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1. INTRODUÇÃO
Competindo, nos termos da alínea a) do n.º 2, do artigo 17º da Lei n.º 5-A/2002 de 11/01, à
Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta de Freguesia, aprovar os documentos de gestão da
Junta, Orçamento e Plano, de acordo com o estabelecido na alínea a), n.º 2, do artigo 34º, do Lei n.º 5
– A/2002, vem o executivo da Junta apresentar, para aprovação, os referidos documentos de Gestão
Provisional e Plano de Actividades deste órgão, para o ano de 2009.
Em termos orçamentais, o valor de €1.109.270,00 (um milhão, cento e nove mil, duzentos e
setenta euros) encontrado, quer para a Receita quer para a Despesa, foi calculado com base nos valores
contabilizados em 31.10.2008, com as devidas projecções a 31 de Dezembro do mesmo ano, e a
aplicação da taxa de inflação de 2,5% prevista para o ano de 2009.

2. RECEITAS

Em termos gerais as Receitas tiveram um aumento de 22,33%, relativamente aos valores do
orçamento do ano transacto devido ao aumento das Receitas de Capital.
No domínio da sua arquitectura contabilística e de acordo com o POCAL – Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais as Receitas são repartidas por: Receitas Correntes, Receitas de
Capital e Outras Receitas. Procede-se, a seguir, a uma explicação das rubricas que se consideram mais
relevantes.

2.1

RECEITAS CORRENTES

2.1.1 Impostos directos
A Lei n.º 2/2007 das Finanças Locais, na sua alínea a) do artigo 17º estabeleceu uma nova receita
para as freguesias respeitante a 50% da receita do IMI sobre prédios rústicos, cujo valor de €8.000,00
(oito mil euros) se prevê receber em 2009.
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2.1.2 Receitas próprias
As receitas próprias da Junta são constituídas pelo produto de cobranças de taxas provenientes da
prestação de serviços, nomeadamente: emissões de atestados, certificações de fotocópias, registos e
licenciamentos de animais domésticos, e coimas aplicadas a detentores de canídeos em contra-ordenação,
prevendo-se arrecadar no próximo ano e no seu conjunto, um total de €47.605,00 (quarenta e sete mil
e seiscentos e cinco euros), valor superior em 25,26% ao do ano transacto. Este aumento justifica-se pela
implementação da nova Tabela de Taxas e Licenças aprovada em Assembleia de Freguesia em 9 de
Maio de 2008 e sua entrada em vigor a 3 de Junho de 2008.

2.1.3 Receitas da administração central
De acordo com a Lei das Finanças Locais as transferências previstas para o ano de 2009 cifram-se
em €435.638,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e oito euros), distribuídas através
do F.F.F. - Fundo Financiamento de Freguesia, em €370.133,00 (trezentos e setenta mil, cento e
trinta e três euros), para fazer face às despesas com o pessoal ao serviço da Junta, bem como para o seu
funcionamento, e em Outras Receitas do Estado, o valor de €36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos
euros), sendo €35.000,00 (trinta e cinco mil euros) referente ao Estatuto Remuneratório dos Eleitos
Locais, prevendo-se ainda receber uma verba de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), correspondente
ao apoio prestado às pessoas que procuram os serviços da Junta para a introdução do seu IRS, via
Internet, a receber da Direcção Geral de Finanças.
No seguimento da política de apoio à inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho e no
âmbito dos Protocolos realizados com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, quer para os
contratos de P.O.C. – Programa Ocupacional para Carenciados e Subsidiados, com base nas
necessidades colocadas pelos Jardins de Infância, escolas do Ensino Básico da rede pública, e Refeitório
Social da Paróquia de Nª. Sª. do Amparo, quer para o Controlo de Desempregados foi prevista
receber, para o efeito, a verba de €29.000,00 (vinte e nove mil euros).

2.1.4 Receitas da administração local
No âmbito da Delegação de Competências e da celebração de protocolos celebrados com a Câmara
Municipal de Portimão, no cumprimento das deliberações assumidas por este órgão e pela Assembleia
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Municipal, em 2002 foi consignada a verba de €180.000,00 (cento e oitenta mil euros), sendo
€120.000,00 para Conservação e Manutenção dos equipamentos escolares do 1º. Ciclo e Jardins de
Infância, €33.000,00 para despesas de funcionamento da Junta e o restante para ajuda a famílias
carenciadas que procuram o gabinete social da freguesia para o efeito.

2.2

RECEITAS DE CAPITAL

As receitas de Capital registam um valor total de €434.991,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil ,
novecentos e noventa e um euros), que assume um aumento de 87,50% relativamente ao valor do ano
transacto, cuja justificação se encontra nos valores inscritos no Contracto Programa Plurianual,
celebrado com a Autarquia para apoiar a construção de Sede da Junta, no valor de €175.000,00,
(cento e setenta e cinco mil euros), para o ano de 2009.
Ainda no âmbito da construção da Sede está previsto receber o valor de €59.981,00 (cinquenta e
nove mil, novecentos e oitenta e um euros), valor que corresponde às últimas duas tranches do Contrato
de Cooperação efectuado com a D.G.A.L (Direcção-Geral da Administração Local.
No âmbito do Contrato Programa anualmente celebrado com a Autarquia prevê-se receber, ainda, o
valor de €200.000,00 relativo ao apoio financeiro para construção de novas estruturas, tais como: a
construção de uma réplica do antigo Coreto de Portimão e uma zona de sombra no Parque Infantil da
Alameda.

2.3

OUTRAS RECEITAS

As reposições não abatidas nos pagamentos abrangem as receitas resultantes das entradas de fundos
na tesouraria em resultado de pagamentos não utilizados na sua globalidade pelas entidades que os
receberam. Esta rubrica é um reflexo da despesa com os seguros de acidentes de trabalho dos POC´s
que deixam de trabalhar para a Junta de Freguesia antes do termo do acordo, assumindo-se como
reembolso do valor pago.
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3. DESPESAS
3.1

DESPESAS CORRENTES

No domínio das despesas, também estas se dividem em: Despesas Correntes e de Capital, com a
seguinte distribuição:

3.1.1 Despesas com o pessoal

As despesas com o pessoal assumem, em 2009, o valor total de €295.030,00 (duzentos e noventa
e cinco mil e trinta euros) a que está associado o aumento de 2,9% previsto para o próximo ano.
De realçar a diminuição de 8,12% relativamente ao montante inscrito no orçamento de 2008,
justificada pela redução do número de trabalhadores ao abrigo do Programa Ocupacional para
Carenciados e Subsidiados previsto para o ano de 2009.
As despesas com as remunerações certas e permanentes com o pessoal do quadro, pessoal contratado
e dos órgãos autárquicos ascendem os €203.500,00 (duzentos e três mil e quinhentos euros). De
referir o facto de a Junta ter criados um novo posto de trabalho, tendo admitido uma funcionária para o
serviço de contabilidade.
Os valores relativos aos acordos de cooperação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional,
no âmbito do Programa Ocupacional para Carenciados assumem os seguintes valores:
Vencimento de 2 POC´s Carenciados .......................................................................... €10.000,00
Subsídio de Refeição (18) ............................................................................................ €20.000,00
Transporte (passes sociais) ........................................................................................... €1.000,00
Segurança Social com os POC´s Carenciados ............................................................... €2.065,47
Seguros de acidentes de trabalho ................................................................................... €6.000,00
Despesas Notariais ....................................................................................................... €225,00
€39.290,47
A Junta suporta o diferencial do valor recebido do I.E.F.P. inscrito na rubrica 0603070101 –

Programa Ocupacional Carenciados – POC no montante de €18.000,00.
As despesas com abonos variáveis ou eventuais registam um valor de €4.510.00 (quatro mil,
quinhentos e dez euros) diminuindo em 24,90% relativamente ao ano anterior, justificado pela
diminuição das horas extraordinárias efectuadas pelos funcionários.

3.1.2 Aquisição de bens e serviços
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Rubrica 02 – Aquisição de bens e serviços. Neste agrupamento, que reflecte um aumento de
2,51% relativamente ao ano transacto, inscrevem-se as despesas com os bens de consumo e que dizem
respeito ao normal funcionamento da Junta, bem como as Aquisições de Serviços, inscrevendo um valor
total de €203.735,00 (duzentos e três mil, setecentos e trinta e cinco euros).
Divide-se nos sub-agrupamentos:

3.1.2.1 Aquisição de bens

0201 – Aquisição de Bens - Reflecte as despesas correntes necessárias ao normal funcionamento
dos serviços, inscrevendo um valor de €18.215,00 (dezoito mil, duzentos e quinze euros), valor
superior ao ano transacto devido à necessidade de aumentar a despesa desta rubrica que compreende a
aquisição de material subsidiado às Instituições Sociais, no âmbito da atribuição anual de subsídios. De
realçar a verba de €15.000,00, (quinze mil euros) inscrita na rubrica 020108 – Material de

Escritório, que é justificada pela necessidade de aquisição de material administrativo e informático
necessário ao normal funcionamento da Junta, onde se inclui também os apoios aos Clubes e
Colectividades na feitura de cartazes e brochuras solicitadas ao longo do ano, e ainda o material
necessário ao Gabinete Público de Internet.

3.1.2.2 Aquisição de serviços

0202 – Aquisição de Serviços - inscreve um valor total de €185.520,00 (cento e oitenta e
cinco mil, quinhentos e vinte euros), necessário à aquisição de serviços a terceiros. Visa assegurar todos
os serviços prestados, no âmbito da delegação de funções pela Câmara Municipal de Portimão,
nomeadamente os que se reportam à contratação de serviços de manutenção e conservação das Escolas
do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-infância, cujo valor se prevê em €90.000,00 (noventa mil
euros), e outros encargos de conservação e manutenção em espaços públicos, prevendo-se o valor de
€2.005,00 (dois mil e cinco euros).
Na rubrica 020209 – Comunicações - destaca-se o valor de €12.000,00 (doze mil euros)
referente às despesas com telefones fixos e móveis, internet e serviços de correio. De realçar o aumento
de despesas com o expediente relacionado com a organização burocrática do projecto de construção da
nova Sede da Junta de Freguesia de Portimão que se inscreve também nesta rubrica.
Ainda no contexto do início da construção da Sede da Junta, e da necessidade de proceder aos
anúncios relacionado com o concurso público da referida obra, determinados pela lei, o valor de
€5.000,00 (cinco mil euros) foi mantido na rubrica 020217 – Publicidade.
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A rubrica 020225 – Outros Serviços - regista o valor de €60.000,00 (sessenta mil euros) que
se prevê gastar nas várias actividades promovidas pela Junta e organizadas ao longo do ano, em
colaboração com as Instituições Culturais e Sociais da cidade, nomeadamente: a organização da 25ª
edição do Festival Chaminé D’ Ouro, que este ano registou uma diminuição na despesa gasta,
relativamente à prevista; a realização da Semana Sénior 2009, as Comemorações do 25 de Abril; a 2ª.
Bienal de Associativismo; e outras com interesse relevante para a vida cultural e social dos
portimonenses.

3.1.3 Transferências correntes

Na rubrica 04 – Transferências Correntes, com um valor consignado de €139.600,00 (cento
e trinta e nove mil e seiscentos euros), inscrevem-se, entre outros, o apoio às actividades desenvolvidas
pelas Escolas do Ensino Básico, no valor de €1.000,00 (mil euros), aos cursos sócio-profissionais de
Educação Extra-Escolar, em parceria com a Escola E.B.2,3 Professor José Buísel, abrangendo um
número de 150 formandos com idades superiores a 50 anos e que vivem em situações de isolamento, no
valor de €5.000,00 (cinco mil euros) e o valor de €10.000,00 (dez mil euros) para a despesa com a
aquisição de material escolar para os alunos do 1º ciclo, do 1º ano, rubrica que sofreu um aumento
significativo e que pretende promover junto das famílias a total gratuitidade dos materiais escolares para
todos os alunos do 1ºano do 1º Ciclo da Freguesia.
Ainda no domínio de apoio às actividades desenvolvidas pelas Instituições de Solidariedade Social e
de Cultura, Recreio e Desporto da Freguesia de Portimão, foi previsto o valor de €111.000,00 (cento
e onze mil euros), através da celebração de protocolos, com realce para o aumento de 10%,
relativamente ao ano anterior, no apoio às Instituições de Solidariedade Social
A rubrica 0408 - Famílias inscreve o valor de €10.00000 (dez mil euros) para a aquisição de
Cabazes de Natal a distribuir aos cidadãos de baixa condição socioeconómica da Freguesia, e para
apoiar famílias carenciadas da Freguesia, devidamente assinaladas pelas entidades competentes, através
do pagamento de rendas e outras despesas necessárias.
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3.2

DESPESAS DE CAPITAL

A rubrica 07 – Aquisição de despesas de capital - inscreve um valor total de €470.515,00
(quatrocentos e setenta mil, quinhentos e quinze euros) e prevê, na rubrica 0701030101 – Edifício

Sede Junta, o valor de €235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil euros) recebidos por
contrapartida das Receitas de Capital, nomeadamente através das transferências da Administração
Central e Local.
A rubrica 070104 – Construções diversas - prevê o valor de €220.005,00 (duzentos e vinte
mil e cinco euros) para a construção de novas estruturas como a cobertura do Parque Infantil da
Alameda e a Construção do Coreto de Portimão, já referidas.
Ainda no âmbito das despesas de capital de realçar o valor de €15.000,00 (quinze mil euros)
referente às aquisições previstas em matéria que respeita a equipamento necessário e fundamental à
modernização administrativa e ao normal funcionamento dos serviços administrativos e informáticos da
Junta, a saber: a aquisição de um servidor em €6.000,00 (seis mil euros), a mudança de software
informático em €4.000,00 (quatro mil euros) e a aquisição de equipamento administrativo previsto em
€5.000,00 (cinco mil euros).

4. CONCLUSÃO
Em jeito de conclusão diremos que o orçamento da Junta de Freguesia de Portimão para o ano de
2009 é um orçamento equilibrado, que apresenta, relativamente ao orçamento de 2008, um aumento de
22,33% proveniente das Receitas e Despesas de Capital.
As Receitas e as Despesas Correntes verificaram, nomeadamente, uma diminuição de 0,20%, nas
Receitas Correntes e uma diminuição de 0,55% nas Despesas Correntes.
Relativamente às Receitas e Despesas de Capital, de realçar o aumento de 87,50% e 77,87%,
respectivamente, relativamente ao ano transacto, justificado pelo aumento dotado nas rubricas
correspondentes ao início da construção da Sede da Junta e de novas estruturas a construir, na
Freguesia.

Portimão, 10 de Novembro de 2008.

