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Introdução
Nota prévia
Em cumprimento do estipulado no ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro,
conjugado com o disposto no n.º 2, alínea d) do artigo 34.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
compete ao Executivo da Junta de Freguesia elaborar os documentos de prestação de
contas, da gerência de 2011, e submeter à apreciação e votação da Assembleia de
Freguesia, nos termos da alínea b), n.º 2 do artigo 17.º do referido diploma legal.
Neste contexto, o aprimoramento e rigor dos registos e procedimentos contabilísticos,
traduzem a fiabilidade e a verdade contabilística no estreito cumprimento das regras e
princípios contabilísticos.
Assim, dando cumprimento ao disposto no Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro,
apresenta-se o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2011.
Pretende-se que seja um importante instrumento de apoio à gestão autárquica, pela
possibilidade de se visualizarem, de forma simples e célere, as informações que se julgam
suficientes à avaliação global e acompanhamento da situação financeira, tanto no
domínio orçamental como no domínio económico e financeiro.
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2011 em números
Os serviços da Junta efetuaram o atendimento a cerca de 17.111 pessoas, emitindo 5.763
atestados, e outros documentos, a saber: 1.308 autenticações de fotocópias, 1.069 licenças de
canídeos.
No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com
vista ao Controlo Quinzenal de Desempregados foram atendidos 22.455 candidatos.
O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu 179 carenciados com problemas de acentuada
pobreza tendo promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da Paróquia de Nossa
Senhora do Amparo.
Apoiou ainda, 6 utentes carenciados com géneros alimentares e outros bens de primeira
necessidade e 1 família com o pagamento de rendas em atraso, cujo diagnóstico é realizado pela
divisão de ação social da Câmara.
Os serviços da Junta promoveram a venda de 799 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito
do protocolo com a Frota Azul.
O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efetuou o atendimento de cerca 2.112
pessoas.
Os serviços da Junta apoiaram logisticamente os técnicos ao serviço do Instituto Nacional de
Estatística – INE, no período de Abril e Maio disponibilizando a sala de reuniões, o Gabinete Social
e o Posto Público de Internet, promovendo o apoio aos munícipes, em matéria de inserção dos
Censos, tendo sido atendidos, durante este período mais de 2.000 pessoas.
O Posto Público de Internet recebeu cerca de 4.910 utilizadores.
A Junta recebeu 13.024 visitantes no seu site.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES 2011
Janeiro

Fevereiro

Março

Diz Não ao Bullying Chá do Biscoito

Nascer de Novo

Projeto com o objetivo
de alertar e sensibilizar
para os perigos e
consequências deste
crime, esclarecendo o
enquadramento legal de
situações de bullying,
dando conselhos úteis e
indicando
procedimentos a adotar
por parte das vítimas e
seus representantes
legais

Atividade que marca a
comemoração do Dia
Mundial da Árvore.

Tardes dançantes
direcionadas aos
seniores da Freguesia
de Portimão, com
música e um lanche nas
diversas coletividades.
Realizado ao longo de
todo o ano.

Abril

Revista de
Carnaval “Aqui
Não há Crise”
Ida com cerca de 193
seniores da Freguesia,
fomentando a tradição
e gosto pela cultura e
pelo humor popular.

Maio

Junho

“A Mulher da Minha “Os Barrigas e os
Vida”
Magriços”
Exposição que consistiu
desafio a toda a
população da freguesia
para homenagear uma
mulher que tenha sido
importante na sua vida.

Lançamento da 2ª
edição do conto de
Álvaro Cunhal, no
TEMPO- Teatro Municipal
de Portimão, ilustrado
pelos alunos do préescolar do ensino
público da freguesia.

Dia Internacional da
Mulher
Censos 2011
Realizados pelo Instituto
Nacional de Estatística
com a colaboração
das Autarquias Locais,
referindo-se os seus
resultados ao dia 21 de
Março de 2011
(momento censitário). A
Junta de Freguesia de
Portimão participou
ativamente neste
recenseamento.

Tarde de cinema, lazer
e convívio, que
envolveu cerca de 100
mulheres de todas as
idades.

Forte de Santa
Dia Internacional da Luzia
Passeio a Elvas com a
Dança
participação de cerca
Um espetáculo com
danças tradicionais de de 50 seniores da
várias culturas que teve freguesia.
lugar no Boa Esperança
Atlético Clube, com a
presença de cerca de
120 pessoas.

“Os meus pais
dão o exemplo”
Projeto com objetivo
principal sensibilizar os
pais e as crianças
sobre a importância de
uma alimentação
saudável e da prática
de exercícios físicos de
uma forma divertida,
pretendeu também
estimular os afetos e a
interação entre pais e
filhos.

I Encontro de
Seniores da
Freguesia de
Portimão
Atividade que mobilizou
cerca de 150 seniores,
com o objetivo de
promover o convívio
entre os mesmos.

Julho

Agosto

XXVII Festival
Coreto de
Internacional da
Portimão
Animação com Noites
Canção Infantil e
cais. Esta iniciativa
Juvenil Chaminé D' Musi
pretendeu dinamizar o
Ouro
Coreto de Portimão,
Projeto que visa
estimular o gosto pela
música e a ocupação
saudável dos tempos
livres.

Outubro

Novembro

Dezembro

Museu Regional de “Só por hoje? E se Teatro Sénior
XII Congresso da
Em
parceri
a
com
o
Beja
fosse sempre
ANAFRE
Teatro Municipal de
Visita para certa de 50 assim?”
A Junta de Freguesia
Portimão – TEMPO, este

seniores da freguesia,
tendo como objetivo
promover uma
equipamento tão
atividade cultural para a
apreciado pelos
população sénior mas
Portimonenses e por
que seja
todas as pessoas que simultaneamente de
escolhem Portimão, para lazer e convívio.
passar férias. Aos finsde-semana, durante o
Verão.

“Rios de
Adrenalina”
Projeto a funcionar
durante os meses de
Julho e Agosto. Envolveu
cerca de 74 jovens e
crianças, entre os 8 e
os 15 anos, residentes
na freguesia de
Portimão, oriundos de
várias nacionalidades.

Setembro

2.ª Feira do
Imigrante
Contou com a
realização do seminário
Projeto anual que
“Imigração e Cidadania”,
possibilita a
um espetáculo musical e
acessibilidade às praias a exposição “Em cada
a pessoas com
rosto igualdade”. Este
mobilidade condicionada evento recebeu a visita
em parceria com a
de cerca de 1.000
Câmara Municipal de
pessoas.
Portimão.

Projeto que teve como
objetivo sensibilizar para
os desafios que as
pessoas portadoras de
deficiência enfrentam
diariamente, identificar
as barreiras físicas
existentes nos
estabelecimentos
escolares, desenvolver
sentimentos de
entreajuda e
solidariedade entre os
alunos e contribuir para
mudar e aclarar as
mentalidades sobre as
dificuldades das
pessoas com
deficiência.

Praias Acessíveis

Distribuição de
Material Escolar
Iniciativa com o intuito
de minimizar os
encargos das famílias
dos alunos do 1.º ano
do 1º ciclo do Ensino
Básico da rede pública
de ensino na freguesia
de Portimão.

grupo de teatro sénior,
ensaiado pela
professora Sofia Brito,
desenvolveu uma peça
de teatro “Eu sou Eu”
que foi exibida durante
a Semana Sénior.

Semana Sénior
2011
Semana que ocupou os
tempos livres dos
seniores da freguesia,
proporcionando-lhes
diversas atividades de
cultura, lazer, desporto e
bem-estar.

de Portimão foi a anfitriã
do congresso sob o
tema «AS FREGUESIAS
NA REFORMA DO
ESTADO», que contou
com mais de 1700
participantes, vindos de
todas as freguesias
associadas do País.

Cabaz de Natal
Receberam um cabaz
de natal 600 pessoas
carenciadas da
freguesia de Portimão
durante um almoço de
solidariedade.
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Síntese das atividades desenvolvidas
Durante o ano de 2011 a Junta de Freguesia de Portimão apostou em variadas vertentes a
incrementar tendo em conta as prioridades predefinidas mais proeminentes como as funções
sociais, mais particularmente nas áreas da educação, cultura e lazer, ação social e saúde.
Seguidamente apresenta-se uma síntese das principais atividades desenvolvidas ao longo do ano
de 2011, de acordo com os nichos de intervenção da Autarquia:

Educação
De janeiro a abril decorreu o projeto "Diz Não ao Bullying" com a colaboração da PSP de Portimão
e da APAV, que teve como objetivo alertar e sensibilizar os alunos do 2º ciclo e toda a comunidade
escolar, para os perigos e consequências deste crime, esclarecendo o enquadramento legal de
situações de bullying, dando conselhos úteis e indicando procedimentos a adotar por parte das
vítimas e seus representantes legais. Participaram neste projeto 904 alunos e 49 professores
pertencentes aos Agrupamentos Escolares D. Martinho Castelo Branco, Professor José Buísel,
Engenheiro Nuno Mergulhão e Júdice Fialho.

No âmbito da educação importa referir a já habitual promoção da atividade “Nascer de Novo”,
que marca a comemoração do Dia Mundial da Árvore que contou, este ano, com o envolvimento
dos alunos da escola da Bemposta, no dia 21 de março. Esta iniciativa sensibiliza os jovens para a
importância da Floresta, alertando-os para os problemas dos impactos ambientais e incentiva-os a
adotar medidas preventivas de forma a proteger o meio ambiente.
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A Junta de Freguesia promoveu no dia 1 de junho, o lançamento da 2ª edição do conto “Os
Barrigas e os Magriços” de Álvaro Cunhal, no TEMPO- Teatro Municipal de Portimão, ilustrado
pelos alunos do pré-escolar do ensino público da freguesia. Estiveram presentes cerca de 250
crianças nas duas sessões dirigidas pela encenadora Sofia Brito, que apresentou o livro.

A Junta de Freguesia promoveu o projeto “Só por hoje? E se fosse sempre assim?”, nos dias 26 e
28 de outubro, em parceria com a Escola Secundária Poeta António Aleixo e o Agrupamento de
Escolas da Bemposta, que teve como objetivo sensibilizar para os desafios que as pessoas
portadoras de deficiência enfrentam diariamente, identificar as barreiras físicas existentes nos
estabelecimentos escolares, desenvolver sentimentos de entreajuda e solidariedade entre os alunos
e contribuir para mudar e aclarar as mentalidades sobre as dificuldades das pessoas com
deficiência.
A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, em colaboração com a DECO – Associação
Portuguesa para a Defesa dos Consumidores e da PSP, o Projeto “Idosos + Alerta” dirigido à
população sénior da Freguesia, através de várias sessões de esclarecimento. Esta iniciativa teve
como objetivo informar os idosos em matéria de vendas agressivas e dar a conhecer as estratégias
comerciais utilizadas que, aliadas a fragilidades dos consumidores, conduzem à tomada de
decisões irrefletidas, com graves prejuízos para os seus interesses económicos.

Cultura e lazer
Neste contexto, foram organizadas diversas tardes dançantes intituladas “Chá do Biscoito”, uma
atividade direcionada aos seniores da Freguesia de Portimão, com música e um lanche nas diversas
coletividades existentes de modo a proporcionar momentos de lazer, cultura e em simultâneo,
combater o isolamento desta faixa etária tão densa na nossa Freguesia.
A Junta de Freguesia de Portimão, com a colaboração das Coletividades da Freguesia promoveu
aos fins-de-semana, durante o período de verão, a animação do Coreto de Portimão com Noites
Musicais. Esta iniciativa, apoiada pela Câmara Municipal de Portimão, contou com a colaboração
do Rancho Folclórico da Ladeira do Vau, do Grupo Coral Adágio, da Sociedade Filarmónica
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Portimonense, com o Instituto de Cultura de Portimão, do Grupo de Cantares “ Os Barlaventinos”,
do Conservatório de Portimão, do Grupo Coral de Portimão e da Escola de Música da Bemposta.
Pretendeu-se com esta iniciativa dinamizar o Coreto de Portimão, equipamento tão apreciado
pelos Portimonenses e por todas as pessoas que escolhem Portimão, para passar férias.

No Dia Internacional da Mulher, dia 9 de março, a Junta promoveu uma tarde de cinema com o
filme «Chocolate» no TEMPO - Teatro Municipal de Portimão, seguida de momento de lazer e
convívio, no Hotel Globo, que envolveu cerca de 100 mulheres de todas as idades, para relembrar
a importância do papel das mulheres na nossa sociedade.

Ainda neste âmbito, a Junta de Freguesia de Portimão propiciou uma ida à Revista de Carnaval
“Aqui Não há Crise”, no dia 3 de abril, no Boa Esperança Atlético Clube Portimonense a cerca de
193 seniores da Freguesia, fomentando a tradição e gosto pela cultura popular.

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Dança, no dia 30 de abril, a Junta
organizou, em colaboração com o Centro Local de Apoio a Integração de Imigrantes de Portimão,
a CAPELA, a Associação Santomense e Amigos do Algarve, a Associação Cabo-Verdiana e os
alunos de dança de salão do Boa Esperança Atlético Clube, um espetáculo com danças
tradicionais de várias culturas que teve lugar no Boa Esperança Atlético Clube, com a presença de
cerca de 120 pessoas.
A Junta de Freguesia lançou um desafio a toda a população da freguesia que consistiu em
homenagear uma mulher que tenha sido importante na sua vida. Desse desafio, a Junta promoveu
uma exposição fotográfica com dedicatória intitulada “A Mulher da Minha Vida”. A exposição
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esteve patente ao público de 6 de maio a 4 de junho no TEMPO- Teatro Municipal de Portimão.

A Junta de Freguesia realizou um passeio ao Forte de Santa Luzia em Elvas, no dia 6 de maio, para
cerca de 50 seniores da freguesia. Esta iniciativa teve como objetivo promover uma atividade
cultural para a população sénior mas que seja simultaneamente de lazer e convívio.

A Junta de Freguesia organizou, no dia 3 de junho, o II Encontro de Seniores da Freguesia de
Portimão, que teve lugar na Quinta Pedagógica de Portimão e que mobilizou cerca de 150
seniores, com o objetivo de promover o convívio entre os mesmos.

A nível da difusão da cultura musical portuguesa a Junta de Freguesia de Portimão promoveu o seu
XXVII Festival Internacional da Canção Infantil e Juvenil Chaminé D' Ouro, que decorreu no dia
16 de julho, pelas 21h00, no Auditório Municipal de Portimão, promovendo a participação de
crianças e jovens portimonenses e de todos o país.
A Junta de Freguesia de Portimão continua a apoiar esta ideia por entender que, por um lado
iniciativas deste género criam visibilidade para os jovens participantes, estimulam a divulgação da
música portuguesa, incentivam o aparecimento de novos intérpretes e promovem a criação de
novas amizades. Por outro, geram oportunidades para quem trabalha na área da música,
fomentando o desenvolvimento da cultura local.
Em tempos difíceis e adversos este evento contou com o patrocínio das entidades: Macdonald's, do
Hotel Globo, do Grupo Pestana, do Grupo Tivoli e do Continente, a quem a Junta de Freguesia
muito agradece.
A apresentação do festival contou, este ano, com a presença de Joana Cruz, conhecida
apresentadora da Rádio e da Televisão.
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A Junta levou a cabo uma exposição de “Artes Decorativas”, que esteve patente ao público no
período de 30 de julho a 5 de agosto. Esta iniciativa pretendeu promover a divulgação do trabalho
efetuado por mãos habilidosas e pacientes que continuam a dar forma às peças, cruzando os fios
de linha e de lã, misturando as tintas, numa osmose perfeita, exibindo o que melhor se faz no
âmbito das artes tradicionais.
A Junta de Freguesia realizou uma visita Museu Regional de Beja, para certa de 50 seniores da
freguesia, no dia 2 de setembro.
A Junta de Freguesia de Portimão promoveu a peça de teatro “Eu sou Eu” pelo grupo de Teatro
Sénior da freguesia. Este projeto tem por objetivo promover o desejo daqueles que sentem
apetência para fazer teatro, contribuindo para o desenvolvimento da sua autonomia, da
sociabilidade, do espírito de cooperação e do trabalho em equipa. Projeto que também visou
contrariar as adversidades da vida, combater a solidão e envolver os mais idosos em atividades
lúdico-culturais.
Este projeto envolve cerca de 16 seniores residentes na freguesia de Portimão e conta com a
parceria com o Teatro Municipal de Portimão – TEMPO. Ensaiado pela professora de teatro Sofia
Brito é um trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano.
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Social
À semelhança do ano transato, foi dada continuidade ao projeto “Rios de Adrenalina”, durante os
meses de julho e agosto, em colaboração com o Clube Naval de Portimão. Esta iniciativa dirigiu-se
a cerca de 74 jovens e crianças, entre os 8 e os 15 anos, residentes na freguesia de Portimão,
oriundos de várias nacionalidades que tiveram a oportunidade de participar em atividades lúdicas,
de contacto com a natureza, estimulando as crianças para a prática de desportos náuticos, tais
como vela e canoagem.
A exemplo dos anos anteriores, e no âmbito da celebração do Protocolo de Cooperação com a
Câmara Municipal de Portimão, foi promovido o projeto Praias Acessíveis, nas praias do Vau e da
Marina dirigido a pessoas com mobilidade condicionada, temporária ou permanente. As referidas
praias estão dotadas de um veículo marinho apropriado para o efeito, trazendo o seu uso diversas
vantagens, tais como: a possibilidade de acesso ao mar de forma confortável e segura; o mergulho
total no mar, ou apenas molhar os pés, sem que seja necessário sair do veículo; flutuar na água
numa posição estável e segura, com a ajuda de monitores que assegurarão o acesso das pessoas
ao banho.

Ainda no domínio da Ação social, a Junta de Freguesia de Portimão através do seu CLAII - Centro
Local de Apoio à Integração de Imigrantes, promoveu a 2.ª Feira do Imigrante, nos dias 30 de
setembro e 1 de outubro, com a realização do seminário “Imigração e Cidadania” e um
espetáculo musical que teve a presença dos grupos de dança das associações de imigrantes da
freguesia de Portimão nomeadamente Associação Santomense e C.A.P.E.L.A e ainda com o Racho
Folclórico da Ladeira do Vau. Este evento recebeu a visita de cerca de 1.000 pessoas.

I
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Integrada na 2ª Feira do Imigrante, a Junta de Freguesia promoveu também a exposição “Em cada
rosto igualdade” que esteve patente ao público no TEMPO de 16 de setembro e 2 de outubro.

Em tempo de crise a compra de materiais escolares pesa no orçamento das famílias, assim, pelo
terceiro ano consecutivo, a Junta de Freguesia, no intuito de minimizar os encargos das famílias no
arranque do ano letivo, promoveu a oferta equipamento escolar a todos os alunos das Escolas do
1º ano do 1º ciclo do Ensino Básico da rede pública da freguesia de Portimão. A entrega do referido
material foi levada a cabo nas escolas do 1.º ciclo no dia de abertura escolar aquando da receção
aos referidos alunos.

Nos dias 4 de novembro e 6 de dezembro, a Junta de Freguesia aderiu ao Projeto da DECO –
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, intitulado “Brigadas Gerir e Poupar”. Teve
como objetivo informar o consumidor sobre as formas de operacionalizar mecanismos que
permitem ajudar a encontrar soluções na redução de despesas domésticas, despesas com os
bancos e créditos. A primeira sessão foi dirigida aos Técnicos e contou com a presença de 15
técnicos do RSI, Segurança Social e Junta de Freguesia de Portimão. No dia 6 de dezembro a sessão
foi dirigida ao público em geral.
A exemplo dos anos anteriores, foi organizada a Semana Sénior 2011, que decorreu de 20 a 26
de novembro, contando com a sua 11ª edição. Este evento teve por objetivo promover o convívio e
a amizade entre os seniores da freguesia.
Entre as várias atividades organizadas destacaram-se o concerto sinfónico pela Associação
Regional das Filarmónicas do Algarve que abriu a Semana Sénior no dia 20 de novembro, no
Teatro Municipal de Portimão e a apresentação da peça de teatro “Eu sou Eu” pelo grupo de teatro
sénior da freguesia, nos dias 24 e 25 de novembro também no Teatro Municipal de Portimão. Na
área do desporto realizaram-se caminhadas, torneios de Sueca e Snooker, Ginástica respiratória e
Yoga do riso; na área da saúde rastreios de doenças. No domínio da expressão cultural, além da já
referida peça de Teatro, promoveram-se sessões de cinema, sessão de trabalhos manuais. O
Passeio ao Palácio de Mafra com visita guiada, workshop de culinária com receitas económicas
para fazer em tempo de crise com apoio dos alunos da Escola Hoteleira e Turismo, Magusto na
Quinta Pedagógica de Portimão, jogos interativos com a colaboração dos lares: Diogo Gonçalves,
Raminha e Santa Casa da Misericórdia, fizeram parte do conjunto de atividades organizadas, ao
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longo da semana, cujo evento culminou com o almoço de encerramento no restaurante do Hotel
Júpiter com desfile de Chapéus pelos alunos do Instituto de Cultura de Portimão. Esta semana
contou com a participação de cerca de 1000 seniores.

Ao longo de todo o ano, a Junta de Freguesia de Portimão em parceria com a Associação de
Voluntários de Portimão, promoveu o projeto “Mão Amiga” que visa apoiar as crianças do 1º ciclo
e jardim-de-infância da rede pública durante o período do almoço, promovendo o
acompanhamento e sensibilização das crianças durante a refeição.
A Junta de Freguesia esteve presente na 17ª edição do Festival da Sardinha que se realizou entre 5
e 15 de agosto, cujo stand recebeu muitos visitantes.
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Como resposta a situações de carência dos fregueses, cerca de seiscentas pessoas carenciadas da
Freguesia de Portimão receberam um cabaz de Natal, no dia 21 de dezembro, no salão dos
Bombeiros Voluntários de Portimão, durante um almoço de solidariedade. Esta iniciativa,
promovida pela Junta de Freguesia de Portimão, a exemplo de anos anteriores, pretende minorar
algumas das necessidades básicas sentidas por pessoas com baixos recursos económicos e conta
com o apoio de várias pessoas e entidades que se disponibilizaram a apoiar a referida iniciativa.
Um conjunto de entidades ligadas ao comércio de Portimão contribuíram com a oferta de bens
alimentares para a confeção do referido almoço que foi servido por voluntários contribuindo para a
realização de uma época natalícia com gestos de partilha e de solidariedade.

A Junta de Freguesia de Portimão participou ativamente no XV Recenseamento Geral da População
e o V Recenseamento Geral da Habitação, abreviadamente designados por Censos 2011,
realizados pelo Instituto Nacional de Estatística com a colaboração das Autarquias Locais,
referindo-se os seus resultados ao dia 21 de março de 2011 (momento censitário).
Dada a dimensão da Freguesia de Portimão, participaram nos Censos 2011, 96 recenseadores, 11
subcoordenadores e 1 coordenadora, para além da estrutura do INE, que acompanhou de perto
os trabalhos desenvolvidos na freguesia, mobilizando mais pessoas do que o total de outros
municípios.

A Junta de Freguesia de Portimão foi a anfitriã do XIII Congresso da ANAFRE que teve lugar nos
dias 2 e 3 de dezembro, no Portimão Arena, sob o tema «AS FREGUESIAS NA REFORMA DO
ESTADO».
O XIII Congresso da Anafre, que contou com mais de 1700 participantes, vindos de todas as
freguesias associadas do País, recebeu na Sessão Solene de Abertura a presença da VicePresidente da Assembleia da República, Teresa Caeiro e na Sessão Solene de Encerramento a
presença de Sua Excelência o Ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas.
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A realização do Congresso, pela primeira vez no Algarve, foi um motivo de orgulho para a cidade
de Portimão e constitui um desafio à atividade turística e ao comércio local.

Saúde
Ao longo do ano, a Junta de Freguesia de Portimão e as farmácias Central, Amparo e Rosa Nunes
levaram a efeito rastreios de glicemia, colesterol, tensão arterial e visual, gratuitos, nas
coletividades da freguesia. Esta iniciativa teve por objetivo proporcionar a realização de testes que
visam avaliar a condição de saúde da população idosa, alertando para a importância da
prevenção, do diagnóstico precoce e da adoção de estilos de vida e comportamentos saudáveis.

A Junta de Freguesia promoveu, em colaboração com o Centro de Saúde de Portimão e de Silves, o
projeto “Os meus pais dão o exemplo” dirigido a pais e filhos, no dia 21 de maio. Esta atividades
teve como objetivo principal sensibilizar os pais e as crianças sobre a importância de uma
alimentação saudável e da prática de exercícios físicos de uma forma divertida, pretendeu também
estimular os afetos e a interação entre pais e filhos.
No dia 18 de outubro, a Junta de Freguesia promoveu uma sessão "Saúde da Mama - Conhecer
para Viver" com a presença da Dra. Lynne Achibald, Presidente da Laço, Dra. Gabriela Valadas, do
Centro Hospitalar do Barlavento e Dr. Batalau, Presidente do Conselho de Administração.
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Execução Orçamental
A análise da execução orçamental das receitas e das despesas para o exercício em apreciação,
permite-nos acompanhar de forma sintética todo o processo de arrecadação de receitas e de
realização das despesas.
Na execução orçamental foi atingida uma taxa de 58,43% na receita e de 41,83% na despesa,
correspondendo a um montante de €421.384,20 (Quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e
oitenta e quatro euros e vinte cêntimos) e €443.337,15 (Quatrocentos e quarenta e três mil,
trezentos e trinta e sete euros e quinze cêntimos) respetivamente, transitando para a gerência
seguinte o saldo de €316.732,75 (Trezentos e dezasseis mil, setecentos e trinta e dois euros e
setenta e cinco cêntimos).
( val ore s e m € - Euro s)
S al do da g er ê nci a ant e rio r ( E x e c u ç ão O rç ame n t a l 2 01 0 )

33 8 . 68 5 , 70

Re c e it a co bra da n a ge rê n cia

42 1 . 38 4 , 20
S O MA

D e s pe s a e f e tua da n a ge rê nc ia
S al do que t rans it a pa ra a g e rê nc ia s e gui nt e
( E x e c u çã o O r ç ame n t a l 20 1 2 )

76 0 . 06 9 , 90
44 3 . 33 7 , 15
31 6 . 73 2 , 7 5

Quadro 1 - Mapa resumo dos fluxos de caixa de 2011
(Valores em euros)
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O quadro seguinte permite-nos analisar a previsão da receita e o grau de execução da mesma no
ano de 2011.

Quadro 2 - Execução orçamental da receita no ano de 2011
(Valores em euros)

Da análise da execução das Receitas Correntes pode-se constar a excelente performance ao nível
da rubrica de Taxas, multas e outras penalidades com taxa de execução de 80,14%.
Já a rubrica de Transferências correntes apresenta uma taxa de execução de 61,39% com tradução
na não realização de protocolo, em 2011, com o Município de Portimão respeitante à Delegação
de Competências, contrariamente ao orçamentado.
As Receitas de Capital não apresentam grau de execução, porque o valor orçamentado diz respeito
a uma verba a receber quando a construção da nova sede da Junta se iniciar, e tal não aconteceu.
No que se refere às Outras Receitas o grau de execução é de 100,73%, que se traduz na
incorporação do saldo da gerência anterior no montante de 338.685,70 euros.
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Quadro 3 - Execução orçamental da despesa no ano de 2011
(Valores em euros)

De acordo com os valores apresentados no quadro acima, a execução ao nível das Despesas
Correntes foi 68,90% por oposição aos 0,58% das Despesas de Capital.
Relativamente às Despesas de Capital, cuja execução se cifrou em 0,58% do orçamentado, o
mesmo fica a dever-se ao facto de, em semelhança aos anos transatos, o início da Construção da
Nova Sede da Junta ainda não ter ocorrido.
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Orçamento da Receita
Evolução da receita
As Receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia no ano de 2011, ascenderam a
€421.384,20 (Quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e quatro euros e vinte cêntimos) e
repartiram-se em Receitas Correntes no valor de €418.414,41 (Quatrocentos e dezoito mil,
quatrocentos e catorze euros e quarenta e um cêntimos) e em Outras Receitas no valor de
€2.969,79 (Dois mil, novecentos e sessenta e nove euros e setenta e nove cêntimos).
Em 2011 não houve Receitas de Capital.

Quadro 4 - Evolução das receitas (2009 - 2011)

(Valores em euros)
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Gráfico 1 - Evolução das receitas (2009 - 2011)

€ 568.966,48

€ 566.911,27

€ 418.414,41

€ 277.800,00

€ 154.200,00

€ 9.778,88

€ 2.944,51

2009

2010

€ 2.969,79
€ 0,00

Receitas Correntes

Receitas de Capital

2010
Outras Receitas

Em termos absolutos, em 2011, verificou-se uma diminuição na Receita total na ordem dos
€302.671,58 (Trezentos e dois mil, seiscentos e setenta e um euros e cinquenta e oito cêntimos),
menos 41,80% relativamente ao ano anterior.
Esta diminuição é explicada essencialmente pelas Receitas de Capital que apresentaram um valor
inferior em 100% em relação ao ano transato.

Estrutura da Receita
A estrutura da Receita total vem retratada no quadro que se segue, onde se pode constatar, desde
já, que grande parte da receita arrecadada, cerca de 99,30% corresponde à receita corrente.
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Quadro 5 - Estrutura da receita no ano de 2011
(Valores em euros)

Analisando agora as diversas rubricas económicas, podemos verificar:

Receitas Correntes
As Receitas Correntes, pela sua natureza, têm uma função bastante importante na gestão financeira
da Autarquia. Com uma taxa de execução de 63,33% configuram-se como um fluxo monetário
estável, permitindo o financiamento consistente de um conjunto de despesas obrigatórias.
Apresentam um valor total de €418.414,41 (Quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e catorze
euros e quarenta e um cêntimos) resultante das Transferências da administração central e local,
com um peso de 88,53% no total das receitas correntes, e das receitas próprias da Junta como
expressão dos serviços prestados ao público, que se cifrou em 9% do mesmo.
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Gráfico 2 - Estrutura das receitas correntes de 2011
€ 1.790,84
0%

€ 728,49
0%

€ 38.175,63
9%

€ 7.359,37
2%

€ 368.641,08
89%

Receitas Próprias

Rendimentos da Propriedade

Transferências Correntes - Administração Central

Transferências Correntes - Administração Local

Vendas de bens e serviços

Face a esta estrutura apresentamos uma explicação mais rigorosa de cada rubrica:

Transferências correntes - administração central
No que respeita às receitas transferidas da administração central, que representam 88,10% do total
das Receitas Correntes, verifica-se uma diminuição na ordem dos 11,16% relativamente ao
exercício de 2010.
Esta diminuição resulta, essencialmente, da diminuição nas transferências correntes do Estado, no
que se refere ao Fundo de Financiamento de Freguesias e ao Estatuto Remuneratório dos Eleitos
Locais que exercem funções a tempo inteiro.

Quadro 6 - Evolução das transferências correntes do estado (2009-2011))
(Valores em euros)
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A Lei n.º 3-A/2010, de 28 de Abril, no seu artigo 154º diz que “As Autarquias Locais transferem
diretamente do serviço nacional de saúde da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., o
valor correspondente aos encargos suportados com as despesas pagas à ADSE em 2009
respeitantes a serviços prestados por estabelecimentos do SNS.” E atendendo ao artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho, foi retido, no ano de 2011, o valor de €835,50
(Oitocentos e trinta e cinco euros e cinquenta cêntimos). Significa isto dizer, que em 2011,
recebemos das transferências correntes do estado, efetivamente, €319.238,00, originando uma
diminuição real de 4,64% e não 4,06% como está mencionado no quadro 6.

Gráfico 3 - Evolução das transferências correntes da administração central

€ 414.947,28
€ 399.705,63

€368.641,08

2009
2010
Transferências Correntes - Administração Local

2011

Transferências Correntes - Administração Central

Estas verbas destinaram-se ao pagamento dos salários do pessoal (46,28%) e dos autarcas
(11,23%), bem como ao funcionamento ordinário dos serviços da Junta (38,78%) e aos contratos
celebrados com o I.E.E.P. (3,71%).

Transferências correntes - administração local
Da administração local proveio uma verba de €1.790,84 (Mil, setecentos e noventa euros e oitenta
e quatro cêntimos), que regista uma diminuição de 98,21% relativamente ao ano transato. Esta
diminuição representa a ausência de protocolos realizados com o Município de Portimão em 2011.
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Gráfico 4 - Evolução das transferências correntes da administração local

€ 125.590,39
€ 100.170,51

€ 1.790,84
2009

2010

2011

Transferências Correntes - Administração Local

Este montante traduz o valor recebido em 2011, respeitante à transferência de verbas do
recenseamento eleitoral de 2011.
A diminuição da verba recebida relativamente ao orçamentado, advém do facto de não termos
recebido nenhuma verba, referente ao protocolo de delegação de competências entre o Município
de Portimão e a Junta de Freguesia de Portimão.

Receitas próprias da Junta de Freguesia

As Receitas próprias da Junta de Freguesia agregam o conjunto das receitas arrecadadas pela
Freguesia deixando transparecer o seu grau de autofinanciamento e a sua dependência face às
transferências correntes e aos protocolos que realiza ao longo do ano.
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Gráfico 5 - Evolução das receitas próprias
€ 51.654,28
€ 43.072,23

€ 38.175,63

2009

2010

2011

Receitas Próprias

Gráfico 6 - Evolução das receitas próprias por tipo
€ 20.232,25

€ 16.598,75
€ 14.751,00
€ 13.083,20
€ 10.804,95

€ 6.367,73
€ 5.792,43

€ 1.949,15
€ 73,65

Canídeos

Atestados

Autenticações

Fotocópias

2010

€ 64,30

€ 0,00

€ 112,50

Multas e Penalidades

Imposto Municipal sobre
Imóveis

2011

Importa realçar uma diminuição de 26,09% em relação ao ano transato, esta diminuição
representa a diminuição da verba resultante do Imposto Municipal sobre Imóveis.

Receitas de Capital
Em 2011 não houve Receitas de Capital.
No orçamento apenas foi prevista o valor a receber da DGAL no início da construção da Nova Sede
da Junta de Freguesia de Portimão. Como a obra não foi iniciada esse valor não foi recebido.
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Orçamento da Despesa
Evolução da despesa
As despesas realizadas no exercício de 2011 cifram-se em €443.337,15 (Quatrocentos e quarenta
e três mil, trezentos e trinta e sete euros e quinze cêntimos) e repartem-se em Despesas Correntes no
valor de €440.896,79 (Quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e seis euros e setenta e
nove cêntimos) e em Despesas de Capital no valor de €2.440,36 (Dois mil, quatrocentos e
quarenta euros e trinta e seis cêntimos).

Quadro 7 - Evolução das despesas (2009 - 2011)
(Valores em euros)

Em 2011 houve uma diminuição em cerca de 16,8%, face ao ano anterior.

Gráfico 7 - Evolução das despesas (2009 - 2011)
€ 663.044,26

€ 568.157,65

€ 440.896,79

€ 159.173,60
€ 116.184,27
€ 2.440,36
2009

2010
Despesas Correntes

2011
Despesas de Capital
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Estrutura da despesa
A estrutura da despesa paga no ano económico em análise vem retratada no quadro que se segue,
onde se pode constatar que foram as Despesas Correntes que assumiram maior preponderância
no volume total de despesa realizada, representando cerca de 99,45% da despesa total.
De salientar que as Despesas com o pessoal e a Aquisição de bens e serviços foram as rubricas que
mais contribuíram para a totalidade da despesa paga, com um peso de 68,67% e 19,66%,
respetivamente.

Quadro 8 - Estrutura da despesa total no ano de 2011
(Valores em euros)

Gráfico 8 - Estrutura da despesa total em 2011
€ 2.440,36
1%

€ 440.896,79
99%

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Analisando agora as diversas rubricas económicas, podemos verificar:
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Despesas Correntes
As Despesas Correntes, com um grau de execução orçamental de 68,90%, registam um valor de
€440.896,79 (Quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e seis euros e setenta e nove
cêntimos) e constituem as principais despesas de funcionamento, apresentando um peso de cerca
de 99% das despesas pagas.

Gráfico 9 - Estrutura das despesas correntes em 2011
€ 0,00
0%

€ 49.167,69
11%

€ 87.181,71
20%

€ 101,67
0%

€ 304.445,72
69%

Despesas com o Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Transferências Correntes

Outras Despesas Correntes

Juros e outros encargos

Despesas com o pessoal
As Despesas com o pessoal representam 69% das Despesas Correntes.
Neste agrupamento devem considerar-se todas as espécies de remunerações principais e de
abonos acessórios. Compreendem-se, também, as despesas com o Estado, como entidade
patronal, suportando esquemas de segurança social dos seus funcionários.

Quadro 9 - Evolução das despesas com o pessoal (2009-2011)
(Valores em euros)
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Quadro 10 - Encargos suportados com os C.E.I.´s em 2011

O gráfico seguinte testemunha uma redução no exercício de 2011, comparativamente a 2010, de
cerca de 6,15% justificado essencialmente pelas medidas anunciadas no Orçamento de Estado
para 2011, nomeadamente, os cortes nos salários e no subsídio de natal.

Gráfico 10 - Evolução das despesas com o pessoal (2009-2011)

€ 251.806,69
€ 236.309,08
€ 234.672,42

Titulares de órgãos de soberania e
membros de órgãos autárquicos

Pessoal do quadro

Pessoal contratado a termo
2009
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Gráfico 11 - Estrutura das despesas com o pessoal
€ 45.285,75
15%
€ 8.933,89
3%

€ 250.226,08
82%
Remunerações certas e permanentes

Abonos Variáveis ou Eventuais

Segurança Social

As Remunerações certas e permanentes apresentam um valor de €250.226,08 (Duzentos e
cinquenta mil, duzentos e vinte e seis euros e oito cêntimos) equivalentes a 82% da Despesa com o
pessoal. Nesta rubrica incluem-se todas as remunerações, subsídios de natal, férias e de refeição e
as despesas de representação.

Gráfico 12 - Remunerações certas e permanentes
€ 13.671,97
Contato medida emprego-inserção

€ 13.917,00
Pessoal em regime de tarefa ou avença

€ 10.631,32
Pessoal contratado a termo

€ 170.596,75
Pessoal do quadro

€ 41.409,04
Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

€ 250.226,08
Total

O Mapa de Pessoal do ano de 2011 foi aprovado nos termos do disposto na lei n.º 12-A/2008, de
27 de Fevereiro, pelo órgão executivo em 15 de Novembro de 2010 e pelo órgão deliberativo em
29 de Novembro de 2010.
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Atribuições/competências/actividades

Encarregado de
Pessoal Auxiliar

Encarregado de
Pessoal Auxiliar

1
11

TOTAL

1

2

3

Serviços Auxiliares

Serviços Auxiliares

Socio-Cultural

Assistente Técnico
Assistente
Operacional

Administrativa

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

1

1

1

1

1

1

12

1

2

2

3

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

CT

4

1

1

1

1

TOTAL

CTI

TOTAL

CTI

CT

A Preencher/Recrutar

Preenchidos/Existentes

N.º de Postos de Trabalho

CTI - Postos de trabalho/trabalhadores com relação jurídica por tempo indeterminado (Contratos por Tempo Indeterminado / RCTFP).
CT - Postos de trabalho/trabalhadores com relação jurídica a termo (Contratos a Termo).

Executa os serviços de manutenção e
conservação dos equipamentos da Freguesia e
sob sua responsabiliddae e outras tarefas de
caractér manual ou mecânicas

Organiza e assegura os serviços de
atendimento, administrativo e lúdicos

Assistente Técnico

Administrativa

Coordenador
Técnico

Coordena e chefia todos os serviços da Junta

Informática

Técnico de
Informática de
grau 2, nível 1

Técnico de
Informática

Assegura todas as tarefas relacionadas com os
serviços informáticos da Freguesia

Sociologia Serviço
Social

Economia Gestão

Técnico Superior

Categoria

Técnico Superior

Técnico Superior

Carreira

Área de
formação
académica e/ou
profissional

Organiza e assegura o trabalho de gestão e
contabilidade segundo a legislação em vigor
para as Freguesias

Organiza e assegura o trabalho social da
Freguesia proposto pelo Executivo

46
Cargo

Quadro 11 - Mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Portimão

2011
RELATÓRIO DE GESTÃO

Orçamento e grandes opções do plano

2011

RELATÓRIO DE GESTÃO

Quadro 12 - Quadro de vencimentos do pessoal da Junta de Freguesia de Portimão

indeterminado

Pessoal do Quadro /Contratos por tempo

Categoria

Remuneração

Funcionários

Base

após corte

1

€ 1.613,42

€ 1.556,95

Técnico Superior Sociologia

1

€ 1.579,09

€1.523,82

Técnico de Informática de Grau2, Nível 1

1

€ 1.613,44

€1556,97

Coordenador Técnico

1

€ 1.156,42

€ 1.156,42

€ 923,42

€ 923,42

€ 995,51

€ 995,51

€ 995,51

€ 995,51

€ 762,08

€ 762,08

€ 762,08

€ 762,08

Assistente Técnico
Secretaria

Animação Socio-Cultural

a termo

Remuneração

Técnico Superior Economia/Gestão

Assistente Técnico

Contrato

N.º de

3

2

Encarregado de pessoal auxiliar

1

€ 734.62

€ 734.62

Assistente Operacional

1

€ 475,00

€ 475,00

Assistente Operacional

1

€683,13

€683,13

Quadro 13 - Quadro de vencimentos dos titulares dos órgãos de soberania e membros
autárquicos da Junta de Freguesia de Portimão

Categoria

Remuneração c/ corte

€ 1.907,58

€1.795,99

€ 555,49

€ 555,49

Secretário

€ 293,09

€ 293,09

Tesoureiro

€ 293,09

€ 293,09

€ 25,65

€25,65

€ 18,32

€ 18,32

Presidente
Executivo da Junta

Remuneração Base

SENHAS DE PRESENÇA

Vogais
Assembleia de Freguesia
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Aquisição de bens e serviços
Com um volume de €87.181,71 (Oitenta e sete mil, cento e oitenta e um euros e setenta e um
cêntimos), apresenta um grau de execução de 51,95% e um peso de 20% da Despesa Corrente.

Aquisição de bens
Com a Aquisição de bens foram contabilizados €16.350,72 (Dezasseis mil, trezentos e cinquenta
euros e setenta e dois cêntimos). As despesas com a Aquisição de bens diminuíram 13,90% em
relação ao ano transato.

Gráfico 13 - Estrutura da aquisição de bens

€ 1.264,99
8%

€ 1.458,13
9%

€ 15,28
0%

€ 150,00
1%

€ 147,60
1%
€ 39,90
0%

€ 994,06
6%

€ 12.280,76
75%

Material de Escritório

Alimentação - Refeições confeccionadas

Ferramentas e utensílios

Vestuário e artigos pessoais

Limpeza e Higiene

Prémios, conderações e ofertas

Material Consumo Clínico

Livros e documentação técnica

A rubrica Material de Escritório representa 75% da despesa com a aquisição de bens e apresenta
um valor de €12.280,76 (Doze mil, duzentos e oitenta euros e setenta e seis cêntimos) e é
justificada pela necessidade de aquisição de material administrativo e informático necessário ao
normal funcionamento da Junta, incluindo o material necessário ao funcionamento do Posto
Público de Internet. Esta rubrica apresenta uma diminuição de 1,17% em relação ao ano anterior.
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Para além disso, cerca de €1.923,00 (Mil, novecentos e vinte e três euros) do valor desta rubrica
inclui todos os apoios logísticos aos Clubes e Coletividades nomeadamente, na feitura de cartazes
e brochuras solicitadas ao longo do ano.

Aquisição de serviços
Nas Despesas Correntes a rubrica Aquisição de serviços regista um valor de €70.830,99 (Setenta
mil, oitocentos e trinta euros e noventa e nove cêntimos), que é composta de acordo com o quadro
seguinte. De salientar uma diminuição na ordem dos 45,05% em relação a 2010.

Quadro 14 - Estrutura da aquisição de serviços
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
Conservação de bens - Escolas

€3.987,52

Conservação de bens - Outras

€1.006,35

Comunicações

€8.875,19

Transportes

€892,40

Representação dos serviços

€78,20

Seguros

€543,73

Deslocações e estadas

€806,61

Estudos, pareceres, projetos e consultadoria

€0,00

Formação

€120,00

Seminários, exposições e similares

€409,24

Publicidade

€3.450,15

Vigilância e segurança

€0,00

Assistência técnica

€3.326,66

Outros trabalhos especializados

€615,00

Serviços de saúde

€535,35

Outros serviços - Diversos – Atividades da Junta
Outros serviços - Serviços de Manutenção
TOTAL

€ 39.375,64
€6.808,95
€70.830,99
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A rubrica Comunicações apresenta um valor de €8.875,19 (Oito mil, oitocentos e setenta e cinco
euros e dezanove cêntimos), compreende as despesas com telefones fixos e móveis, internet e
serviços de correio e apresenta uma diminuição na ordem dos 14,84% em relação ao ano transato.
Quanto à Publicidade, o valor de €3.450,15 (Três mil, quatrocentos e cinquenta euros e quinze
cêntimos) está relacionado com a publicidade das diversas atividades desenvolvidas pela Junta de
Freguesia, nomeadamente as publicações relativas ao Imigrante Empreendedor do projeto
“Acolher mais e melhor” promovido pela Junta de Freguesia de Portimão através do seu CLAII no
âmbito da “Promoção da Interculturalidade ao nível Municipal” do Fundo Europeu para a
Integração de Nacionais de Países Estrangeiros (FEINPT). Esta rubrica diminuiu 18,27% em relação
ao ano transato.
No que concerne à Aquisição de serviços destaca-se o valor constante das rubricas cujas despesas
se tornam mais relevantes, nomeadamente as que dizem respeito à Conservação de bens e Outros
serviços.

Conservação de bens

Esta rubrica compreende todas as despesas (incluindo os custos de serviços e materiais quando
conjuntamente faturados) a satisfazer por trabalhos de reparação e conservação efetuados nas
diversas escolas da freguesia e outras despesas de conservação de bens, como por exemplo, a
reparação dos bancos de jardim da freguesia de Portimão.
Nos termos do acordo de transferência de funções existente entre o Município de Portimão e a Junta
de Freguesia de Portimão, a rubrica Escolas regista um valor de €3.987,52 (Três mil, novecentos e
oitenta e sete euros e cinquenta e dois cêntimos).
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Gráfico 14 - Reparações efectuadas nas diversas escolas da freguesia

Escola E.B.1 das Jardim-de-infância do Escola E.B.1 Chão das
Vendas
Fojo
Donas
€ 249,97
€ 154,09
€ 131,02
6%
4%
3%
Escola E.B.1 do Pontal
€ 253,70
6%

Jardim-de-infância
Chão das Donas
€ 32,68
1%
Escola E.B.1 Coca
Maravilhas
€ 969,38
24%

Escola E.B.1 Pedra
Mourinha
€ 296,08
7%

Jardim-de-infância
Major David Neto
€ 31,14
1%

Escola E.B.1 Major
David Neto
€ 1.732,56
44%

Jardim-de-infância
Coca Maravilhas
€ 136,90
4%

Verifica-se que a Escola E.B.1 Major David Neto tem o valor mais elevado em reparações
€1.732,56 (Mil, setecentos e trinta e dois euros e cinquenta e seis cêntimos), seguindo-se a Escola
E.B.1 Coca Maravilhas que apresenta uma despesa de €969,38 (Novecentos e sessenta e nove
euros e trinta e oito cêntimos). O tipo de reparação mais executada foi em trabalhos de canalização
somando um total de €1.130,89 (Mil, cento e trinta euros e oitenta e nove cêntimos) seguindo-se os
trabalhos de Eletricidade contabilizando €1.031,03 (Mil e trinta e um euros e três cêntimos), como
demonstra o gráfico seguinte.

Para além do valor referido de €3.987,52 há ainda a considerar €15.967,06 referente aos
encargos com o pessoal especializado contabilizado noutras rubricas pela sua natureza.
Assim, na Delegação de Competências por parte do Município de Portimão para a gestão,
conservação e reparação de Escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar, creches, Jardimde-infância e do 1º ciclo do ensino básico, em 2011, foi gasto no total uma verba de €19.954,58.
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Gráfico 15 - Tipo de reparações efectuadas nas diversas escolas
€ 3.987,52

€ 1.031,03

€ 1.130,89

€ 515,80

€ 491,46
€ 302,85

Electricidade

Canalização

Carpinteiro

Diversos

€ 302,49

€ 213,00

Alumínios

Vidreiro

Pintura

Total

Outros serviços

Esta rubrica abrange as despesas com eventos promovidos pela Junta de Freguesia nomeadamente
com a aquisição de serviço e os serviços de manutenção da Junta.
O valor de €39.375,64 (Trinta e nove mil, trezentos e setenta e cinco euros e sessenta e quatro
cêntimos) regista as despesas com as atividades realizadas ao longo do ano, tais como: o Festival
da Canção Infantil “Chaminé D'Ouro”; a Semana Sénior; a 2ª Feira do Imigrante no âmbito do
projeto “Acolher mais e melhor” a representação da Junta na Festa da Sardinha; o apoio às
atividades desenvolvidas com a população mais jovem, como o Dia Mundial da Criança, o apoio
às Escolas no âmbito das Visitas de Estudo, entre outras atividades, como se evidencia no gráfico
seguinte.

52

Orçamento e grandes opções do plano

2011

RELATÓRIO DE GESTÃO

Gráfico 16 - Actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia

Guia do Emigrante
€ 6.028,00
15%

Outras Actividades
€ 1.185,02
3%

Semana Sénior
€ 5.577,35
14%

II Feira do Imigrante
€ 3.472,83
9%

Congresso da ANAFRE
€ 3.021,56
8%
II Encontro Sénior de
Portimão
€ 134,03
0%
Exposição "A Mulher da
minha vida"
€ 1.013,42
3%

Festival da Canção Infantil "
Chaminé D`Ouro"
€ 13.890,99
35%
Comemorações 25 de Abril
€ 2.506,72
6%

Revista de Carnaval
€ 1.737,00
5%

Tardes dançantes "Chá do
Biscoito"
€ 808,72
2%

Transferências correntes

As Transferências correntes apresentam um valor de €49.167,69 (Quarenta e nove mil, cento e
sessenta e sete euros e sessenta e nove cêntimos). Neste agrupamento são contabilizadas as
importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar as suas despesas
correntes.
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Gráfico 17 - Estrutura das transferências correntes

Cultura, Recreio e Desporto
€ 13.610,68
28%
Acção Social - Famílias
Carenciadas
€ 626,54
1%

Solidariedade Social
€ 16.000,00
33%

Cabazes de Natal
€ 8.591,92
17%

ANAFRE
€ 2.024,88
4%
Apoio de material escolar 1.º
ciclo
€ 5.913,67
12%

Educação Extra-Escolar
€ 2.400,00
5%

Nos subsídios atribuídos a instituições sem fins lucrativos verificou-se uma diminuição percentual
de 56,87% traduzindo-se em €13.610,68 (Treze mil, seiscentos e dez euros e sessenta e oito
cêntimos) referente às Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto e €16.000,00 (Dezasseis mil
euros) para as Instituições de Solidariedade Social.

Gráfico 18 - Evolução dos subsídios atribuídos (2009 - 2011)

€ 75.739,00

€ 37.570,00

€ 28.250,00

€ 31.080,00

€ 13.610,00
€ 16.000,00

2009

2010
Solidariedade Social
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Quadro 15 - Listagem de subsídios atribuídos às Instituições de Solidariedade Social

55

2011
RELATÓRIO DE GESTÃO

Quadro 16 - Listagem de subsídios atribuídos às Coletividade de cultura, recreio e desporto

Coletividades

Subsídios

Atribuídos

até 31/12/2011

A PPDA Algarve

€650,00

Associação

€750,00

Regional das Filar. Algarve

Associação Caboverdiana do Algarve

pagos

€500,00

€500,00

€1.000,00

€1.000,00

Associação de Pais E.B.1 Coca Maravilhas

€150,00

€150,00

Associação de Pais E.B. 2,3 M anuel Teixeira Gomes

€350,00

€350,00

Associação de Pais E.B.1 Vendas

€150,00

€150,00

Associação Karate - Do Shotokan de Portimão

€500,00

€500,00

Associação de Voluntários de Portimão

€750,00

Associação de Reformados do Pontal

€150,00

€150,00

Associação dos Santomenses e Amigos do Algarve

€150,00

€150,00

Agrupamento Vertical de Escolas Júdice Fialho

€300,00

€300,00

Agrupamento Vertical Prof. José Buísel

€950,00

€200,00

Boa Esperança Atlético Clube Portimonense

€500,00

Associação Cultural Desportiva da Ladeira do Vau

C.A.P.E.L.A.

€1.500,00

€1.500,00

Centro Ciclismo de Portimão

€100,00

€100,00

Clube Desportivo, Recreativo da Pedra Mourinha

€750,00

Clube Naval de Portimão

€3.435,00

€3.435,00

Clube Recreativo Chão das Donas

€500,00

Clube União Portimonense

€163,18

€163,18

Deco – Associação Port. Defesa Consumidor

€500,00

€500,00

Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes

€100,00

€100,00

Fab. Igreja Sé Catedral de Faro

€1.500,00

€1.000,00

Grupo Coral Adágio

€1.000,00

Grupo Amigos do Jardim Zoológico

€25,00

€25,00

€287,50

€287,50

€1.000,00

€1.000,00

Portimonense Sporting Club

€600,00

€600,00

Rancho Folclórico da Ladeira do Vau

€950,00

€950,00

Sociedade Filarmónica Portimonense

€830,00

Sociedade Vencedora Portimonense

€500,00

€500,00

€ 20.590,68

€13.610,68

Núcleo Sportinguista de Portimão
Portinado

TOTAL
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Gráfico 19 - Estrutura da rubrica Famílias
€ 1.285,98
14%

€ 626,54
7%

€ 7.305,94
79%
Cabaz de Natal
Almoço de solidariedade

Ação Social - Famílias carenciadas

Foram promovidas ajudas a 7 famílias carenciadas com o valor total de €626,54 (Seiscentos e vinte
e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos), para pagamento de rendas em atraso, serviços
hospitalares e bens de 1ª necessidade.
No âmbito da entrega de Cabazes de Natal, a Junta de Freguesia de Portimão promoveu um
almoço social com o apoio de diversas pessoas e entidades, dirigido a famílias carenciadas a quem
foram entregues Cabazes de Natal num total de seiscentas famílias, recenseadas na freguesia, num
valor que se cifrou em €8.591,92 (Oito mil, quinhentos e noventa e um euros e noventa e dois
cêntimos).

Gráfico 20 - Evolução das despesas com o Cabaz de Natal
€ 8.606,03

€ 8.575,89

€ 7.305,94

2009

2010
Cabaz de Natal

2011
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Despesas de Capital
As Despesas de Capital em 2011 totalizaram o valor de €2.440,36 (Dois mil, quatrocentos e
quarenta euros e trinta e seis cêntimos).
Esta verba diz respeito ao equipamento necessário e fundamental à modernização administrativa e
ao normal funcionamento dos serviços administrativos e informáticos da Junta.

Gráfico 21 - Estrutura das despesas de capital

430,50 €
18%

1.151,59 €
47%

858,27 €
35%

Equipamento de Informática
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Limites Legais
Limites de encargos com o pessoal
Atendendo, ainda, ao significativo peso das Despesas com o pessoal no total das despesas
realizadas, será de toda a relevância verificar o cumprimento dos limites com os encargos com
pessoal.
Assim, nos termos do Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 44/85, de 13 de Setembro, o artigo 10º, refere:
“1 – as despesas com o pessoal do quadro não podem exceder 60% das receitas correntes do ano
económico anterior ao respetivo exercício”,
e
“2 – as despesas com o pessoal pagas pela rubrica “Pessoal em qualquer outras situação”, não
poderão exceder 25% do limite de encargos referidos anteriormente”, isto é, das despesas com o
pessoal do quadro.
Refira-se que a Receita Corrente cobrada no ano de 2010 foi de €566.911,27 (Quinhentos e
sessenta e seis mil, novecentos e onze euros e vinte e sete cêntimos), pelo que os limites máximos de
despesa com o pessoal no ano de 2011, são os seguintes:

Quadro 17 - Limites legais de encargos com o pessoal
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Pode, assim, concluir-se que foram cumpridos os limites legalmente fixados para as despesas com o
pessoal, atingindo estas 50,15% e 44,95%, respetivamente, dos referidos limites, como se
comprova pela análise do gráfico seguinte:

Gráfico 22 - Limites legais de encargos com o pessoal

Limite máximo de “Despesas com o
Pessoal”
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Despesas efectuadas com o pessoal,
em 2011, a considerar para o limite
máximo
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Rácios Orçamentais e Financeiros
Da análise dos indicadores de gestão orçamental há a salientar um grau de execução orçamental
de 58,43% para as Receitas totais e 41,83% para as Despesas totais.

Quadro 18 - Grau de cobertura global da receita total
R EC E I TA TO TA L / D ES PE SA T OT AL
R ece it a T otal

€4 21. 384, 20

D espe sa T otal

€4 43. 337, 15

GR AU D E CO BE RT U RA

95 ,05 %

Este rácio mede a capacidade das Receitas totais cobrirem as Despesas totais. Verifica-se que as
Receitas totais só cobrem 95,05% das Despesas totais.

Quadro 19 - Grau de cobertura da receita corrente
R EC E I TA C OR R E NTE / D E SP ES A C O R R ENT E
R ece it a C or ren t e

€4 18. 414, 41

D espe sa C or ren t e

€4 40. 896, 79

GR AU D E CO BE RT U RA

94 ,90 %

A Receita Corrente cobre 94,90% da Despesa Corrente realizada em 2011.

Quadro 20 - Grau de cobertura do Fundo de Financiamento de Freguesia nas
Despesas com o pessoal
FFF / DESPESAS COM O PESSOAL
FFF

€321.410,00

Despesas com o pessoal

€304.445,72

GRAU DE COBERTURA

105,57%
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O Fundo de Financiamento de Freguesias cobre a totalidade das Despesas com o pessoal
sobrando 5,27% para as outras Despesas Correntes.

Quadro 21 - Relação entre as receitas e despesas correntes e de capital

Re c e it as Corr e nte s

€4 1 8 .4 1 4 , 41

D e s pe s as Co rre nt es

€4 4 0 .8 9 6 ,7 9
Di fe re n ça

- € 2 2 .4 8 2 , 38

Re c e it as de Cap ita l+O ut ras Re c e ita s

€ 29 6 9 ,7 9

D e s pe s as de Ca pit al

€ 24 4 0 ,3 6
Di fe re n ça

€5 2 9 ,4 3

Assim, em 2011, verifica-se que as Receitas correntes cobrem 94,90% das Despesas da mesma
natureza, causando uma diferença de €22.482,38 (Vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois
euros e trinta e oito cêntimos). Esta diferença é explicada pelas seguintes verbas que foram
orçamentadas mas que não chegaram a ser recebidas no ano de 2011.
No âmbito da Delegação de Competências para a gestão, conservação e reparação de Escolas e
estabelecimentos de educação pré-escolar, creches, Jardim-de-infância e do 1º ciclo do ensino
básico, e apesar de não sido protocolado em 2011, foi gasta uma verba por o Executivo da Junta
considerar de vital importância a continuação destas intervenções para o normal funcionamento
das escolas da freguesia. Importa realçar o valor de €248.000,00 referente ao protocolo de
Delegação de Competências da Câmara Municipal de Portimão, relativo ao ano de 2010, que
ainda não foi recebido.
No que respeita ao projeto “Acolher mais e melhor” promovido pela Junta de Freguesia de
Portimão através do seu CLAII no âmbito da “Promoção da Interculturalidade ao nível Municipal”
do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Estrangeiros (FEINPT) falta receber o
montante de €10.397,36 gasto com as atividades desenvolvidas em 2011, cujo pagamento se
prevê até ao final do mês de abril de 2012.
No que concerne à verba em falta do Instituto de Emprego e Formação Profissional, em relação ao
Controle Quinzenal de Desempregados, foi recebida já em 2012, não sendo contabilizada em
2011, no valor de €14.982,85.

66

2011
RELATÓRIO DE GESTÃO

Em resumo, importa salientar que por motivos alheios à Junta de Freguesia de Portimão, as verbas
orçamentadas não foram recebidas até ao final de 2011, o que teria originado uma Receita
Corrente em muito superior às Despesas totais de 2011.

Gráfico 23 - Despesas e receitas correntes em 2011
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51%

Receitas Correntes

Despesas Correntes

Gráfico 24 - Despesas e receitas de capital e outras receitas em 2011
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Conclusão
Em jeito de conclusão e perante os números expressos no presente relatório importa registar o facto
do executivo da Junta de Freguesia ter cumprido em 58,43% para a Receitas totais e 41,83% para a
Despesas totais a conta previsional para o exercício de 2011, facto que assinala uma política de
rigor e transparência no cumprimento do quadro orçamental submetido à apreciação da
Assembleia de Freguesia.
Os documentos de gestão refletem uma diminuição da Receita Corrente em cerca de 26,19% e
uma diminuição da Despesa Corrente na ordem dos 22,40% relativamente do exercício de 2010.
De salientar ainda, que os encargos fixos com os trabalhadores, nomeadamente salários e
encargos sociais, continuam a constituir uma fatia importante do orçamento, com um peso
considerável na margem de manobra da política geral do executivo, quer em termos do incremento
da sua atividade pública direta, quer subsidiária.
O exercício de 2011, ano em apreciação, regista um valor de €816.676,12 (Oitocentos e
dezasseis mil, seiscentos e setenta e seis euros e doze cêntimos) traduzindo uma diminuição de
23,96%, relativamente ao exercício de 2010, situação que permitiu à Junta transferir para o ano
económico de 2012 um saldo de €316.732,75 (Trezentos e dezasseis mil, setecentos e trinta e dois
euros e setenta e cinco cêntimos).
Espera, desta forma, o Executivo da Junta de Freguesia ter dado conta à Assembleia de Freguesia,
do trabalho desenvolvido no âmbito das respetivas competências, ao longo do ano de 2011 e,
bem assim, refletir com toda a transparência que lhe é devida, os valores e aplicações do exercício
findo.

Portimão, 29 de Março de 2011
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