas iniciativas originam despesa essencialmente no âmbito da Cultura e estão associadas no
fundamental ao Arraial de Benfica, Feira Medieval, Dia da Música, Mercado de Natal, embora o
Plano de Atividades contemple igualmente outras iniciativas como o Dia da Família, Dia da
Criança, Comemorações do 25 de Abril, Magusto, etc. e os valores dotados visam uma redução
da despesa.

02.02.20.09.01 a 02.02.22– Apoio Técnico
Esta rubrica enquadra os encargos com todas as aquisições de serviços externos, que permitem o
normal funcionamento de todas as áreas, daí resulta o facto de esta rubrica se encontrar dotada
em todas as orgânicas.
Enquadram designadamente as seguintes atividades: os encargos com os Professores de Natação
e Hidroginástica, bem como os Professores de Educação Física, nos Complexos Desportivos e na
Educação; os Médicos de diversas Especialidades Clínicas; Técnicos de Psicologia para os projetos
na área dos Direitos Sociais; a contratação de serviços na área da intervenção em Espaços
Públicos; contratação de espetáculos ou atividades destinadas às crianças para a área da
Educação; a aquisição de espetáculos ou atividades culturais por parte da Cultura; a aquisição de
serviços respeitantes às atividades de Verão para a Juventude, como o Parque BX; bem como na
área do Ambiente e outros de natureza técnica ou operacional, bem como a manutenção de
Parques Infantis e outras zonas de lazer.

02.02.24 – Encargos de cobrança de receita
02.02.24.02. – Encargos com cobranças via A.T.
02.02.25 – Outros Serviços
02.02.25.01 – Distribuição de Publicações
02.02.25.02 – Emolumentos e Taxas de Serviço
Estas rubricas são de natureza residual e respeitam ao Mercado de Benfica e aos Serviços
Administrativos.

02.02.25.03 a 02.02.25.08 – Trabalhos Eventuais de Natureza Diversa
Estas rubricas respeitam no fundamental ao pessoal que desenvolve atividades nas Escolas e
Jardins de Infância da Freguesia e que são objeto de Protocolo de Delegação de Competências
celebrado com o Município de Lisboa.
Contam-se neste grupo os Monitores e Auxiliares dos Programas de Animação e Apoio à Família,
que asseguram a receção diária das crianças, os tempos livres, o acompanhamento ao almoço e
a entrega das crianças aos pais no final de cada dia.
Os Professores das Atividades Extracurriculares que ministram aulas de inglês, música, educação
física, dança, entre outras.
As Assistentes Operacionais dos Jardins de Infância da rede pública.
O Pessoal afeto aos refeitórios escolares, cozinheiras, ajudantes de cozinha e auxiliares que
diariamente preparam as refeições das escolas.

02.02.25.05 - ANAFRE
Esta dotação foi fixada à semelhança dos dois últimos anos e cuja quotização rondou os 2.500€.

04. - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
04.05 – Administração Local
04.05.01.02.01 – Apoio a Escolas e Jardins de Infância (Gestão Escolar)
04.05.01.02.02 – Apoio a Entidades, Instituições ou Coletividades - Educação
04.07 – Instituições sem fins lucrativos
04.07.01.01 – Instituições Culturais e Recreativas
04.07.01.02 – Instituições Desportivas e de Juventude
04.07.01.03 – Apoios a Outras Instituições
04.08 – Famílias
04.08.02. - Outras
04.08.02.01 – Apoios do Fundo de Emergência Social

06. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06.02 – Diversas
06.02.03. - Outras
06.02.03.01 – Restituições
06.02.03.02 – IVA a pagar
06.02.03.04 – Serviços Bancários
06.02.03.05.01 – Despesas Judiciais
06.02.03.05.02 – Danos em Terceiros
Estas despesas têm natureza aleatória resultante de processo de natureza administrativa, pelo
que se encontram previstos exclusivamente na administração geral.
Os serviços bancários respeitam a despesas associadas ás taxas SIBS e ao custo dos serviços de
cobrança via CTT.

DESPESAS DE CAPITAL
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

07. – AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
07.01 – Investimentos
07.01.02 – Obras em Habitações
07.01.03 – Edifícios
07.01.04 - Construções Diversas
07.01.04.05 - Parques e Jardins
07.01.03.01 a 07.01.04.09
Foram integralmente dotadas as verbas relacionadas com os Protocolos de Delegação de
Competências atualmente em curso, bem como as obras a lançar no ano 2020.

07.01.09 - Equipamento Administrativo
07.01.10 - Equipamento Básico
07.01.07 a 07.01.11.01
Os valores indicados expressam as necessidades previsíveis de equipamentos para reforço ou
substituição.
Os valores indicados para software respeitam essencialmente a atualização de licenças dos
programas instalados e ao respetivo contrato já em vigor até 2021.
O mobiliário de apoio administrativo destinado às diversas instalações que têm sido objeto de
alargamento
A aquisição de equipamento para o Auditório Carlos Paredes.
Mobiliário Urbano para o Espaço Público e Ambiente
Equipamentos para Projetos da área dos Direitos Sociais.
Equipamentos para oficina e obras.
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PLANO DE CONTAS DA ANALITICA
Ano Contabilistico: 2020 Data: 2019/11/21
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³
Grupo: 92
Tipo de Centro de Custos: ACTIVIDADE
³
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³ Codigo Conta
³
Descricao
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³92
³ CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS DE CUSTO
³1 RAZAO
³ 1 ³
³92.01
³
ADMINISTRAÇÃO GERAL
³5 LANCAMENTO ³ 2 ³
³92.02
³
CENTRO CLINICO
³5 LANCAMENTO ³ 2 ³
³92.03
³
AÇAO SOCIAL
³2 INTEGRACAO ³ 2 ³
³92.03.01
³
ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.03.02
³
APOIOS A ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.03.03
³
PLATAFORMA DE EMERGENCIA SOCIAL
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.03.04
³
AGENDA CULTURAL SENIOR
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.03.05
³
FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.03.06
³
PROJETOS PARA A INFANCIA
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.03.07
³
DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - CASA ABERTA
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.03.08
³
PROJETO CARITAS DIOCESANA
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.03.09
³
PROJETO FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.03.10
³
PROJETO SANTA CASA DA MISERICORDIA
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04
³
ESPAÇO PUBLICO
³2 INTEGRACAO ³ 2 ³
³92.04.01
³
HIGIENE URBANA
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.02
³
AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.03
³
PALACIO BALDAIA
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.04
³
LICENCIAMENTOS
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.05
³
INTERVENÇÕES EM ESPAÇO PUBLICO
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.06
³
PARQUE SILVA PORTO
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.07
³
EUCALIPTAL
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.08
³
DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - PROJ. ALAM. ALVARO PR³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.09
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - PROJ. R. PEREIRA BERN³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.10
³
DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - RUA DA BURACA (FASE 2³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.11
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - BAIRRO PEDRALVAS
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.12
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - ESTRADA DO CALHARIZ ³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.13
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - RUA AMELIA REY COLAÇO³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.14
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - ESTRADA DOS ARNEIROS ³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.15
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - R. JOSE BATISTA DE SO³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.16
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - R. FERNANDA BOTELHO J³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.17
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - SINALIZAÇÃO VERTICAL ³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.04.18
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - RUA JORGE BARRADAS
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05
³
EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E JUVENTUDE
³2 INTEGRACAO ³ 2 ³
³92.05.01
³
AAAF/CAF
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.02
³
AEC'S
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
ýÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄþ

Pagina: 2
¾ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³92.05.03
³
AO'S
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.04
³
REFEIÇÕES ESCOLARES
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.05
³
ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.06
³
FORMUP
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.07
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - PROGRAMA OS VERDINHOS³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.08
³
JUVENTUDE
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.09
³
OP'S
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.10
³
ESCOLAS E J. INFANCIA - ENCARGOS GERAIS
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.11
³
ACADEMIA DO SABER
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.12
³
PROJETO QUALIFICA
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.13
³
ESPAÇOS COWORK
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.14
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - MEDIDAS TRAFEGO / ESC³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.15
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - ACTIV ART E ACTIV STA³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.05.16
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - MEDIADORES DE RECREIO³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.06
³
CULTURA
³2 INTEGRACAO ³ 2 ³
³92.06.01
³
ATIVIDADES CULTURAIS
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.06.02
³
AUDITORIO
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.06.03
³
FESTAS E COMEMORAÇÕES
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.06.09
³
CULTURA - ENCARGOS GERAIS
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07
³
DESPORTO
³2 INTEGRACAO ³ 2 ³
³92.07.01
³
INICIATIVAS DESPORTIVAS
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.02
³
BX AVENTURA PARQUE
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.03
³
FERIAS DESPORTIVAS E ATIVAS
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.04
³
GINASIO - COMPLEXO DESPORTIVO DE BENFICA
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.05
³
RINGUE - COMPLEXO DESPORTIVO DE BENFICA
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.06
³
PISCINA - COMPLEXO DESPORTIVO DE BENFICA
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.07
³
COMPLEXO DESPORTIVO DA BOAVISTA - PISCINA
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.08
³
COMPLEXO DESPORTIVO DA BOAVISTA - PAVILHAO
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.09
³
COMPLEXO DESPORTIVO DE BENFICA - ENCARGOS GERA³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.10
³
COMPLEXO DESPORTIVO DA BOAVISTA - ENCARGOS GER³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.11
³
PISTA DE RADIOMODELISMO
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.12
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - PAVILHÃO COMP. BOAVIS³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.13
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - COMP. DESPORTIVO JFB ³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.14
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - BALNEARIOS PISCINA DA³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.15
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - GINASIO DO COMP. DA J³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.07.16
³
DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - PARQUE DESP. CALHARIZ³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.08
³
FUNÇÕES ECONOMICAS
³2 INTEGRACAO ³ 2 ³
³92.08.01
³
MERCADOS E FEIRAS DIVERSOS
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.08.02
³
MERCADO DE BENFICA
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.08.03
³
MERCADOS E FEIRAS - ENCARGOS GERAIS
³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.08.04
³
DELEGAÇAO COMPETENCIAS - PROJETO MERCADO BENFI³5 LANCAMENTO ³ 3 ³
³92.98
³
DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - INSTALAÇÕES DOS SERVIÇ³5 LANCAMENTO ³ 2 ³
³92.99
³
COMUNICAÇÃO
³5 LANCAMENTO ³ 2 ³
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