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Introdução 

 

No cumprimento das disposições legais em vigor, nomeadamente das Leis 73/2013 e 75/2013 de 12 sw setembro, 

apresenta-se à apreciação dos órgãos da Freguesia os documentos de prestação de contas referentes ao ano 2015. 

O presente relatório foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas pelo ponto 13 do POCAL, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, 

pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, e tem como 

objetivos  

1. Explicitar os níveis de execução conseguidos referenciando-os aos aspetos mais relevantes da atividade 

financeira da Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada com referência a 31 de dezembro do 

ano 2015, no que concerne à sua natureza económica e financeira, nos domínios das receitas e das 

despesas; 

2. Apresentar a situação económica relativa ao exercício, analisando a evolução da gestão nos diferentes 

setores de atividade da autarquia, designadamente no que respeita ao investimento, dívidas de curto 

prazo, médio e longo prazos, financiamento externo e condições de funcionamento. 

Procurámos apresentar de forma clara e consistente, os aspetos que consideramos mais relevantes da atividade 

desenvolvida desde o início deste mandato, fazendo ainda algumas comparações aos últimos anos, explicando os 

níveis de execução orçamental obtidos quer ao nível da arrecadação de receitas quer ao nível da execução de 

despesas e tendo em consideração a sua natureza orgânica, económica e funcional, bem como a situação financeira 

da freguesia. 

De referir que toda a execução orçamental foi feita a partir das regras estabelecidas pela Lei n.º 8/2012 ou Lei dos 

Compromissos, e sempre numa base de não serem ultrapassados os fundos disponíveis. Mantém-se a máxima do, 

só há lugar à assunção da despesa, se houver dotação orçamental para a mesma.  

Na elaboração do presente relatório foram utilizados mapas e quadros que permitem enriquecer a análise 

financeira e patrimonial de um ponto de vista dinâmico, justificando-se as variações das dotações, das 

disponibilidades e integrando-as na apreciação global das contas. 
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Caracterização da Entidade 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Designação:  Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada 

N.º Identificação Fiscal: 501 272 526 

Endereço: Rua dos Combatentes, 10 

2250-366 Santa Margarida da Coutada 

Telefone/Fax:/Telemóvel 249 736 215 / 249 736 215 / 969 254 506 

Correio Eletrónico: jfstamargarida@mail.telepac.pt  

URL: www.jf-santamargaridacoutada.pt 

Regime Financeiro: Autarquia Local 

Regime Simplificado 

 

LEGISLAÇÃO: 

Constituição: Constituída em 03 de Janeiro de 1956, pelo Decreto n.º 40487, I Série, 

Número 2, do Ministério do Interior, onde é fixada a sede da freguesia no 

lugar de Aldeia de Santa Margarida, freguesia de Santa Margarida da Coutada, 

do concelho de Constância. 

Orgânica: Lei das Autarquias Locais  

Funcionamento: Norma de Controlo Interno 

 

ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA 

Esta Junta de Freguesia elabora a sua contabilidade tendo em vista as normas do POCAL, tendo-lhe sido 

aplicado o regime simplificado.  

A elaboração da sua contabilidade é feita informaticamente, sendo todo o processo acompanhado e 

verificado para correção de eventuais erros. 

O programa informático utilizado foi produzido pela empresa Fresoft – Soluções Informáticas, Lda, 

sediada em Alfragide - Amadora. 

É um programa adaptado à realidade da freguesia, de fácil manuseamento, e ao qual estão interligados 

outros programas, nomeadamente o de faturação, canídeos, inventário, atestados e correspondência e 

gestão de cemitérios.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA FREGUESIA 

  Recenseamento Eleitoral (data de referência 31/12/2015) - 1547 eleitores  

  Área – 5.876,8 ha  (58,77 km2) 

  População residente (Censos 2011) - 1784 habitantes / 30,35 habitantes por Km2. 
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Estrutura e Organização Interna  

 

A estrutura e organização da Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada aprovada pela Assembleia 

de Freguesia em 18/12/2009, sob proposta da Junta de Freguesia de 19/11/2009, é regulada pelo Sistema 

de Controlo Interno aprovado em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de 16/12/2006, sob 

proposta aprovada pela Junta de Freguesia em 17/11/2006, e que define as funções de cada setor. 

No topo da mesma, apresenta-se o órgão Executivo, composto por três elementos – Presidente, Secretário 

e Tesoureira – que exercem funções essencialmente executivas e em regime de não permanência. 

Este órgão depende em parte da Assembleia que exerce as funções deliberativas e de fiscalização das 

atividades desenvolvidas pela Junta. 

Nos termos do artigo 10º da Lei n.º 5-A/2002, a Assembleia de Freguesia é composta por um plenário de 

9 elementos – Presidente, 1.º Secretário, 2.º Secretário e 6 vogais. 

 

 

Organograma Estrutural 

 

 

 

 

 

 

 

Organograma Estrutural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgão Executivo 

• Presidente (António Pinheiro) 

• Secretário (Luís Freire) 

• Tesoureira (Isabel Amaro) 

Órgão Executivo 

• Presidente (António Pinheiro) 

• Secretário (Luís Freire) 

• Tesoureira (Isabel Amaro) 

Órgão Deliberativo 

• Presidente (João Paulo Dias) 

• 1ª Secretária (Idalina Vieira) 

• 2ª Secretária (Helena Varino) 

• 6 Vogais  

• José Ricardo;  

• Rogério Oliveira;  

• Maria da Luz Amante; 

• Manuel Valério; 

• Ana Varino; 
• Manuel Picão 

Serviços  

Administrativos 

 

Serviços  

Administrativos 

 

Serviços de Limpeza e 

Cemitérios 
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Recursos Humanos 

 

Atendendo às restrições legais e orçamentais, o Quadro de Pessoal da Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada 

mantém um quadro de pessoal de 4 funcionários, cujas atribuições e competências foram aprovadas nos documentos 

previsionais (Recursos humanos) da sessão ordinária da Assembleia de Freguesia do dia 06/12/2014.  

 

Atribuições Competências / Funções Cargo / Carreira / Categoria 
N.º de Postos de Trabalho 

Ocupados A criar Total 

Administrativos Assistente Administrativo Assistente Técnico 1 0 1 

Cemitério Coveiro Assistente Operacional 1 0 1 

Limpezas externas Cantoneiro de Limpeza Assistente Operacional 1 0 1 

Limpezas internas Auxiliar de Serviços Gerais Assistente Operacional 1 0 1 

 

Durante o ano 2015, a Junta de Freguesia teve ainda ao serviço: 

 1 assistente administrativa através da Medida CEI (subsidiados), no seguimento da candidatura aprovada por 

despacho datado de 07/03/2014 - (duração: de 01/04/2014 a 31/03/2015); 

 1 cantoneiro de limpeza através da Medida CEI (subsidiados), no seguimento da candidatura aprovada por 

despacho datado de 22/07/2014 - (duração: de 03/10/2014 a 02/10/2015); 

 1 auxiliar de serviços gerais através de Protocolo de Cedência de Pessoal estabelecido com a Associação “Os 

Quatro Cantos do Cisne”, - (duração: de 01/11/2015 a 31/10/2016 – renovável por períodos iguais); 
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Execução Orçamental da Receita Global 

 

A arrecadação da receita global ao longo do último biénio sofreu um decréscimo na ordem dos 6,26 %. Tal situação ficou a 

dever-se em especial à diminuição do saldo transitado do ano anterior, como podemos observar no quadro abaixo.  

 

2014 2015

Variação       2015-

2014                          

(€)

Variação   

(%)

Peso 

estrutural          

(%)

Receitas Correntes 125.482,12 126.569,69 1.087,57 0,87 89,34

Receitas de Capital 1.400,00 933,85 -466,15 -33,30 0,66

Saldo da gerência anterior 24.252,33 14.172,58 -10.079,75 -41,56 10,00

Receita Total 151.134,45 141.676,12 -9.458,33 -6,26 100,00
 

 

Conforme podemos ainda constatar, as receitas obtidas durante o ano 2015 foram na sua maioria as correntes com 89,34 % 

de um total de 141.676,12 €, cabendo uns insignificantes 0,66 % às receitas de capital e ainda 10 % ao saldo transitado. 

Para complementar o quadro acima e de forma a perceber melhor a evolução das receitas por agregados, apresentamos 

abaixo outro quadro, com as respetivas notas explicativas.  

 

 

Receita Por agregados 
Capítulos 
previstos 

2014                 
(€) 

2015                 
(€) 

Variação 
2015-2014 

€ % 

R
ec

ei
ta

s 
 

C
or

re
nt

es
 

Impostos diretos 01 3.183,46 4.191,17 1.007,71 31,65 

Estruturais 06 117.491,14 118.274,25 783,11 0,67 

Funcionamento 04,07 4.807,52 4104,27 -703,25 -14,63 

Outras 08 0,00 0,00 0,00 0,00 

R
ec

ei
ta

s 

de
 C

ap
ita

l 

Investimento 07,10,13 1.400,00 800,00 -600,00 -42,86 

Outras 15 0,00 133,85 133,85 100 

S
al

d

o Saldo da gerência 
anterior 

16 24.252,33 14.172,58 -10.079,75 -41,56 

 
Receita Total 151.134,45 141.676,12 -9.458,33 -6,26 

  

 

Assinala-se assim: 

 

 Um crescimento dos Impostos Diretos de 1.007,71 € ou 31,65 %; 
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 Um pequeno acréscimo das Receitas Estruturais no valor de 783,10 €. Esta receita é a base de todo o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano, uma vez que ocupa cerca de 83,48 % do total das receitas. Inclui todas as verbas 

referentes a transferências correntes, nomeadamente o FFF, Acordo de Execução e Patrocínios recebidos de 

empresas; 

 Um decrescimento de 703,25 € ou 14,63 % das Receitas de Funcionamento onde são incluídas as verbas 

arrecadadas com emissão de atestados e declarações, licenças de pesca e canídeos, taxas de inumação e 

transladação e prestação de serviços como fotocópias e outros inscritos na Tabela das Taxas e Licenças.  

Este decréscimo está diretamente ligado à perda da concessão do açude e impossibilidade de cobranças das 

licenças associadas. 

 Uma quebra na ordem dos 600,00 € nas receitas de capital, nomeadamente no Investimento; 

 Uma variação negativa das receitas globais em 9.458,33 € ou 6,26 %, que está diretamente ligada à grande 

diminuição do Saldo transportado da gerência anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEITAS CORRENTES 

 

As receitas correntes representam 89,34 % do total das receitas arrecadas, o que faz delas o “motor de 

arranque” para um bom funcionamento dos serviços e manutenção de todas as obrigações.  

Durante o ano 2015 as receitas correntes superaram o previsto em apenas 2,89 % com um total de 126.569,69 

€, verificando-se relativamente ao ano anterior, um pequeno crescimento da receita de 0,86 %. 

 No quadro abaixo representado podemos confirmar as afirmações anteriores e observar a realidade da 

execução do ano 2015, comparativamente ao ano anterior.  
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Por forma a deixar mais percetível o tipo de receita que cada rubrica abrange, passamos a explicar:  

 O capítulo 01, composto pelos “impostos diretos” abrange o imposto municipal de sobre imóveis, e 

registou uma variação positiva de 1.007,71 €. Tem um peso de 3,31 % do total das receitas correntes; 

 O capítulo 04 – “Taxas, Multas e outras penalidades”, abrange toda a atividade da Junta na emissão de 

atestados e declarações, licenças de canídeos e de pesca no açude e ainda os valores cobrados durante 

as atividades realizadas e inscritas nas AMR. Esta rubrica, como se constata, teve um decréscimo na 

ordem dos 812,55 € (-33,01 %); 

 O capítulo 06 – “Transferências correntes”, pesa cerca de 93,48 % do total da receita corrente e é o que 

regista um pequeno acréscimo de 0,67 % relativamente ao ano anterior. Este capítulo abrange todas as 

transferências feitas por entidades públicas e privadas que se destinam a funções de gestão e que se 

podem ver pormenorizadamente no ponto 7.5 do presente relatório; 

 No capítulo 07 – “Venda de bens e serviços correntes”, estão registadas todas as receitas obtidas no 

fornecimento de serviços como: administrativos (fotocópias, envios de faxes, plastificações, 

encadernações, outros), cemitérios (inumações e transladações) e de aluguer de instalações e teve um 

crescimento de cerca de 109,30 € ou 7,13 % relativamente ao ano anterior; 

 Por fim o capítulo 08 – “Outras receitas correntes”, que é aberta apenas como precaução para abranger 

outras taxas não enquadráveis nas anteriores como eventuais indeminizações ou outras, teve uma taxa 

de execução nula;  

 

 

  

Ano 2014 Ano 2015 

Variação Anual 

Executado Previsto Executado 

Valor (€) % Inicial Final Valor (€) % Valor (€) % 

01 - Impostos Diretos 3.183,46 289,41 2.000,00 2.000,00 4.191,17 209,56 1.007,71 24,04 

04 – Taxas Multas e outras 
penalidades 

3.274,42 105,63 3.350,00 3.350,00 2.461,87 73,49 -812,55 -33,01 

06 - Transferências 
Correntes 

117.491,14 98,66 116.809,00 116.809,00 118.274,25 101,25 783,11 0,66 

07 – Venda de bens e 
serviços correntes 

1.533,10 191,64 810,00 810,00 1.642,40 202,77 109,30 6,65 

08 - Outras receitas 
correntes 

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das Receitas Correntes 125.482,12 101,08 123.019,00 123.019,00 126.569,69 102,89 1.087,57 0,86 
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RECEITAS DE CAPITAL 

 

Ao contrário das receitas correntes, as receitas de capital registaram em 2015, uma quebra na ordem dos 

33,30 %, que se deveu à quebra da receita proveniente da Venda de Bens de investimento, onde estão inscritas 

as taxas referentes à concessão de terrenos para sepulturas perpétuas. 

Mais uma vez, e à semelhança do ano anterior, a instabilidade ao nível governamental trouxe como 

consequência a não abertura de candidaturas para verbas comunitárias de apoio a projetos de investimento, 

situação que se reflete nas contas apresentadas. 

Apresenta-se assim abaixo, um quadro demonstrativo desta situação: 

  

Ano 2014 Ano 2015 
Variação Anual 

Executado Previsto Executado 

Valor (€) % Inicial Final Valor (€) % Valor (€) % 

09 - Venda de bens de investimento 1.400,00 175,00 700,00 700,00 800,00 114,29 -600,00 -42,86 

10 - Transferências de capital 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 - Outras receitas de capital 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 - Reposições não abatidas nos 
pagamentos 

0,00 0,00 50,00 50,00 133,85 267,70 133,85 100,00 

Total das Receitas de Capital 1.400,00 175,00 850,00 850,00 933,85 109,86 -466,15 -33,30 
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04 – Taxas Multas e outras 
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Cumpre-nos apenas explicar:  

 O capítulo 09 – “Venda de bens de investimento”, teve em 2015 um decréscimo de 600,00 €, que 

reflete uma queba na receita anual de 42,86 %; 

 O capítulo 15 - “Reposições não abatidas nos pagamentos” regista uma execução de 133,85 €, com um 

crescimento de 100%. A receita arrecadada neste capítulo diz respeito a faturas partilhadas, pagas pela 

Junta e cujos valores nos são repostos posteriormente. 

 Os capítulos 10 – “Transferências de capital” e 13 – “Outras receitas de capital” registam uma taxa de 

execução nula.  
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Execução Orçamental da Despesa Global  

 

No ano 2015, as despesas globais totalizaram o valor de 125.675,86 €, sendo que destas 112.412,57 € (89,45 %) respeitam a 

despesas correntes e 13.263,29 € (10,55 %) a despesas de capital.  

 

 
 

No quadro abaixo representado, pretendemos mostrar a evolução da despesa comparativamente ao ano anterior, aplicando 

as devidas justificações no aumento da despesa. 

 

 
  

  2014 2015 

Variação                                                                   
( 2015-2014 ) 

Peso 
Estrutural 

( € ) ( % ) % 

Estruturais 01 - Despesas com Pessoal 71.898,54 62.928,15 -8.970,39 -14,25 50,07 

Funcionamento 

02 - Aquisição de bens e 
serviços 

27.883,08 23.230,37 -4.652,71 -20,03 18,48 

03 - Juros e Outros Encargos 73,98 78 4,02 5,15 0,06 

06 - Outras despesas 
correntes 

17.335,41 15.719,05 -1.616,36 -10,28 12,51 

Outras 04- Transferências correntes 13.978,94 10.457,00 -3.521,94 -33,68 8,32 

Total das Despesas Correntes 131.169,95 112.412,57 -18.757,38 -16,69 89,45 

Investimento 

07 - Aquisição de bens de 
capital 

5.791,92 13.263,29 7.471,37 56,33 10,55 

11 - Outras despesas de 
capital 

0,00 0,00 0,00 ---- 0,00 

Total das Despesas de Capital 5.791,92 13.263,29 7.471,37 56,33 10,55 

Total das Despesas 136.961,87 125.675,86 -11.286,01 -8,98 100,00 

 

 

89%

11%

2015

Despesas correntes
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O quadro mostra-nos que: 

 As despesas correntes no geral sofreram uma quebra de 16,69 %, notando-se quebra todos os níveis da despesa; 

 As despesas estruturais compostas pelas despesas com o pessoal, ocupam 50,07 % da despesa global, observando-

se no ano 2015 uma variação negativa na ordem dos 14,25 %, correspondentes a 8.970,39 €;  

 As despesas de funcionamento têm um peso estrutural de 31,05 %, tendo sofrido relativamente ao ano anterior 

uma quebra de 16,05 % (6.265,05 €). Tal como o nome indica é neste agregado que se encontram todas as despesas 

com a gestão de recursos e limpeza e conservação do património público; 

 As transferências correntes destinadas à solidariedade social, cultura e educação e protecção civil tiveram uma taxa 

de execução de apenas 74,16 % (10.457,00 €) do montante orçado, tendo registado um decréscimo de 33,68 % 

comparativamente ao ano anterior; 

 As despesas de investimento que ocupam cerca de 10,55 % do total da despesa executada, tiveram um 

crescimento de 56,33 % (7.471,37 €).   

 Apesar do crescimento da despesa de capital, a forte redução na despesa corrente provocou uma poupança na 

despesa de 11.286,01 € ou 8,98 %.  

 

DESPESAS CORRENTES 

 

No ano 2015, foram gastos 112.412,57 € nas despesas correntes, menos 18.757,38 € que no ano anterior. Esta 

quebra na despesa aconteceu em praticamente todos os capítulos inscritos, com especial destaque para as 

despesas com o pessoal e com a aquisição de bens e serviços, como se pode observar no quadro abaixo. 

 

 

Ano 2014 Ano 2015 
Variação Anual 

Executado Previsto Executado 

Valor (€) % Inicial Final Valor (€) % Valor (€) % 

01 - Despesas com pessoal 71.898,54 96,94 63.810,00 64.384,40 62.928,15 97,74 -8.970,39 -14,25 

02 - Aquisição de bens e serviços 27.883,08 91,57 23.630,00 26.315,07 23.230,37 88,28 -4.652,71 -20,03 

03 - Juros e Outros Encargos 73,98 94,85 100,00 100,00 78,00 78,00 4,02 5,15 

04- Transferências correntes 13.978,94 99,62 12.200,00 14.100,00 10.457,00 74,16 -3.521,94 -33,68 

06 - Outras despesas correntes 17.335,41 97,28 10.900,00 15.991,35 15.719,05 98,30 -1.616,36 -10,28 

Total das Despesas Correntes 125.010,60 92,13 110.640,00 120.890,82 112.412,57 92,99 -18.757,38 -16,69 
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Constata-se então ainda que: 

 O capítulo 01 – Despesas com pessoal têm um peso na despesa corrente de 55,98 % e regista uma 

diminuição dos gastos em 8.970,39 €; 

 As despesas executadas com o capítulo 02 - Aquisição de bens e serviços ocupam a segunda maior 

percentagem do total das despesas correntes, tendo um peso estrutural de 20,67 % e registou uma 

poupança de 4.652,71 € ou 20,03 % relativamente ao ano anterior.  

 O capítulo 04 – Transferências correntes registou um total de 10.457,00 € atribuídos, menos 3.521,94 

€ que em ano anterior; 

 Com um peso na despesa corrente de 13,98 %, a despesa gasta com as atividades do AMR inscritas 

no capítulo 06 - Outras despesas correntes, registam uma poupança de 1.616,36 €, cerca de 10,28 %. 

A descrição pormenorizada destas despesas pode ser revista no ponto 7.8 do presente relatório; 

 

Tal como referido anteriormente, as despesas correntes são gastas na sua maioria em despesas de gestão e 

limpeza e conservação de equipamentos públicos. Para refletir esta realidade foram elaborados diversos 

mapas que passamos a apresentar: 

 

Aquisição de bens e serviços 

 

Limpeza de bermas e valetas = 6.113,43 € 

 

Custos com máquinas 

Gasolina  424,77 

Peças + óleo 578,67 

Reparações (faturas ref. 2014) 718,40 

 

Outros 

E.P.I. / Outros 168,27 

Herbicidas 2.035,20 

Vassouras e outros  252,59 

 

Custos com transporte  

Gasóleo 1.033,04 

Seguros 

Tratocarro 

Trator 

Mitsubishi Canter 

 

161,05 

60,16 

330,82 

Reparações / manutenção 320,46 
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Comunicações 

Telemóveis 30,00 

 

Limpeza de sanitários, lavadouros, e outros equipamentos públicos = 3.363,06 € 

Materiais 

Materiais de higiene + sacos 1.268,97 

Doseadores, tampas de sanita, etc 180,02 

 

Custo com transporte  

(Inclui combustível gasto em afixações de editais e informações) - Quilómetros percorridos – 

11.175 Km (associados ao executivo e trabalhos administrativos - 966 Km) 

Gasolina 1.488,38 

Seguros 172,34 

Reparações / manutenção 253,35 

 

 

Executivo, Assembleia e Serviços administrativos = 9.270,90 € 

Encargos com instalações 

Encargos com instalações (água e 

eletricidade) 
1.806,12 

Vigilância e segurança  303,17 

Outros (extintores, etc) 52,28 

 

Administrativos 

Assistência técnica (Copipaper) 554,37 

Outros trabalhos especializados 

Software autárquico – Fresoft 

Gestão de Frotas - Inosat 

2.310,00 

404,85 

Material de escritório 690,50 

Comunicações (telefone, internet, CTT, 

telemóveis) 
1.310,79 

 

Executivo - Outros 

Representação dos serviços 368,00 

Congresso Anafre 

Despesas de representação 

Deslocações e estadas 

439,00 

1.031,82 
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Outros trabalhos – Conservação de equipamentos públicos = 1.670,00 € 

 

 Serviços externos Administração Direta 

Manutenção de jardins 

   – Largo Dr. Pratas de Moura (contrato 

manutenção)  

1.670,00 

 

 

 

Despesas com o Pessoal 

De todas os capítulos, as despesas com pessoal são os que acarretam um maior peso nas despesas, um total 

de 50,07 % das despesas globais. Em 2015, conforme já referimos anteriormente, foi conseguida uma 

poupança nestas despesas na ordem dos 14,25 %, correspondentes a 8.970,39 €. Esta quebra das despesas 

com o pessoal deu-se essencialmente nas rubricas “Pessoal em qualquer outra situação” e “Subsídio de 

refeição”, em consequência de, no ano 2015, apenas estarem ao serviço da Junta dois trabalhadores 

integrados no Programa CEI, aos quais apenas se procedia ao pagamento mensal de 20% do IAS (83,84 €).  

Nos quadros abaixo representados, apresentamos em pormenor a evolução da despesa em cada rubrica, 

justificando as oscilações mais importantes. 

Despesas com Pessoal 2013 2014 2015 

Variação                 (2015-
2014) 

€ % 

Titulares Órgãos Autárquicos 8.572,92 8.572,92 8.572,92 0,00 0,00 

Pessoal dos quadros 28.585,64 28.402,17 28.243,38 -158,79 -0,56 

Pessoal contratado a termo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pessoal em regime de tarefa ou avença 150,00 ---- ---- ---- ---- 

Pessoal em qualquer outra situação 8.717,32 10.784,10 2.900,94 -7.883,16 -271,75 

Representação 73,00 144,00 368 224,00 60,87 

Subsídio de refeição 4.931,85 6.678,28 4.436,53 -2.241,75 -50,53 

Subsídio de férias ou Natal 4.812,86 4804,10 4.812,86 8,76 0,18 

Remunerações por doença ou maternidade 0,00 0,00 532,08 532,08 100,00 

Horas extraordinárias 591,06 649,76 732,73 82,97 11,32 

Ajudas de custo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros suplementos e prémios - Assembleia 494,64 480,90 480,9 0,00 0,00 

Outros abonos em numerário ou espécie 0,00 0,00 0,00 0,00 ---- 

Encargos com a saúde 0,00 0,00 46,82 46,82 100,00 

Subsídio familiar de crianças e jovens 350,28 350,28 350,28 0,00 0,00 

Contribuições para a ADSE, CGA e SS 8.413,85 9.922,26 10.463,37 541,11 5,17 
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Apresentamos ainda um gráfico com a demonstração do equilíbrio orçamental, que, mesmo deixando de ser 

obrigatória, entendemos ser uma base importante de gestão corrente.  

 

 

Na base do equilíbrio orçamental temos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESAS DE CAPITAL 
 
Durante o ano 2015 a execução das Despesas de Capital tiveram um peso de 10,55 % do total gasto, 

representado um investimento de 13.263,29 €. 

 

 
  

Ano 2014 Ano 2015 
Variação Anual 

Executado Previsto Executado 

Valor (€) % Inicial Final Valor (€) % Valor (€) % 

07 - Aquisição de bens de 
capital 

5.791,92 45,44 13.229,00 17.150,76 13.263,29 77,33 7.471,37 56,33 

11 - Outras despesas de 
capital 

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das Despesas de 
Capital 

5.791,92 45,08 13.279,00 17.200,76 13.263,29 77,11 7.471,37 56,33 

 

 

Acidentes em serviço e doenças profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 ---- 

Seguros 1.738,62 1.109,77 987,34 -122,43 -12,40 

Total 67.432,04 71.898,54 62.928,15 -8.970,39 -14,25 

  2013 2014 2015 

Custos com pessoal 67.432,04 71.898,54 62.928,15 

Despesa corrente 125.010,60 131.169,95 112.412,57 

Peso na Despesa Corrente 53,94 % 54,81 % 55,98 % 

Despesa total 128.149,80 136.961,87 125.675,86 

Peso na Despesa Total 52,62 % 52,50 % 50,07 % 

Receita corrente 132.049,74 125.482,12 126.569,69 

Peso na Receita corrente 51,07 % 57,30 % 49,72 % 

0
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80000
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Relativamente ao ano anterior, verifica-se um 

crescimento de 7.471,37 € ou 56,33 % na despesa de 

capital, os quais justificaremos abaixo. 

 

 

 

 

 

Descrição de Investimentos em 2015  
 

Património imóvel - Obras  = 5.572,58 € 

 
Empreitadas, 

Fornecimentos e 
Outras 

Administração 
Direta 

Ginásios ao ar livre                                                    .   
(Malpique + 1ª fase Portela) 

Equipamentos 
Custos de instalação 

5.019,08 
553,50 

 

Totais 5.572,58  
 

Nota: O valor inscrito nos “Equipamentos” engloba o banco colocado frente à Junta de Freguesia e cerca de 10 mt2 de ilhas/piso 

de borracha, que serão utilizados numa segunda fase. 

 

Património móvel – Compra / Grandes reparações nos equipamentos = 7.690,71 € 

 

 
Administrativos 

Limpeza e 

Cemitérios 

Grandes reparações em equipamento básico e 

ferramentas (Motorroçadoras e motosserra) 

 718,40 

Aquisição de viatura “Mitsubishi Canter” 

(prestações – 9ª à 20ª inclusive) 

  

4.235,52 

Aquisição de equipamentos informáticos / 

administrativos 

1.683,

48 

 

Aquisição de cobertura para tasquinhas – acordo 

com CMC 

Outros 

833,88 

219,43 

 

Totais 2.736,79 4.953,92 
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Equilíbrio Orçamental 

 

O princípio de equilíbrio orçamental consagrado no ponto 3.1.1 do Pocal determina o modelo orçamental e 

contabilístico das autarquias locais, ao estabelecer que as receitas correntes devem ser superiores ou iguais 

às despesas correntes. 

Como se pode verificar no quadro abaixo, depois das dificuldades no cumprimento da regra de equilíbrio 

orçamental durante o ano 2014, foi em 2015, novamente cumprido. 

 

  2013 2014 2015 

Receita Bruta cobrada 152.228,41 151.134,45 141.676,12 

Correntes 132.280,16 125.482,12 126.569,69 

Capital e Outras 5.247,64 1.400,00 933,85 

Saldo anterior 14.700,61 24.252,33 14.172,58 

Despesa Bruta Paga 127.976,08 136.961,87 125.675,86 

Correntes 124.836,88 131.169,95 112.412,57 

Capital 3.139,20 5.791,92 13.263,29 

Poupança corrente 7.443,28 -5.687,83 14.157,12 

Equilíbrio orçamental 24.252,33 14.172,58 16.000,26 
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Execução Orçamental das GOP  

 

As Grandes Opções do Plano são traçadas para um período de quatro anos e pretendem ser uma base de 

trabalho para o mandato. Ao longo do ano, os montantes orçados vão sofrendo alterações dependendo dos 

objetivos que se conseguem, ou não alcançar.  

No ano 2015, o grau de execução foi de 33.368,73 € ou 68,01 % do montante final previsto, distribuídos por: 

8.060,07 € gastos no PPI (Plano Plurianual de Investimentos) e 25.308,66 € nas AMR (Atividades Mais 

Relevantes). 

 

 
Ano 2015 

Previsto Executado 

 Inicial Final Valor (€) % 

Plano Plurianual de Investimentos 15.579,00 19.500,76 8.060,07 41,33 

Atividades Mais Relevantes 22.570,00 29.561,35 25.308,66 85,61 

Total das Grandes Opções do Plano 38.149,00 49.062,11 33.368,73 68,01 

 

 

 

 

 
 

 

 

8.060,07

25.308,66

Grandes Opções do Plano 2015

Plano Plurianual de Investimentos Actividades Mais Relevantes
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

 

O PPI apresenta-se como um mapa, de horizonte móvel e por um período de quatro anos, que serve de base 

de trabalho e inclui todos os projetos e ações a que o executivo se propõe executar. Este documento é revisto 

anualmente aquando da elaboração dos documentos previsionais, por forma a incluir ou excluir outros 

projetos/ações e respetivas verbas  

Apresentamos assim o quadro demonstrativo dos projetos inscritos no PPI quadrienal e respetivo grau de 

execução no ano 2015: 

 

    
Montante 
previsto           
(2014-
2017) 

Executado 
em anos 

anteriores 

Previsto 
para o ano           

(Financ. 
def.) 

Executado 
em 2015 

Total 
Executado 

Taxa de 
Execu-

ção 
global da 

ação 

Peso 
estru-
tural 

(execuç
ão 

2015)     

Fu
n

çõ
e

s 
G

e
ra

is
 

2015/05  
Administração Geral - 
Aquisição de equipamentos 
diversos 

1 1.928,48 0,00 1.928,48 1.406,73 1.406,73 72,95 9,31 

2 670,00 0,00 670,00 276,75 276,75 41,31 1,83 

3 550,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 1.118,42 0,00 718,42 718,40 718,40 64,23 4,75 

5 14.824,32 2.823,68 4.235,52 4.235,52 7.059,20 47,62 28,02 

   19.091,22 2.823,68 7.602,42 6.637,40 9.461,08 49,56 43,91 

Fu
n

çõ
e

s 
So

ci
ai

s 

2015/01 
Conservação de 
Infraestruturas públicas 

1 5.100,00 1.620,00 1.700,00 1.620,00 3.240,00 63,53 10,72 

2 1.700,00 153,75 200,00 0,00 153,75 9,04 0,00 

3 650,00 219,44 250,00 180,02 399,46 61,46 1,19 

4 300,00 0,00 100,00 54,24 54,24 18,08 0,36 

5 600,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   8.350,00 1.993,19 2.350,00 1.854,26 3.847,45 46,08 12,27 

2014/02 
Requalificação da Fonte de 
Lucas - Cardal 
  

1 1.808,10 1.808,10 0,00 0,00 1.808,10 100,00 0,00 

2 11.317,49 0,00 298,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

   13.125,59 1.808,10 298,34 0,00 1.808,10 13,78 0,00 

2014/03 
Construções diversas e 
grandes reparações 

1 2.150,00 0,00 1.150,00 98,40 98,40 4,58 0,65 

2 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 1.900,00 0,00 900,00 121,03 121,03 6,37 0,80 

   6.050,00 0,00 2.050,00 219,43 219,43 3,63 1,45 

2014/06 
Cultura - Aquisição de terreno 
para atividades lúdicas  

1 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014/07 
Desporto e lazer - Parques 
Sénior 

1 3.732,43 0,00 3.732,43 3.647,48 3.647,48 97,72 24,13 

2 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 1.967,57 0,00 1.967,57 1.925,10 1.925,10 97,84 12,73 

   7.500,00 0,00 5.700,00 5.572,58 5.572,58 74,30 36,86 

Fu
n

çõ
e

s 
Ec

o
n

ó
m

ic
as

 

2014/04 
Arruamentos passeios e 
caminhos agrícolas - 
sinalização e manutenção 
  

1 600,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 750,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2.000,00 1.435,10 1.000,00 833,88 2.268,98 113,45 5,52 

   3.350,00 1.435,10 1.450,00 833,88 2.268,98 67,73 5,52 

  
  
  

57.516,81 8.060,07 19.500,76 15.117,55 23.177,62 40,30 100,00 

 

 

Balanço Final – Explicação do grau de execução de cada projeto: 

 

Projeto: 2014/01 – Conservação de infraestruturas / Ação: Manutenção de jardins, pinturas, 

eletrificação dos sanitários públicos e outros trabalhos de conservação – Foram gastos cerca de 78,90 % 

(1.854,26 €) do valor orçado para o ano 2015. Este projeto tem um peso estrutural nos PPI de 12,27 %. 

 

Projeto: 2014/02 – Requalificação das Fonte de Lucas, no Cardal / Ação: Projeto de arquitetura e obras 

de requalificação – Teve em 2015 uma taxa de execução nula. A execução da totalidade deste projeto 

continua dependente da abertura das candidaturas aos financiamentos do Proder e faz parte do Programa 

“Memórias e Edificações” iniciado em mandatos anteriores. 

 

Projeto: 2014/03 – Construções Diversas e grandes reparações / ação: grandes reparações em fontes, 

sanitários e lavadouros, melhoramentos no açude e nos cemitérios – Teve uma taxa de execução de 

apenas 10,70 % do montante orçado para o ano 2015, que correspondeu a despesas gastas na rubrica 

correspondente aos cemitérios. 

 

Projeto: 2014/04 – Arruamentos, passeios e caminhos agrícolas / Ação: Sinalização e despesas com 

manutenção – Do montante previsto para o ano 2015, foram executados cerca de 57,51% (833,88 €), 

através da aquisição e reparação de equipamento básico. 

 

Projeto: 2014/05 – Aquisição de equipamentos diversos / Ação: Aquisição de equipamento 

administrativo e informático, viaturas e outras ferramentas e utensílios – Durante o ano 2015 este foi o 

projeto que teve um grau de execução com um peso mais significativo, uma vez que corresponde a cerca 
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de 43,91 da despesa gasta. Foram gastos 6.637,40 € na compra de equipamentos de serventia 

administrativa e outros de apoio aos serviços externos de limpezas. Inclui ainda as prestações 

correspondentes à aquisição da viatura Mitsubishi Canter.  

 

Projeto: 2014/06 – Aquisição de terreno / ação: Aquisição de terreno para atividades lúdicas – Este é 

um projeto que tem um valor residual e só poderá ser concretizado quando forem reunidas algumas 

condições importantes, como é o caso de financiamentos externos. Teve portanto uma taxa de execução 

nula; 

 

Projeto: 2014/07 – Parque Sénior / ação: Ginásios ao ar livre – Durante o ano 2015 foi possível concretizar 

a primeira parte destes Ginásios, ficando o projeto referente a Malpique devidamente executado e a 1ª 

fase na Portela. Foram gastos em equipamentos e em custos de instalação, um total de 5.572,58 €. 

Pretende-se que cada localidade inscrita fique com quatro equipamentos fitness. 
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ATIVIDADES MAIS RELEVANTES 

 

No domínio das atividades mais relevantes, os montantes inicialmente previstos também sofreram alterações 

que aumentaram o seu valor para darem cabimento às despesas que nela cabem, e conforme se pode observar 

no quadro abaixo. 

 

 
N.º 

Projeto/
Ação 

Designação do Projeto/Ação 

Ano 2015 

Inicial Final Executado 

Valor (€) Valor (€) Valor (€) % 

Funções 
Gerais 

2015/08 Promoção da freguesia 1.720,00 1.720,00 1.514,65 88,06 

2015/12 
Proteção civil e luta contra incêndios – 
BVC (Secção) 

1.000,00 1.300,00 500,00 38,46 

Funções 
Sociais 

2015/09 
Cultura - Comemoração de datas 
importantes e outras atividades culturais 

10.900,00 15.991,35 15.719,05 98,30 

2015/10 Educação - Ensino não superior (CESM) 1.050,00 1.450,00 1.295,70 89,36 

2015/11 
Instituições sem fins lucrativos - 
Coletividades da Freguesia e 
Solidariedade Social 

7.900,00 9.100,00 6.279,26 69,00 

Total das A.M.R. 22.570,00 29.561,35 25.308,66 85,61 

 

 

Balanço Final – Explicação do grau de execução de cada projeto: 

 
O Projeto 2015/08 – Promoção da Freguesia, tem por objetivo a divulgação das atividades desenvolvidas 

na freguesia e contou, no ano 2015 com uma taxa de execução na ordem dos 88,06 % (1.514,65 €).  

No projeto 2014/09 – Cultura / ação: Comemoração de datas importantes e outras atividades culturais 

verifica-se um grau de execução de 38,46 % (15.719,05 €). Este projeto tem um peso de 62,11 % do total 

das AMR. De referir que, relativamente ao ano anterior houve mais uma vez poupança, desta feita de 

1.616,36 €; 

O projeto 2014/10 – Educação / ação: Ensino não superior (CESM) engloba todos os apoios em numerário 

ou espécie às Instituições Escolares com alunos residentes na freguesia e contou no ano 2015 com uma 

taxa de execução de 89,36 % (1.295,70 €) do montante total previsto.  

O projeto 2014/11 – Instituições sem fins lucrativos – ação: Coletividades da Freguesia e Solidariedade 

Social tem um peso estrutural nas AMR em cerca de 24,81 %, tendo sido atribuídos em 2015 6.279,26 € 

em apoios financeiros para apoio a atividades culturais e desportivas, execução de obras e aquisição de 

equipamentos. 
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O projeto 2014/12 - Proteção civil e luta contra incêndios – ação: BVC (Secção) – comporta os gastos com 

os apoios dados para os Bombeiros Voluntários de Constância e teve em 2015 um total dado no valor de 

500,00 € para apoio à Festa de Natal do Bombeiro. 
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