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Exma. Sra. Presidente da Assembleia; Srs. Secretários,  

Digníssimos Membros da Assembleia; Comunicação Social e público presente 

Este Executivo vem junto deste Digníssimo Órgão dar conta do que tem sido a atividade 

da Junta nestes últimos dois meses, após a nossa tomada de posse. 

No que toca à situação financeira, a Junta continua a manter os seus compromissos em 

dia com todos os seus fornecedores, estando por isso a situação económica 

perfeitamente estável. 

Aguardamos a conclusão de diversos trabalhos, respeitando a calendarização dos 

concursos a decorrer. 

Património  

Bairro Nossa Senhora da Conceição 

Já foram vendidos 4 lotes, faltando apenas um, e as obras irão iniciar-se brevemente.  

Sobre o património, existe neste momento a possibilidade, que estamos a estudar, de 

vender ou alugar mais um terreno na Pedreira da Portela. 

Temos continuado a proceder À legalização de outros terrenos na freguesia, bem como 

limpeza e ordenação. 

Obras 

Estão a decorrer pequenas intervenções na zona da Valada, na Moita Redonda e no Vale 

Casalinho. 

As obras na Estrada Nossa Senhora da Ortiga já estão concluídas (Outeiro das Matas).  

Embora já tenha terminado o protocolo de delegação de competências, a Junta de 

Freguesia continua com os trabalhos estipulados, pois os nossos fregueses merecem 

toda a nossa dedicação.  
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Procedeu-se a limpezas na Eira da Pedra e na Pederneira, bem como nas bermas da 

Chapada, como forma de prevenir possíveis males maiores provocados pelas águas da 

chuva, que desejamos não demore muito mais. Limpou-se e procedeu-se ao corte de 

árvores na zona do Poço Soudo e na Fonte Nova.  

- Microlime – Estrada dos Fornos alcatrão 

- Estrada Pedralva – Todas as firmas 

Tabela de Taxas e Preços 

Informo que a Tabela de Taxas e Preços já existente e que vos foi entregue, não vai 

sofrer qualquer alteração no ano económico de 2018.  

Associativismo  

Dando sequência àquilo que temos feito, e como forma de reconhecimento pelo excelente 

trabalho desenvolvido pelas nossas associações e atletas de Fátima, que tanto nos 

orgulham, continuamos a apoiar as suas atividades. Procedemos, entretanto, ao 

pagamento das últimas tranches dos subsídios anteriormente atribuídos.  

 Os nossos colaboradores têm ajudado na preparação e limpeza dos diversos 

espaços onde se têm realizado alguns eventos. 

 Continuamos a ceder baias, palco, carrinhas, sinalética, etc… sempre que 

necessário. 

 Continuamos igualmente a ceder o Salão Nobre da Junta para a realização 

de reuniões e encontros de várias associações. 

 

Comissão Social de Freguesia 

Tal como em anos anteriores, este ano não podia ser exceção. Hoje foram 

entregues a algumas famílias, bacalhau, batatas e azeite para alegrar a suas 

consoadas, bem como outros bens de primeira necessidade. Às crianças, foram 
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entregues alguns brinquedos e bens de que necessitavam, como material escolar e 

outros.  

Continuamos a trabalhar, agora em estreita colaboração com a RLIS, que é a 

primeira linha de intervenção social, e que funciona às quintas e sextas numa loja no 

Mercado de Fátima, cedida gratuitamente pela Junta de Freguesia. Aproveito para 

informar que em janeiro ou fevereiro iremos realizar o Plenário da Comissão Social 

para eleger o novo Núcleo Executivo da Comissão, para mais um mandato de dois 

anos.  

 

Tabula Rasa – Festival Literário 

Como é do Vosso conhecimento, decorreu entre os dias 15 e 18 de novembro a II 

edição do Festival Literário, subordinado ao tema “A Literatura e o Sagrado”. 

Entregámos os respetivos prémios literários a obras de inegável mérito e 

dinamizámos a Casa da Fantasia, com diversas atividades. Este evento, além de 

contribuir para um maior dinamismo cultural em Fátima, na promoção dos melhores 

valores do Mundo da Lusofonia, vem enriquecer o nosso património imaterial e 

trazer junto dos nossos jovens grandes intelectuais, criadores e pensadores. 

Pretende-se igualmente estimular o pensamento criativo das nossas crianças e 

jovens.  

O balanço é francamente positivo, pois cumpriram-se os objetivos traçados e o eco 

que nos chegou de participantes, convidados e público foi reconfortante. No entanto, 

porque somos exigentes e nunca estamos plenamente satisfeitos, gostaríamos de 

chegar a um público ainda maior e mais diversificado, pelo que estamos já a estudar 

novos temas e formatos do evento, para que a terceira edição seja ainda melhor. 

Publicação de livros 

Colaborámos em mais uma apresentação do álbum fotográfico 100 anos de Fátima, 

da nossa conterrânea Graça Marques, fotógrafa autodidata já de créditos firmados na 

fotografia de edição digital. É um álbum de enorme beleza e sensibilidade, que aborda 
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o fenómeno religioso, captando a essências de lugares, ambientes e pessoas, e que já 

chegou às mãos de personalidades tão relevantes quanto a de Sua Excelência o 

Presidente da República e a de Sua Santidade o Papa Francisco. Esta apresentação 

decorreu no Museu de Arte Sacra e Etnologia, no dia 7 de outubro, e contou com a 

presença de inúmeras pessoas, incluindo a do Senhor Reitor do Santuário de Fátima. 

Cerca de um mês depois, no passado 3 de novembro, no Restaurante O Truão, 

fizemos o lançamento do livro Figuras e Charlas d’ Aire, de António das Neves 

Martins, sob pseudónimo Frondera Deslandes, uma sessão em que marcaram 

presença mais de duas centenas de pessoas. Foi um momento inolvidável de convívio 

e boa disposição que cumpriu os principais desígnios da iniciativa:  

- promover a literatura puramente fatimense, que tem futuro;  

- divulgar um autor de enorme originalidade; 

- homenagear todos os nossos fatimenses, viventes e respetivos antepassados; 

- legar à posteridade aquilo que consideramos mais relevante na nossa alma, na nossa 

forma de ser e estar, que, sem a sobranceria de acharmos que seja melhor do que as 

outras, acreditamos ser única e original. 

A mesma obra voltaria a ser apresentada numa sala cheia da Biblioteca Camões, em 

Lisboa, mais concretamente no Bairro Alto, um espaço de grande significado e que se 

enriqueceu com as charlas, os sabores e a bonomia fatimenses no dia 25 de 

novembro. 

E outros momentos estão a ser agendados para que este legado se propague ainda 

mais. 

Decorreu há pouco no auditório do CEF o lançamento do livro Fátima – Olhares e 

Memórias, da autoria da Universidade Sénior do CEF, num excecional trabalho de 

coordenação do Prof. José Poças das Neves e com a chancela da Junta de Freguesia.  

Trata-se de uma recolha de testemunhos dos respetivos alunos, com fotografias de 
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época, que vem enriquecer ainda mais a preservação do nosso património imaterial e 

contribuir decisivamente para um retrato mais rico e fidedigno daquilo que é Fátima e 

das enormes transformações que o último século nos trouxe. 

Como veem, tudo temos feito para dignificar a nossa memória, a nossa cultura e 

honrar as nossas raízes. Só assim conseguiremos continuar a cimentar o nosso 

percurso no presente e preparar o melhor futuro. Agradecemos, de forma sentida, a 

quantos nos tem acompanhado neste esforço! 

Centenário das Aparições 

No âmbito do Centenário das Aparições, o Santuário entregou a esta Junta de 

Freguesia uma medalha comemorativa como gesto de agradecimento pela 

colaboração e desempenho durante o ano de 2017.  

Para encerrar as celebrações do Centenário das Aparições, a Junta de Freguesia, no 

dia 31 de dezembro, irá inaugurar um mural no Cemitério de Fátima. Será um memorial 

que queremos perpetuar como a mais sentida homenagem às gentes de Fátima.  

A Junta de Freguesia agradece à organização do Congresso da OMT que decorreu 

com enorme sucesso, bem como a todos os colaboradores do Município e entidades 

envolvidas, sem esquecer o Turismo do Centro.  

Cessão de Funções do Comandante do Posto Territorial da GNR de Fátima  

Cessou funções, no passado dia 15, o Sargento-Chefe Carlos Garcia, comandante do 

posto de Fátima da GNR. Esteve em Fátima cerca de 5 anos e a Junta de Freguesia 

agradece todo o seu empenho e dedicação em prol da Freguesia, durante este 

período.   

Como deve ser do Vosso conhecimento, foram retirados da ordem de trabalhos da 

Assembleia Municipal de Ourém os pontos referentes à requalificação da Avenida João 



6 
 

XXIII e ao Parque da Cidade. Esperamos ansiosamente a redefinição dos respetivos 

projetos para que se possa começar as obras o mais rapidamente possível. 

A todos continuação de Boas Festas, um Bom 2018 e o nosso obrigado! 

 

Fátima, 20/12/2017 

 

Orçamento 2018 

O Orçamento para 2018, foi elaborado de acordo com os princípios e regras 

orçamentais do POCAL- Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, 

tendo como base a informação da DGAL e respeitando sempre o equilíbrio do 

mesmo. Estando sujeito às devidas alterações para a implementação do Sistema 

de Normalização Contabilista para a Administração Pública - SNC-AP. 

Na realização deste Orçamento, tivemos como base as receitas do Orçamento de 

Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias para o ano de 

2018, no valor de 119.805,00 Euros, o que significa um acréscimo de 1,5% em 

relação ao ano de 2017.  

Também foram contempladas, em Orçamento as várias receitas protocoladas do 

ano anterior entre a Freguesia de Fátima e o Município de Ourém. Dado que o 

Município ainda não apresentou o Orçamento de 2018.  

Com toda a certeza iremos realizar retificações a este Orçamento para 

introduzirmos as novas delegações de competências que nos vão ser atribuídas 

pelo Município, cujos protocolos vão ser definidos e assinados no decorrer do 

exercício de 2018. 

Em relação às receitas próprias (IMI, taxas, rendas, cemitérios e outras), este 

Executivo, como não poderia deixar de ser, teve em atenção aquelas que foram 

cobradas nos anos anteriores, conforme está definido nas regras do POCAL. 
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Depois de apurada, a receita foi distribuída por diversas rubricas na despesa.  

Em 1.º lugar, colocámos a despesa com pessoal bem como os respetivos 

encargos. Esta rubrica sofreu um aumento substancial face ao ano de 2017, 

devido à ingressão de funcionários no quadro conforme aprovado nesta 

Assembleia e, ao descongelamento das progressões nas carreiras da função 

pública, conforme Orçamento de Estado de 2018. É de referir que metade da 

reposição salarial acontece já em 2018, sendo que a outra metade será para o ano 

de 2019.  

Face ao número elevado de habitantes da freguesia e para dar resposta a todas as 

necessidades, este Executivo decidiu nomear a tempo inteiro o tesoureiro 

António Jorge Neves Oliveira, tendo por base a Lei. É de referir que esta 

nomeação a tempo inteiro não vai ter grande impacto financeiro no Orçamento. 

Pois, para o ano de 2018, ao contrário dos anos anteriores, a nossa Freguesia vai 

receber a compensação dos encargos com o Presidente através da DGAL, 

(33.905,00€) uma vez que esta Freguesia ultrapassou os 10.000 eleitores.  

Efetuámos também uma distribuição pelas rubricas 02 - Aquisição de Bens e 

Serviços, para o bom funcionamento da mesma. 

No que respeita a transferências correntes, a Junta continua a apoiar as diversas 

Associações e Coletividades existentes na Freguesia de Fátima, através de 

donativos e apoio logístico às diversas atividades desenvolvidas pelas mesmas. 

Também continuamos a apoiar as famílias carenciadas através da nossa 

Comissão Social de Freguesia. Assim, estabelecemos neste Orçamento o 

montante de 27.500,00€ para as instituições sem fins lucrativos e o montante 

de 7.500,00€ para as famílias carenciadas. 

Por outro lado, a Junta de Freguesia continua a desenvolver diversas atividades, 

nomeadamente as Férias Desportivas, que têm sido muito solicitadas pela 

população. 
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Nos outros eventos, estão ainda incluídas as comemorações do carnaval (Desfile e 

Baile), Festival da Paz, Feira Solidaria com as IPSS, Mercado do Artesão, Natal, 

Passagem de Ano, entre outras. 

Nas despesas de Capital, o executivo continua a realizar diversos investimentos 

para melhoramento da freguesia, nomeadamente na rubrica Viadutos, 

Arruamentos e Obras Complementares: inclui trabalhos de limpeza, manutenção 

de bermas e valetas da competência da Freguesia, bem como alguns 

alcatroamentos.  

Em relação à rubrica Parques e Jardins, o executivo pretende construir o Parque 

Infantil do Bairro da Nª Sr.ª da Conceição e o Parque Infantil do Alveijar.  

Quanto à rubrica Viação Rural engloba a limpeza de caminhos vicinais e criação 

de faixas de descontinuação de carga combustível para proteção da floresta. 

Na rubrica Sinalização pretendemos realizar melhoramentos em toda a freguesia 

de modo a facilitar a circulação de todas as pessoas que nos visitam. 

Na rubrica Cemitérios, prevêem-se as habituais manutenções necessárias. 

O Executivo prevê também reforçar algumas rubricas da despesa e diversas 

rubricas de investimento quando efetuarmos a introdução do saldo de gerência em 

Abril de 2018. 

Mais uma vez este Executivo pretendeu trazer até vós um orçamento real, sem 

rubricas inflacionadas, e que reflita a realidade desta Freguesia. 

Mais informo a esta Assembleia que este ano ao nível do Controlo Orçamental 

da Receita apresentamos um resultado de excelência com os 91,33%, registados 

até à data.  
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Ao nível do Controlo Orçamental da Despesa estamos à data com um grau de 

execução de 78,78% que, obviamente também vai registar um aumento até ao 

final do ano de 2017.  

Estes resultados são prova efetiva que, foi elaborado para o exercício económico 

de 2017 um Orçamento real, praticamente todo executado tanto ao nível da 

Receita como da Despesa. 

Não houve um empolamento do Orçamento da Freguesia em 2017, metodologia, 

esta que vamos manter para o exercício económico de 2018. 

Controlo Orçamental da Receita 

  2017 2016 2015 

Grau de Execução Orçamental 91,33% 87,09% 85,34% 

 

Controlo Orçamental da Despesa 

  2017 2016 2015 

Grau de Execução Orçamental 78,78% 74,90% 80,45% 

 

 


