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Em cumprimento do estipulado na alínea e), n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar os documentos de prestação de 

contas, da gerência de 2020, e submeter à apreciação e votação do órgão deliberativo, 

Assembleia de Freguesia, que exercerá o seu poder nos termos da alínea b), n.º 1, artigo 

9.º do refiro diploma legal.

Dando cumprimento ao Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas (SNC-AP), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, 

apresenta-se o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2020.

Pretende-se que seja um importante instrumento para a 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.

I n t r o d u ç ã o
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Os serviços da Junta emitiram  atestados,  autenticações de fotocópias,  registos e 

licenças de canídeos e a venda de  carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do protocolo 

com a Frota Azul. 

O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu  carenciados com problemas de acentuada pobreza, 

tendo promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da Paróquia de Nossa Senhora 

do Amparo.

O GIP - Gabinete de Inserção Profissional atendeu cerca de utentes; organizou sessões de 

informação sobre medidas de apoio ao emprego; de qualificação profissional, de reconhecimento, 

de validação e certificação de competência e de empreendedorismo para cerca de utentes; 

enviou  convocatórias com informação acerca de formações; rececionou e registou ofertas 

de emprego; apresentou  ofertas de emprego, colocou em ofertas de empregos utentes.
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Atestados Autenticações de
Fotocópias

Registo e licenças de
canídeos

Carregamento de Vai e
Vem

7158

436

1126

2369

5340

283

1063

117

2019 2020

2019 2020

124

58



Com o projeto “Nós Vamos por si”, criado com a pandemia COVID-19, foram ajudadas,  

famílias, substituindo-os nas suas compras essenciais

O Posto Público de Internet recebeu cerca de

utilizadores. 

O site da Junta recebeu  visitantes.

 2.083

1.386

15.770

32 

280

.

 

 

Em parceria com a DECO - Associação de Defesa do Consumidor foi promovido o apoio a

utentes no âmbito da colaboração para a prestação de serviços na área do direito do consumo.

Os serviços da Junta de Freguesia de Portimão promoveram o apoio aos munícipes no 

preenchimento on-line do IRS 2019, tendo sido atendidos cerca de pessoas. 
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2019 2020

9663

1386

2019 2020

17475

13770

2019 2020

80

32

2019 2020

480

280



O ano de 2020, foi um ano marcado pela pandemia COVID-19, que afetou o mundo inteiro e a 

forma como socializamos, trabalhamos, e vivemos o nosso dia-a-dia.

Neste contexto, o Executivo da Junta de Freguesia de Portimão, sentiu a necessidade de orientar a 

sua ação para a área social, na ajuda e proximidade aos fregueses, com a finalidade de, todos 

juntos, se ultrapassar este ano difícil. Disso é exemplo o projeto “Nós vamos por Si” que tem como 

objetivo substituir a população mais idosa, com idade superior a 65 anos, nas suas compras 

essenciais e assim evitar o risco de contágio por Covid-19.

Apesar de todas as dificuldades, a cultura não foi esquecida e o Executivo da Freguesia de 

Portimão, no apoio aos cantores, músicos e artistas locais promoveu alguns projetos dos quais se 

destaca “Portimão - Terra Mãe” e “Ernesto e o Natal”. Conseguiu realizar o Festival de Acordeão 

João César e deu seguimento ao trabalho do GRUPO – grupo de teatro com seniores da freguesia, 

que reinventou-se e apresentou alguns trabalhos online. 

Assim, apresenta-se uma síntese das principais atividades desenvolvidas ao longo do ano, 

respeitando as recomendações da DGS, de acordo com os nichos de intervenção desta Autarquia:

 

A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, com o grupo de Teatro Sénior, o projeto “Empresta-se 

A (Voz)”, com publicações semanais, via online, onde se partilha um conto, história de tradição oral 

algarvia, sequencia de rimas, trava-línguas, ou mesmo originais, em registo de leitura encenada.

A nível da difusão da cultura musical portuguesa a Junta de Freguesia de Portimão não realizou, o 

seu XXXV Festival Internacional da Canção Infantil e Juvenil “Chaminé D' Ouro”, mas em parceria 

com a Rádio Alvor FM criou uma música e um espetáculo online “Portimão – Terra Mãe”, com a 

atuação de 11 cantores portimonenses e vários músicos acompanhantes, visitando locais icónicos 

da cidade, como se de um roteiro cantado se tratasse.

A Junta de Freguesia de Portimão realizou em parceria com a Rádio Alvor FM, no dia 19 de 

setembro, o Festival de Acordeão João César, no Tempo – Teatro Municipal de Portimão, em 

cumprimento com todas as normas preconizadas pela DGS. O evento também foi transmito em 

Educação

Orçamento e grandes opções do plano 

Síntese das atividades desenvolvidas
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direto pela Internet através da página do Facebook da Freguesia de Portimão.

Mantendo a tradição de celebração de São Martinho a Junto promoveu a oferta de castanhas a 

todos os fregueses com marcação nos serviços.

A Junta de Freguesia de Portimão, juntamente com a equipa “Ernesto salva o Natal”, espalharam a 

magia do Natal, distribuindo chocolates por crianças e idosos dos lares Diogo Gonçalves e 

Raminha.

No desenvolvimento do projeto Teatro Sénior da Freguesia, a Junta promoveu mais uma vez a 

vertente teatro, este ano em confinamento, com aulas online. 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. O projeto visa contrariar as adversidades da vida, combater a solidão e envolver os mais 

idosos em atividades lúdico-culturais, envolve cerca de 18 seniores residentes na Freguesia de 

Portimão e é desenvolvido ao longo de todo o ano.

A exemplo dos anos anteriores foi promovido o projeto Praias Acessíveis Para Todos, na praia do 

Vau, dirigido a pessoas com mobilidade condicionada, temporária ou permanente, durante os 

meses de julho, agosto e setembro. Reconhecido pelos utilizadores como um serviço público de 

grande utilidade no apoio ao cidadão portador de mobilidade condicionada, este projeto conta 

com a utilização de um Tiraló, dando 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.

Em tempo de crise a compra de materiais escolares pesa no orçamento das famílias, assim a 

exemplo dos anos anteriores, a Junta de Freguesia, no intuito de minimizar os encargos das famílias 

no arranque do ano letivo, promoveu a oferta de equipamento escolar a todos os alunos das 

Escolas do 1º ano, do 1º ciclo do Ensino Básico da rede pública da freguesia de Portimão. Este ano 

e face ao agravamento da situação socioeconómica devido à pandemia, o projeto foi alargado a 

todas as crianças até aos 14 anos, de agregados em situação de carência. A entrega do referido 

material foi levada a cabo nas escolas, aquando da receção aos referidos alunos.

A Junta de Freguesia de Portimão apoiou mulheres em situação de sem abrigo, através do Projeto 

Casa Abrigo em parceria com o GRATO - Grupo de Apoio aos Toxicodependentes, que acolheu, 
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acompanhou e orientou cinco mulheres.

Como resposta a situações de maior fragilidade dos fregueses, foram distribuídos a cerca de 

seiscentas pessoas da Freguesia de Portimão um cabaz de Natal. 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.

A Junta de Freguesia de Portimão, em parceria com a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Portimão e a CÁRITAS, continuou a promover o projeto “Tão Perto de Ti”, no âmbito 

da solidariedade e ação social, e que tem como objetivo distribuir refeições confecionadas, 

fomentar rastreios e controlo básico de saúde a pessoas com menos meios socioeconómicos e com 

mobilidade reduzida.

Devido à situação pandémica COVID-19 e para evitar o risco de contágio, a Junta de Freguesia de 

Portimão promoveu o projeto “Nós Vamos Por Si”, para a população mais idosa e residente na 

freguesia. Este projeto consiste em substituir o utente nas suas compras essenciais e entregar as 

mesmas na sua casa.

Ainda neste âmbito, a Junta de Freguesia de Portimão em parceria com a Cáritas Paroquial da 

Igreja Matriz de Portimão, continuou a promover o refeitório social da Paróquia Nossa Senhora da 

Conceição, recolhendo diariamente alimentos, e também o refeitório social da Paróquia de Nossa 

Senhora do Amparo.

A Junta de freguesia de Portimão, no âmbito da pandemia COVID-19, promoveu a oferta de 350 

fardas ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve para os seus profissionais. 

A Junta de Freguesia promoveu, no período compreendido entre 21 e 30 de Outubro, em parceria 

com a Câmara Municipal de Portimão e a Unidade de Saúde Móvel de Portimão, o projeto 

Vacinação contra a gripe Móvel dirigida aos grupos prioritários, nomeadamente pessoas com 

idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com diabetes, na sua zona de residência, de modo a 

evitar a deslocação aos Centros de Saúde e outras unidades de Saúde. 

Orçamento e grandes opções do plano 
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Ainda no âmbito das competências próprias da Junta, foram realizados diversos trabalhos de 

manutenção e conservação na freguesia, tais como: 

- Manutenção dos espaços verdes dos jardins;

- Manutenção da arborização, cortando relva e sebes;

- Manutenção dos sistemas de rega com a substituição de algumas peças danificadas;

- Rega manual no jardim 1º de Dezembro, Rua do Comércio e Rua Direita;

- Compra de equipamento novo para a manutenção dos jardins;

- Compra de adubos, sementes de relva, terra vegetal, material de rega e outros;

- Colocação de calçada em vários sítios da cidade;

- Pintura e arranjo dos bancos públicos da cidade;

- Transporte de materiais (sebes, folhas, pavimento, entre outros) para o lixo;

- Entre outras…

Foram ainda realizados trabalhos de limpeza de bermas, valas, sargetas e sumidouros das vias de 

circulação municipais em espaço rural da Freguesia.

No âmbito da realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo do ensino básico, foram realizados:

- Trabalhos de carpinteiro/serralheiro, tais como, reparação de portas, portões, armários de 

cozinha, estores, persianas, fechaduras, prateleiras, móveis, gavetas, mesas e cadeiras;

- Trabalhos de eletricista, tais como, substituição de lâmpadas e arranjo de fio elétrico; 

- Trabalhos de canalizador, tais como, reparação e substituição de lavatórios, sanitas, urinóis, 

autoclismos, torneiras, desentupimento de sanitas, urinóis e lavatórios e limpeza de grelhas de 

escoamento de águas;

- Instalação de equipamentos adquiridos pelo Município nas escolas, nomeadamente, quadros 

escolares e cabides;

- Trabalhos de pintura, rebocos, reparação de muros, vedações, transporte de lixo, quadros, 

mobiliário, entre outros.

No âmbito da manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo:

- Manutenção dos espaços verdes dos jardins-de-infância e E.B.1`s;

- Limpeza dos jardins, recreios, corte de relva e de sebes, plantação de árvores, sistema de rega, 

reparações de muros e vedações, transporte de folhas e ramos e pequenas reparações em 

pavimentos de cimento e calçada.
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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 criação de receitas e de 

realização das despesas.

Em termos de execução orçamental foi atingida uma taxa de 98,10% na receita e de 32,40% na 

despesa, correspondendo a um montante de €968.898,86 (Novecentos e sessenta e oito mil, 

oitocentos e noventa e oito euros e oitenta e seis cêntimos) e €750.663,81 (Setecentos e cinquenta 

mil, seiscentos e sessenta e três euros e oitenta e um cêntimos) respetivamente, transitando para a 

gerência seguinte o saldo de €1.522.143,55 (Um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, cento e 

quarenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos).

Quadro 1 - Mapa resumo dos fluxos de caixa de 2020

(Valores em euros)

E x e c u ç ã o O r ç a m e n t a l
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O quadro seguinte permite-nos analisar a previsão da receita e o grau de execução da mesma no 

ano de 2020.

Da análise da execução das receitas correntes pode-se constatar a excelente performance ao nível 

da rubrica impostos diretos e transferências correntes. Estas rubricas apresentam uma taxa de 

execução de 98,81% e 101,76, respetivamente.

No que se refere às outras receitas o grau de execução é de 100,00%, traduz-se essencialmente na 

incorporação do saldo da gerência anterior no montante de €1.303.908,50 (Um milhão, trezentos 

e três mil, novecentos e oito euros e cinquenta cêntimos).

(Valores em euros)

Quadro 2 - Execução orçamental da receita no ano de 2020
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De acordo com os valores apresentados no quadro acima, a execução ao nível das despesas 

correntes foi 69,63% por oposição aos 8,95% das despesas de capital. 

De salientar a execução orçamental das rubricas despesas com o pessoal com 91,67%, das 

transferências correntes com 83,56% e da aquisição de bens e serviços com 45,68%.

Quadro 3 - Execução orçamental da despesa no ano de 2020

(Valores em euros)
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As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia de Portimão no ano de 2020, 

ascenderam a €968.898,86 (Novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e oito euros e 

oitenta e seis cêntimos), e repartem-se em receitas correntes no valor de €918.823,78 (Novecentos 

e dezoito mil, oitocentos e vinte e três euros e setenta e oito cêntimos), em receitas de capital no 

valor de €50.000,00 (Cinquenta mil euros) e em outras receitas no valor de €75,08(Setenta e cinco 

euros e oito cêntimos).

 

O r ç a m e n t o d a R e c e i t a

Quadro 4 - Evolução das receitas (2018 - 2020)

(Valores em euros)

Evolução da receita
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Gráfico 1 - Evolução das receitas (2018 - 2020)
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683 648,53 €

721 483,05 €

918 823,78 €

877,99 €
0,00 €

50 000,00 €

224,14 €
108,99 €

75,08 €

2018 2019 2020

Receitas Correntes Receitas de Capital Outras Receitas



Em termos absolutos, em 2020, verificou-se um aumento na receita total na ordem dos 

€247.306,82 (Duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e seis euros e oitenta e dois cêntimos), mais 

34,27% relativamente ao ano anterior. 

A estrutura da receita total vem retratada no quadro que se segue, onde se pode constatar, desde já, 

que as receitas arrecadadas em 2020 correspondem essencialmente  às receitas correntes.

Analisando agora as diversas rubricas económicas, podemos verificar:

Orçamento e grandes opções do plano 

Estrutura da Receita
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Quadro 5 - Estrutura da receita no ano de 2020

(Valores em euros)
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As receitas correntes, pela sua natureza, têm uma função bastante importante na gestão financeira 

da Autarquia. Configuram-se como um fluxo monetário estável, permitindo o financiamento 

consistente de um conjunto de despesas obrigatórias.

Apresentam um valor total de €918.823,78 (Novecentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e três 

euros e setenta e oito cêntimos) resultante das transferências da administração central e local, com 

um peso de 77,58% no total das receitas correntes, e das receitas próprias da Junta como 

expressão dos serviços prestados ao público, que se cifrou em 21,99% do mesmo.

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

Receitas Correntes
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Gráfico 2  - Estrutura das receitas correntes de 2020

Receitas Próprias 
213 050,44 €

23%

Transferências Correntes - Sociedades 
financeiras

52,75 €
0%

Transferências Correntes -
Administração Central

701 387,45 €
76%

Transferências Correntes -
Administração Local

260,16 €
0%

Vendas de bens e serviços 
4 072,98 €

1%



No que respeita às receitas transferidas da administração central, que representam 72,42% do total 

das receitas correntes, verifica-se um aumento de 78,36% relativamente ao exercício de 2019.

De acordo com o n.º 3 do artigo 225º da Lei do Orçamento de Estado para 2019 é aplicável o 

regime de capitação.

O pagamento foi efetuado mediante retenção pela DGAL das transferências do Fundo de 

Financiamento de Freguesias.

Assim, o valor pago em 2020 ao SNS foi de €4.907,36 (Quatro mil, novecentos e sete euros e trinta 

e seis cêntimos) o que se traduz num recebimento efetivo de €351.080,64 (Trezentos e cinquenta e 

um mil, oitenta euros e sessenta e quatro cêntimos) em Fundo de Financiamento de Freguesias.

Orçamento e grandes opções do plano 

Quadro 6 - Evolução das transferências correntes do estado (2018 - 2020)

(Valores em euros)
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Estas verbas destinaram-se ao pagamento dos salários do pessoal e dos autarcas, bem como ao 

funcionamento ordinário dos serviços da Junta.

De salientar o aumento de 78,36% face ao ano transato, explicado pela transferência de recursos 

para a Junta acordadas em 2019, que a partir de 2020 são transferidos diretamente da DGAL, 

compreendendo:

- Gestão e manutenção de espaços verdes (Alameda da República, Jardim Visconde Bívar, Largo 

1.º de Dezembro e Largo 1.º de Maio);

- Limpeza de vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros;

- Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico (Jardim-de-infância da Coca-Maravilhas, Jardim-de-infância das Vendas, 

Jardim-de-infância do Chão-das-Donas, Jardim-de-infância das Quatro Estradas e Jardim-de-

infância da Pedra Mourinha);

- Manutenção de espaços verdes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo (Jardim-de-infância da Coca-Maravilhas, Jardim-de-infância das Vendas, Jardim-de-infância 

do Chão-das-Donas e Jardim-de-infância das Quatro Estradas).

Da administração local proveio uma verba de €260,16 (Duzentos e sessenta euros e dezasseis 

cêntimos) que dizem respeito à transferência da verba de recenseamento eleitoral de 02/07/2020 

proveniente da DGAL, de  acordo com o artigo m.º 1, do Decreto-Lei n.º 410-B/79, de 27 de 

setembro.

Gráfico 3 - Evolução das transferências correntes da administração central
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372 127,20 €

393 250,45 €

701 387,45 €

2018 2019 2020

Transferências correntes - administração local



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. 

Gráfico 4 - Evolução das transferências correntes da administração local

Receitas próprias da Junta de Freguesia
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Gráfico 5 - Evolução das receitas próprias
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77 209,82 €
79 546,99 €

260,16 €

2018 2019 2020

210 652,15 €

244 336,90 €

213 050,44 €

2018 2019 2020



Da análise do gráfico podemos constatar que o ano de 2020 apresenta um a diminuição de 

12,80% explicada pela isenção de três meses concedida, aprovada pelo órgão executivo em 

reunião de 6 de abril de 2020 e pelo órgão deliberativo em sessão de 25 de junho de 2020.

As receitas de capital apresentam um valor de €50.000,00 (Cinquenta mil euros) resultante do 

protocolo de cedência de utilização de prédio urbano e de apoio técnico e financeiro para a 

construção e manutenção de parque infantil e de lazer sito na Rua dos Antigos Combatentes, 3 

Bicos, Freguesia de Portimão.

Esta rubrica apresenta um peso de 5,16% das receitas.

Gráfico 6 - Evolução das receitas próprias por tipo
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Receitas de Capital

Imposto municipal sobre
imóveis

Canídeos Atestados Autenticações Coimas e penalidades por
contra-ordenações

Multas e penalidades
diversas

193 762,32 €

7 003,75 €

38 859,00 €

4 649,25 €
18,00 € 44,58 €

187 745,05 €

2 360,00 €

20 139,00 €

2 748,00 €
54,00 € 4,39 €

2019 2020
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Orçamento
da despesa





As despesas realizadas no exercício de 2020 cifram-se em €750.663,81 (Setecentos e cinquenta 

mil, seiscentos e sessenta e três euros e oitenta e um cêntimos) e repartem-se em despesas correntes 

no valor de €623.410,27 (Seiscentos e vinte e três mil, quatrocentos e dez euros e vinte e sete 

cêntimos) e em despesas de capital no valor de €127.253,07 (Cento e vinte e sete mil, duzentos e 

cinquenta e três euros e sete cêntimos).

Em 2020  houve um aumento das despesas em 18,07%, face ao ano anterior, explicado pelo 

aumento das despesas de capital.

O r ç a m e n t o d a D e s p e s a

Quadro 7 - Evolução das despesas (2018 - 2020)

(Valores em euros)

Gráfico 7 - Evolução das despesas (2018 - 2020)

Evolução da despesa
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620 857,56 € 633 076,97 € 623 410,74 €

104 874,34 €

2 690,32 €

127 253,07 €

2018 2019 2020

Despesas Correntes Despesas de Capital



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 83,05% 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 47,18% e 24,82%, 

respetivamente.

Analisando agora as diversas rubricas económicas, podemos verificar:

Quadro 8 - Estrutura da despesa total no ano de 2020
(Valores em euros)

Gráfico 8 - Estrutura da despesa total em 2020

Estrutura da despesa
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623 410,74 €
83%

127 253,07 €
17%

Despesas Correntes Despesas de Capital



As despesas correntes, com um grau de execução orçamental de 91,32%, registam um valor de

€633.076,97 (Seiscentos e trinta e três mil, setenta e seis euros e noventa e sete cêntimos) e 

constituem as principais despesas de funcionamento, apresentando um peso de 99,58% das 

despesas pagas.

 

As despesas com o pessoal representam 57% das despesas correntes.

Neste agrupamento devem considerar-se todas as espécies de remunerações principais e de 

abonos acessórios (subsídio de refeição e abonos para falhas). Compreendem-se, também, os 

encargos com o pessoal pagos ao Estado, como entidade patronal, suportando esquemas de 

segurança social dos seus funcionários.

Quadro 9 - Evolução das despesas com o pessoal (2018 - 2020)

(Valores em euros)

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal
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Gráfico 9 - Estrutura das despesas correntes em 2020

2020Relatório de Gestão

Despesas com o Pessoal
354 191,96 €

57%

Aquisição de Bens e Serviços
186 314,74 €

30%

Transferências Correntes
82 148,34 €

13%
Outras Despesas Correntes

755,70 €
0%



As despesas com o pessoal apresentam um aumento de 2,32% em relação ao ano transato.

Gráfico 10 - Evolução das despesas com o pessoal (2018-2020) 
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Titulares de órgãos de soberania
e membros de órgãos autárquicos

Pessoal do quadro Pessoal em regime de tarefa ou
avença

Total

2018 2019 2020

279 654,28 €
79%

8 925,16 €
2%

65 612,52 €
19%

Remunerações certas e permanentes Abonos Variáveis ou Eventuais Segurança Social



As remunerações certas e permanentes apresentam um valor de €279.654,28 (Duzentos e setenta 

e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos) equivalentes a 79% da 

despesa com o pessoal. Nesta rubrica incluem-se todas as remunerações, subsídios de natal, férias 

e de refeição e as despesas de representação.

 

Esta rubrica regista um volume de €186.314,74 (Cento e oitenta e seis mil, trezentos e catorze 

euros e setenta e quatro cêntimos), apresenta um grau de execução de 45,68% e um peso de 

24,82% da despesa corrente.

De salientar que, neste ano de pandemia, gastamos um total de €20.762,44 (Vinte mil, setecentos 

e sessenta e dois euros e quarenta e quatro cêntimos) com aquisição de bens e serviços no âmbito 

do COVID-19, nomeadamente com a compra de máscaras, viseiras, luvas, desinfetante, 

preparação dos serviços da Junta para o atendimento dos fregueses com a máxima proteção, 

oferta de fardas ao Centro Hospital Universitário do Algarve, de frigorífico ao hospital de 

Orçamento e grandes opções do plano 
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Gráfico 12 - Remunerações certas e permanentes
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Aquisição de bens e serviços

Total

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

Pessoal do quadro

Pessoal em regime de tarefa ou avença

279 654,28 €

60 273,01 €

214 584,27 €

4 797,00 €



campanha, de máscaras comunitárias à população, serviços de limpeza e construção de uma 

divisória no Centro de Saúde de Portimão.

Com a aquisição de bens foram contabilizados €45.062,90 (Quarenta e cinco mil, sessenta e dois 

euros e noventa cêntimos). As despesas com a aquisição de bens apresentam um aumento na 

ordem dos 37,41% em relação ao ano transato.

Importa salientar as despesas com a rubrica prémios, condecorações e ofertas representam31% da 

despesa com a aquisição de bens com um valor de €14.205,06 (Catorze mil, duzentos e cinco 

euros e seis cêntimos). Nesta rubrica estão contabilizados a oferta de material escolar a todos os 

alunos das Escolas do 1º ano do 1º ciclo do Ensino Básico da rede pública da freguesia de 

Portimão, no valor de €5.798,71 (Cinco mil, setecentos e noventa e oito euros e setenta e um 

cêntimos), este ano e face ao agravamento da situação socioeconómica devido à pandemia, o 

projeto foi alargado a todas as crianças até aos 14 anos, de agregados em situação de carência.
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Aquisição de bens

Gráfico 13 - Estrutura da aquisição de bens

Outros bens 
12 222,07 €

27%

Material de Escritório
5 374,11 €

12%

Alimentação - Refeições 
confeccionadas

1 634,67 €
4%

Ferramentas e utensílios
463,57 €

1%

Limpeza e Higiene
1 557,78 €

3%

Prémios, conderações e ofertas
14 205,06 €

31%

Vestuário e artigos 
pessoais
850,86 €

2%

Produtos vendidos nas farmácias
695,43 €

2%

Gasóleo
796,10 €

2%

Gasolina
283,12 €

1%



Para a aquisição de material administrativo e informático necessário ao normal funcionamento da 

Junta, incluindo o material necessário ao funcionamento do Posto Público de Internet e todos os 

apoios logísticos aos clubes e coletividades nomeadamente, na feitura de cartazes e brochuras 

solicitadas ao longo do ano, segue-se a rubrica de material de escritório com um valor de 

€5.374,11 (Cinco mil, trezentos e setenta e quatro euros e onze cêntimos) que apresenta uma 

diminuição de 5,18% em relação ao ano anterior.

A rubrica outros bens apresenta um valor de €12.222,07 (Doze mil, duzentos e vinte e dois euros e 

sete cêntimos) que inclui a compra de bens necessários aos trabalhos realizados no âmbito da 

gestão e manutenção de espaços verdes, realização de pequenas reparações nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, reparações em 

parques infantis, bancos de jardins, limpeza de bermas, edifício da Junta, e em outros locais da 

freguesia.

Nas despesas correntes a rubrica aquisição de serviços regista um valor de €141.251,84 (Cento 

quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um euros e oitenta e quatro cêntimos), que é composta 

de acordo com o quadro seguinte. 

De salientar uma diminuição na ordem dos 10,94% em relação a 2019.
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Aquisição de serviços

Quadro 10 - Estrutura da aquisição de serviços



A rubrica comunicações apresenta um valor de €6.587,96 (Seis mil, quinhentos e oitenta e sete 

cêntimos), compreende as despesas com telefones fixos e móveis, internet e serviços de correio e 

apresenta uma diminuição na ordem dos 6,08% em relação ao ano transato.

A rubrica publicidade com uma diminuição de 39,19% em relação ao ano transato, apresenta um 

valor de €2.124,21 (Dois mil, cento e vinte e quatro euros e vinte e um cêntimos) e compreende as 

despesas com a publicitação das atividades da junta ao longo do ano e as publicações obrigatórias 

na lei.

Importa salientar a rubrica conservação de bens que apresenta um valor de €69.779,53 (Sessenta 

e nove mil, setecentos e setenta e nove euros e cinquenta e três  cêntimos), que inclui as despesas, 

de material e mão-de-obra especializada, no âmbito da gestão e manutenção de espaços verdes, 

realização de reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 

ensino básico, reparações em parques infantis, bancos de jardins, limpeza de bermas, edifício da 

Junta, e em outros locais da freguesia. Esta rubrica sofreu uma diminuição de 23,90% em relação 

ao ano transato.

A rubrica assistência técnica diz respeito ao contrato de assistência técnica anual dos programas da 

Fresoft e apresenta um valor de €3.904,76 (Três mil, novecentos e quatro euros e setenta e seis 

cêntimos).

A rubrica encargos de cobrança de receitas compreende os encargos relacionados com as receitas 

de imposto sobre imóveis.

A rubrica outros serviços apresenta um valor de €43.043,91(Quarenta e três mil, quarenta e três 

euros e noventa e um cêntimos), apresenta uma diminuição na ordem dos 93,16%, devido à 

pandemia COVID-19 e regista as despesas com as atividades realizadas ao longo do ano, tais 

como: a música e espetáculo online Portimão - Terra Mãe; o Troféu de Acordeão João César; o 

Cabaz de Natal; o apoio às atividades desenvolvidas com a população mais jovem, entre outras 

atividades, como se evidencia no gráfico seguinte.

Orçamento e grandes opções do plano 
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Da análise do gráfico podemos constatar que a atividade que apresenta o valor mais elevado foi as 

despesas no âmbito do projeto , que inclui a iluminação de natal, animação 

de Natal com o projeto “Ernesto Salva o Natal“ e compra de Pais Natais para distribuir, totalizando 

€19.090,92 (Dezanove mil, noventa euros e noventa e dois cêntimos).

A entrega do Cabaz de Natal, a cerca de seiscentas famílias, recenseadas na freguesia, com o valor 

de €9.997,46 (Nove mil, novecentos e noventa e sete euros e quarenta e seis cêntimos). 

O Teatro Sénior da Freguesia totaliza o valor de €5.373,21 (Cinco mil, trezentos e setenta e três 

euros e vinte e um cêntimos), sendo que €5.000,00 foram entregues como subsídio à Gaveta pela 

realização do projeto.

Nas despesas com o Festival de Acordeão João César é necessário somar €1.450,00 das despesas 

com o subsídio à Rádio Alvor pela realização da parceria e publicidade, ficando a atividade por 

€3.755,41 (Três mil, setecentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e um cêntimos).

 “O Centro tem vida“
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Gráfico 14 - Atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia 

Festival de 
Acordeão João 

César
2 305,41 €

5%

Cabaz de Natal
9 997,46 €

23%

Portimão - Terra Mãe
1 707,00 €

4%

Outras Atividades
6 722,21 €

16%

Projeto "O Centro Tem Vida"
19 090,92 €

44%

Teatro Sénior
373,21 €

1%

XVII Congresso Nacional da ANAFRE
2 847,70 €

7%



A música e o espetáculo online  totalizaram um total de €3.857,00 (Três mil, 

oitocentos e cinquenta e sete euros), sendo que €2.150,00 foram para despesas com o subsídio à 

Rádio Alvor pela realização da parceria.

As transferências correntes apresentam um valor de €82.148,34 (Oitenta e dois mil, cento e 

quarenta e oito euros e trinta e quatro cêntimos). Neste agrupamento são contabilizadas as 

importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar as suas despesas 

correntes.

Da análise do gráfico podemos constatar que a atribuição de subsídios registou uma diminuição na 

ordem dos 8,90%, em relação ao ano transato.

“Portimão - Terra Mãe“

Orçamento e grandes opções do plano 
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Transferências Correntes

Gráfico 15 - Estrutura das transferências correntes 

ANAFRE
2 279,25 €

3%

Solidariedade Social
34 500,00 €

42%

Cultura, Recreio e Desporto
41 129,94 €

50%

Acção Social - Famílias 
Carenciadas
4 239,15 €

5%
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Gráfico 16 - Evolução dos subsídios atribuídos (2018 - 2020) 

24 400,00 € 21 470,00 €

34 500,00 €

56 117,00 €

60 888,31 €

41 129,94 €

2018 2019 2020

Solidariedade Social Cultura, Recreio e Desporto

Quadro 11 - Listagem de subsídios atribuídos às Instituições de Solidariedade Social
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Quadro 12 - Listagem de subsídios atribuídos às Coletividades de cultura, recreio e desporto



No âmbito das diversas atividades da Junta, como por exemplo, o Teatro Sénior, o projeto Praias 

Acessíveis para todos, a música e espetáculo  “Portimão - Terra Mãe” , o  Festival de Acordeão João 

César e o Festival Choque Frontal, foram realizadas parecerias com algumas associações e 

instituições que se refletem no valor dos subsídios atribuídos em 2020.

A rubrica acção social - Famílias carenciadas apresenta um valor de €4.239,15 (Quatro mil, 

duzentos e trinta e nove euros e quinze cêntimos) e diz respeito ao montante transferido para apoiar 

famílias carenciadas. 

Foram promovidas ajuda monetária a 11 famílias carenciadas no âmbito do pagamento de 

medicamentos, lentes para os óculos, transporte, pagamento de faturas de gás , pagamento de 

cadeira de posicionamento e pagamento de obra de reabilitação em habitação, para além destas 

famílias foram ajudadas muitas mais através do encaminhamento para outras entidades.

As despesas de capital em 2020 totalizaram o valor de €127.253,07 (Cento e vinte e sete mil, 

duzentos e cinquenta e três euros e sete cêntimos) valor superior ao ano transato em 4630,03%. 
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Despesas de Capital

Gráfico 17 - Estrutura das despesas de capital

Edifício Sede da Junta
78 956,47 €

62%
Parques outros 
equipamentos
43 990,00 €

35%

Equipamento de 
informática
599,00 €

0%
Equipamento 
administrativo
1 058,60 €

1%

Ferramentas e utensílios
2 649,00 €

2%



No ano 2020 conseguimos concluir o concurso limitado por prévia qualificação para a Conceção 

e execução da empreitada de reabilitação do edifício para instalação dos serviços da Junta de 

Freguesia de Portimão”, obter o visto do Tribunal de contas e iniciar a obra. Assim nesta rubrica foi 

gasto o valor de €78.956,47 (Setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis euros e quarenta e 

sete cêntimos), correspondente ao primeiro pagamento.

Importa salientar a rubrica Parques e outros equipamentos que apresenta um valor de €43.990,00 

(Quarenta e três mil, novecentos e noventa euros) e dizem respeito à empreitada de execução de 

espaço de jogo e recreio da Rua dos Antigos Combatentes por contrapartida da rubrica de 

receita1005010100.

“
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78 956,47 €
6%

1193 043,52 €
94%

Valor pago em 2020 Valor a pagar em 2021

Gráfico 18 - Sede da Junta



5
Limites Legais





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 2019 foi de €721.483,05 (Setecentos e vinte e 

um mil, quatrocentos e oitenta e três euros e cinco cêntimos), pelo que os limites máximos de 

despesa com o pessoal no ano de 2020, são os seguintes:

Quadro 13 - Limites legais de encargos com o pessoal

L i m i t e s L e g a i s
Limites 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 49,57% e 4,68%, dos referidos limites, como se comprova pela análise do 

gráfico seguinte:

Gráfico 19 - Limites legais de encargos com o pessoal
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Limite máximo de "Despesas com o Pessoal" Despesas efetuadas com o pessoal em 2020, a considerar
para o limite máximo

Pessoal do quadro Pessoal fora do quadro







Da análise dos indicadores de gestão orçamental há a salientar um grau de execução orçamental 

de 95,02% para as receitas totais e 32,15% para as despesas totais.

Este rácio mede a capacidade das receitas totais cobrirem as despesas totais. Verifica-se que as 

receitas totais cobrem a totalidade das despesas.

A receita corrente cobre a totalidade da despesa corrente realizada em 2020.

Quadro 14 - Grau de cobertura global da receita total

Quadro 15 - Grau de cobertura da receita corrente

Quadro 16 - Grau de cobertura do Fundo de Financiamento de Freguesia nas 
Despesas com o pessoal

R á c i o s O r ç a m e n t a i s e F i n a n c e i r o s
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O Fundo de Financiamento de Freguesias  cobre a totalidade das despesas com o pessoal.

Assim, em 2020, verifica-se que as receitas correntes cobrem a totalidade das despesas da mesma 

natureza, sobrando 47,38% ou seja €295.413,04 (Duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e 

treze euros e quatro cêntimos) para investir nas despesas de capital.

 

Quadro 17 - Relação entre as receitas e despesas correntes e de capital
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Gráfico 20 - Despesas e receitas correntes em 2020

Gráfico 21 - Despesas e receitas de capital e outras receitas em 2020

55

2020Relatório de Gestão

918 823,78 €
60%

623 410,74 €
40%

Receitas Correntes Despesas Correntes

50 075,08 €
28%

127 253,07 €
72%

Receita de Capital e Outras Receitas Despesas de Capital





7
Conclusão





Na gestão orçamental relativa ao ano de 2020, executada pela Junta de Freguesia de Portimão, 

importa referir o cumprimento em 98,10% para as receitas totais e 32,40% para as despesas totais 

relativamente ao previsto no Orçamente para o exercício de 2020, facto que assinala uma política 

de rigor e transparência na gestão da Junta de Freguesia. 

Os documentos em apreciação refletem, ainda, um aumento da receita corrente, em cerca de 

27,35% e uma diminuição da despesa corrente na ordem dos 1,53%, relativamente ao exercício do 

ano transato.

O exercício de 2020, ano em apreciação, regista um valor de €2.278.340,31 (Dois milhões e 

duzentos e setenta e oito mil, trezentos e quarenta euros e trinta e um cêntimos), relativamente ao 

exercício de 2019, situação que permitiu à Junta transferir para o ano económico de 2021 um 

saldo de €1.522.143,55 (Um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e três euros e 

cinquenta 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 2020 e, 

bem assim, refletir com toda a transparência que lhe é devida, os valores e aplicações do exercício 

findo. 

Portimão, 12 de abril 2021

C o n c l u s ã o
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