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1
Introdução





O presente Relatório de Gestão e documentos de Prestação de Contas do ano de 2021 

serão submetidos à aprovação do órgão Executivo e apreciação do órgão Deliberativo, no 

âmbito das suas competências e nos termos do disposto na alínea e), n.º 1 do artigo 16.º e 

alínea b), n.º 1, do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

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 2021.

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

7
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Os serviços da Junta emitiram  atestados,  autenticações de fotocópias, tos 4.839 256 694   regis

e licenças de canídeos e a venda de  carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do  541

protocolo com a Frota Azul. 

O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu  carenciados com problemas de acentuada 60

pobreza, tendo promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da Paróquia de 

Nossa Senhora do Amparo.

O GIP - Gabinete de Inserção Profissional 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;13.597 
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Atestados Autenticações de
Fotocópias

Registo e licenças de
canídeos

Carregamento de Vai
e Vem

5340

283

1063

117

4839

256
694 541

2020 2021

2020 2021

58

60
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Com o projeto  ao supermercado, à farmácia, ao mercado, que o primeiro “Nós Vamos por si”

objetivo é evitar o risco de contágio por COVID-19, à população com idade superior aos 65 

anos. Foram ajudadas  famílias, substituindo-os , desde 16 de março de 2020 até à data, 907

nas suas compras essenciais.

A Junta recebeu  visitantes no seu site. 17.125

Em parceria com a DECO - Associação de Defesa do Consumidor foi promovido o apoio a 9 

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 ao preenchimento on-line 

do IRS 2020, tendo sido atendidos cerca de  pessoas. 325

2020 2021

15770

17125

2020 2021

32
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2020 2021

280

325



O ano de 2021, foi um ano marcado pela pandemia COVID-19 tal como o ano transato, que 

afetou o mundo inteiro e a forma como socializamos, trabalhamos, e vivemos o nosso dia-a-

dia.

Mesmo neste contexto, o Executivo da Junta de Freguesia de Portimão, continuou a desenvolver 

as várias ações programadas para o ano em causa. Deu, como não podia deixar de ser, 

especial atenção à área social e à ajuda de proximidade, mas foi uma Junta dinâmica no 

campo da Cultura e da Educação, adotando as novas tecnologias para poder desenvolver as 

atividades, no tocante ao ambiente, desenvolveu o seu trabalho sempre com os olhos no 

futuro.

Assim, de acordo com os nichos de intervenção desta Autarquia, e respeitando sempre as 

recomendações da DGS, apresenta-se uma síntese das principais atividades desenvolvidas ao 

longo do ano:

A Junta de Freguesia de Portimão promoveu com o grupo de Teatro Sénior, via online, 

publicações semanais, onde se partilhou: Contos; Histórias de tradição oral Algarvia; 

Sequências de rimas; Trava-línguas; e originais em registo de leitura encenada. O Grupo de 

Teatro Sénior foi convidado e participou no filme .“Última Hora”

Em parceria com a Rádio Alvor FM, a Junta de Freguesia de Portimão, realizou no TEMPO - 

Teatro Municipal de Portimão, o , no dia 13 de julho. 4º Festival Choque Frontal

Promoveu, também, no TEMPO - Teatro Municipal de Portimão, o espetáculo “António 

Calvário, Uma Vida de Canções” , no dia 24 de julho.

Na impossibilidade de realizar o  nos moldes habituais, este foi feito Festival Chaminé d’Ouro

com recurso à via online, e em parceria com a Rádio Alvor FM realizou-se uma edição especial 

do festival no dia 14 de agosto, que contou com a atuação de jovens portimonenses. 

Em colaboração com o Boa Esperança Atlético Clube Portimonense, a Junta de Freguesia de 

Portimão promoveu, nos dias 14 e 21 de agosto, duas sessões da peça de teatro “Marafada 

Quarentena” , que contou com a presença de 214 seniores da freguesia.

Educação

Orçamento e grandes opções do plano 

Síntese das atividades desenvolvidas
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Cultura e lazer



Proporcionou no dia 17 de agosto, um , subida do Rio Arade, que contou com passeio de barco

cerca de 23 seniores da freguesia.

A Junta de Freguesia de Portimão organizou em parceria com a Rádio Alvor FM, no dia 4 de 

setembro, o , no Tempo – Teatro Municipal de Portimão, em 7º Festival de Acordeão João César

cumprimento com todas as normas preconizadas pela DGS. 

No dia 15 de setembro, em colaboração com o Boa Esperança Atlético Clube Portimonense, 

promoveu o evento , no adro da Igreja Matriz de Portimão.“Fado à Janela”

A Junta de Freguesia de Portimão, a 11 de novembro, após um interregno de um ano devido à 

pandemia, celebrou o dia de S. Martinho com o habitual e tradicional , colocou um Magusto

assador no centro da Praça da Alameda e distribuiu castanha assada e jeropiga. A festa foi 

animada pelo acordeonista Filipe Romão e pelo Grupo de Cante Alentejano dos Centros 

Comunitários de Portimão, proporcionando momentos de lazer e convívio no Centro da 

Cidade.

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

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 a todos os oferta de equipamento escolar 

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

Portimão. 

A Junta de Freguesia de Portimão, através do Projeto  e em parceria com o GRATO Casa Abrigo

- Grupo de Apoio aos Toxicodependentes, apoiou mulheres em situação de sem abrigo.

11
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Social



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

seiscentas famílias da Freguesia de Portimão, um  entre os dias 7 e 22 de cabaz de Natal

dezembro. Esta iniciativa, a exemplo de anos anteriores, pretende minorar algumas das 

necessidades básicas sentidas por pessoas com baixos recursos económicos.

Continuando a apostar na dinamização e apoio ao comércio local, a Junta de Freguesia de 

Portimão, promoveu o , nos dias 1 a 25 de VI Concurso de Montras e Varandas de Natal

dezembro. Com esta iniciativa pretendeu que os fregueses optassem pelas lojas de comércio 

tradicional da freguesia para efetuarem as suas compras de Natal.

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 , no  “Tão Perto de Ti”

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 , para a população mais idosa e “Nós Vamos Por Si”

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 da Paróquia Nossa Senhora refeitório social 

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 aquisição 

de bens alimentares para serem distribuídos pelas famílias mais necessitadas da freguesia.

Orçamento e grandes opções do plano 
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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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Obras, conservação, manutenção e outros





2
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 97,59% na receita e de 77,86% 

na despesa, correspondendo a um montante de �958.156,08 (Novecentos e cinquenta e oito 

mil, cento e cinquenta e seis euros e oito cêntimos) e �1.984.389,17 (Um milhão, novecentos e 

oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e nove euros e dezassete cêntimos) respetivamente, 

transitando para a gerência seguinte o saldo de �495.910,46 (Quatrocentos e noventa e cinco 

mil, novecentos e dez euros e quarenta e seis cêntimos).

Quadro 1 - Mapa resumo dos fluxos de caixa de 2021

(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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 (valores em € - Euros) 

Saldo da gerência anterior (Execução Orça menta l  2020) 1.522.143,55 

Recei ta cobrada na gerência  958.156,08 

SOMA 2.480.299,63 

Despesa efetuada na gerência  1.984.389,17 

Saldo que transi ta para a gerência seguinte  

(Execução Orçamenta l  20 21)
 495.910,46

 



O quadro seguinte permite-nos analisar a previsão da receita e o grau de execução da mesma 

no ano de 2021.

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

nível da rubrica transferências correntes, taxas, multas e outras penalidades e impostos diretos. 

Estas rubricas apresentam uma taxa de execução de 102,17%, 98,73% e 93,50%, 

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 

�1.522.143,55 (Um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e três euros e 

cinquenta e cinco cêntimos).

(Valores em euros)

Quadro 2 - Execução orçamental da receita no ano de 2021
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De acordo com os valores apresentados no quadro acima, a execução ao nível das despesas 

de capital foi 94,30% por oposição aos 57,92% das despesas correntes. 

De salientar a execução orçamental das rubricas despesas com o pessoal com 88,39% e das 

transferências correntes com 79,22% .

Quadro 3 - Execução orçamental da despesa no ano de 2021

(Valores em euros)
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3
Análise da Receita





As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia de Portimão no ano de 2021, 

ascenderam a �958.156,08 (Novecentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e seis euros  

e oito cêntimos), e repartem-se em receitas correntes no valor de �958.137,71 (Novecentos e 

cinquenta e oito mil, cento e trinta e sete euros e setenta e um cêntimos) e em outras receitas no 

valor de �18,37 (Dezoito euros e trinta e sete cêntimos).

A n á l i s e d a R e c e i t a

Quadro 4 - Evolução das receitas (2019 - 2021)

(Valores em euros)

Evolução da receita
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Gráfico 1 - Evolução das receitas (2019 - 2021)
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721 483,05 €

918 823,78 € 958 137,71 €

0,00 €

50 000,00 €

0,00 €

108,99 €
75,08 €

18,37 €

2019 2020 2021

Receitas Correntes Receitas de Capital Outras Receitas



Em termos absolutos, em 2021, verificou-se uma diminuição na receita total na ordem dos 

�10.742,78 (Dez mil, setecentos e quarenta e dois euros e setenta e oito cêntimos), menos 

1,11% 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 2021 correspondem essencialmente às receitas 

correntes.

Analisando agora as diversas rubricas económicas, podemos verificar:

Orçamento e grandes opções do plano 

Estrutura da Receita

24

Quadro 5 - Estrutura da receita no ano de 2021

(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 �958.137,71 (Novecentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e 

sete euros e setenta e um cêntimos) resultante das transferências da administração central e 

local, com um peso de 77,46% no total das receitas correntes, e das receitas próprias da Junta 

como expressão dos serviços prestados ao público, que se cifrou em 22,51% 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 2021



No que respeita às receitas transferidas da administração central, que representam 76,15% do 

total das receitas correntes, verifica-se um aumento de 4,28% relativamente ao exercício de 

2020.

De acordo com o Orçamento de Estado 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 2021 ao SNS foi de �4.539,16 (Quatro mil, quinhentos e trinta e nove 

euros e dezasseis cêntimos) o que se traduz num recebimento efetivo de �369.248,84 

(Trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos) 

em Fundo de Financiamento de Freguesias.

Orçamento e grandes opções do plano 

Quadro 6 - Evolução das transferências correntes do estado (2019 - 2021)

(Valores em euros)
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Transferências correntes - administração central
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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 valor de �294.514,64 (Duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e catorze 

euros e sessenta e quatro cêntimos) registada na rubrica de Fundo de Equilíbrio Financeiro que 

advém da transferência de competências e dos respetivos recursos para a Junta, e que 

compreende:

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

Largo1.º de Dezembro, Largo 1.º de Maio e Jardim Sárrea Prado);

- Limpeza de vias e espaços públicos (parcial), 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, Vendas, Chão-das-

Donas,  Quatro Estradas, Pedra Mourinha, Fojo, Pontal, Major David Neto, E.B.1 da Coca-

Maravilhas, Vendas, Chão-das-Donas, Pedra Mourinha, Pontal, Major David Neto);

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

ciclo (Jardim-de-infância da Coca-Maravilhas, Vendas, Chão-das-Donas,  Quatro Estradas, 

Pedra Mourinha, Fojo, Pontal, Major David Neto, E.B.1 da Coca-Maravilhas, Vendas, Chão-

das-Donas, Pedra Mourinha, Pontal, Major David Neto);

- Manutenção e reparação do mobiliário urbano no espaço público existente.

Gráfico 3 - Evolução das transferências correntes da administração central
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393 250,45 €

701 387,45 €
729 626,05 €

2019 2020 2021



Da administração local proveio uma verba de �12.551,19 (Doze mil, quinhentos e cinquenta e 

um euros e dezanove cêntimos) que diz respeito à transferência da verba de recenseamento 

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

de setembro, e �11.470,24 (Onze mil, quatrocentos e setenta euros e vinte e quatro cêntimos), 

no âmbito do Protocolo de Cooperação para o projeto Praia Acessível - Praia do Vau entre o 

Município de Portimão na Junta de Freguesia de Portimão.

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.

28

2021Relatório de Gestão

Transferências correntes - administração local

Gráfico 4 - Evolução das transferências correntes da administração local

Receitas próprias da Junta de Freguesia

79 546,99 €

260,16 €

12 551,19 €

2019 2020 2021



Receitas de Capital

Da análise do gráfico podemos constatar que o ano 2021 apresenta um aumento de 1,24% 

em relação ao ano transato.

No ano de 2021 não houve receitas de capital.

Gráfico 5 - Evolução das receitas próprias
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Gráfico 6 - Evolução das receitas próprias por tipo

244 336,90 €

213 050,44 €
215 694,52 €

2019 2020 2021





4
Análise da Despesa





As despesas realizadas no exercício de 2021 cifram-se em �1.984.389,17 (Um milhão, 

novecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e nove euros e dezassete cêntimos) e 

repartem-se em despesas correntes no valor de �670.352,71 (Seiscentos e setenta mil, 

trezentos e cinquenta e dois euros e setenta e um cêntimos) e em despesas de capital no valor 

de �1.314.036,46 (Um milhão, trezentos e catorze mil, trinta e seis euros e quarenta e seis 

cêntimos).

Em 2021 houve um aumento das despesas em 164,35%, face ao ano anterior, explicado pela 

construção da nova Sede da Junta.

A n á l i s e d a D e s p e s a

Quadro 7 - Evolução das despesas (2019 - 2021)

Gráfico 7 - Evolução das despesas (2019 - 2021)

Evolução da despesa
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633 076,97 € 623 410,74 €
670 352,71 €

2 690,32 €

127 253,07 €

1314 036,46 €

2019 2020 2021

Despesas Correntes Despesas de Capital

(Valores em euros)



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 de capital que assumiram maior 

preponderância no volume total de despesa realizada, representando cerca de 66,22% da 

despesa total. 

Analisando agora as diversas rubricas económicas, podemos verificar:

Quadro 8 - Estrutura da despesa total no ano de 2021

(Valores em euros)

Gráfico 8 - Estrutura da despesa total em 2021

Estrutura da despesa
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670 352,71 €
34%

1314 036,46 €
66%

Despesas Correntes Despesas de Capital



As despesas correntes, com um grau de execução orçamental de 57,92%, registam um valor de 

�670.352,71 (Seiscentos e setenta mil, trezentos e cinquenta e dois euros e setenta e um 

cêntimos) e constituem as principais despesas de funcionamento, apresentando um peso de 

33,78% das despesas pagas.

As despesas com o pessoal representam 53% 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 (2019 - 2021)

(Valores em euros)

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal
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Despesas com o Pessoal
351 244,80 €

53%

Aquisição de Bens e 
Serviços

230 180,05 €
34%

Transferências Correntes
88 028,41 €

13%
Outras Despesas Correntes

899,45 €
0%



As despesas com o pessoal apresentam uma diminuição de 2,92% em relação ao ano 

transato.

Gráfico 10 - Evolução das despesas com o pessoal (2019 - 2021) 
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As remunerações certas e permanentes apresentam um valor de �271.496,98 (Duzentos e 

setenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis euros e noventa e oito cêntimos) equivalentes a 

77% 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 �230.180,05 (Duzentos e trinta mil, cento e oitenta euros e 

cinco cêntimos), apresenta um grau de execução de 35,70% e um peso de 11,60% da despesa 

corrente.

Orçamento e grandes opções do plano 
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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

271 496,98 €

57 231,38 €

209 468,60 €

4 797,00 €



Com a aquisição de bens foram contabilizados �42.902,02 (Quarenta e dois mil, novecentos 

e dois euros e dois cêntimos). As despesas com a aquisição de bens diminuíram 4,80% em 

relação ao ano transato.

Importa salientar a rubrica prémios, condecorações e ofertas representam 28% da despesa 

com a aquisição de bens com um valor de �11.788,23 (Onze mil, setecentos e oitenta e oito 

euros e vinte e três 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 �6.056,27 (Seis mil e cinquenta e seis euros e vinte e sete 

cêntimos). 
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Aquisição de bens

Gráfico 13 - Estrutura da aquisição de bens



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

da Junta, incluindo 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 �5.465,40 (Cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros e 

quarenta cêntimos) que apresenta um aumento de 1,70% em relação ao ano anterior.

A rubrica outros bens apresenta um valor de �15.899,01 (Quinze mil, oitocentos e noventa e 

nove euros e um cêntimo) 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, abrigos de passageiros, bancos de jardins, edifício da Junta, e em outros 

locais da freguesia.

Nas despesas correntes, a rubrica aquisição de serviços regista um valor de �187.278,03 

(Cento e oitenta e sete mil, duzentos e setenta e oito euros e três cêntimos), composta de acordo 

com o quadro seguinte. 

De salientar um aumento na ordem dos 32,58% em relação a 2020.

39

2021Relatório de Gestão

Aquisição de serviços

Quadro 10 - Estrutura da aquisição de serviços

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

Limpeza e higiene €8.118,00 

Encargos com instalações €47,74 

Conservação de bens €80.827,38 

Comunicações €6.635,46 

Transportes €89,90 

Representações dos serviços €157,35 

Seguros €2.045,06 

Estudos, pareceres, projetos e consultadoria €5.166,00 

Publicidade €1.557,29 

Assistência técnica €3.904,76 

Outros trabalhos especializados €258,30 

Serviços de saúde €559,98 

Encargos de cobrança de receitas €4.429,59 

Outros serviços €73.481,22 

TOTAL €187.278,03 

 



A rubrica comunicações apresenta um valor de �6.635,46 (Seis mil, seiscentos e trinta e cinco 

euros e quarenta e seis cêntimos), compreende as despesas com telefones fixos e móveis, 

internet e serviços de correio e apresenta um aumento na ordem dos 0,72% em relação ao ano 

transato.

A rubrica publicidade, com uma diminuição de 26,69% em relação ao ano transato, apresenta 

um valor de �1.557,29 (Mil, quinhentos e cinquenta e sete euros e vinte e nove 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 �80.827,38 

(Oitenta mil, oitocentos e vinte e sete euros e trinta e oito 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, abrigos de passageiros, bancos de jardins, 

edifício da Junta, e em outros locais da freguesia. Esta rubrica sofreu um aumento de 15,83% 

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 �73.481,22 (Setenta e três mil, quatrocentos e 

oitenta e um euros e vinte e dois cêntimos) e regista as despesas com as atividades realizadas 

ao longo do ano, tais como: o Festival da Canção Infantil “Chaminé D' Ouro” - online; o 7º 

Festival de Acordeão João César; o 4º Festival Choque Frontal, o musical António Calvário; o 

Cabaz de Natal; a Iluminação 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 continua a ser o comércio uma das prioridades 

com o projeto “O Centro tem Vida“, que inclui a iluminação de natal onde foi gasta uma verba 

de � 14.760,00 (Catorze mil, setecentos e sessenta euros).

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

totalizou o valor de �11.935,07 (Onze mil, novecentos e trinta e cinco euros e sete cêntimos).

Com a pandemia COVID-19, houve a necessidade de adquirir bens alimentares para 

distribuir por famílias carenciadas, no valor de �8.755,84 (Oito mil, setecentos e cinquenta e 

cinco euros e oitenta e quatro cêntimos).

O Festival da Canção Infantil “Chaminé D'Ouro” - Online, o 7º Festival de Acordeão João 

César e o 4º Festival Choque Frontal registaram um valor de �5.933,60 (Cinco mil, novecentos 

e trinta e três euros e sessenta cêntimos), sendo que �4.950,00 foram para despesas com o 

subsídio à Rádio Alvor pela realização da parceria.

41

2021Relatório de Gestão

Gráfico 14 - Atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia 



As transferências correntes apresentam um valor de �88.028,41 (Oitenta e oito mil e vinte e 

oito euros e quarenta e um cêntimos). Neste agrupamento são contabilizadas as importâncias 

a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar as suas despesas correntes.

Orçamento e grandes opções do plano 
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Transferências Correntes

Gráfico 15 - Estrutura das transferências correntes 

Gráfico 16 - Evolução dos subsídios atribuídos (2019 - 2021) 

ANAFRE
2 281,94 €

2%

Solidariedade Social
29 027,49 €

34%

Cultura, Recreio e Desporto
41 142,56 €

48%

Acção Social - Famílias 
Carenciadas
13 712,51 €

16%

21 470,00 €

34 500,00 €

29 027,49 €

60 888,31 €
41 129,94 €

41 142,56 €

2019 2020 2021

Solidariedade Social Cultura, Recreio e Desporto



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

diminuição na ordem dos 7,22%, em relação ao ano transato.
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Quadro 11 - Listagem de subsídios atribuídos às Coletividades de cultura, recreio e desporto

Colet ividades  
Subsídios 

atr ibuídos  

A Gaveta – Associação Cultural e Pesquisa Teatral  €5.000,00  

Agrupamento de Escolas Manuel  Teixeira Gomes  €2.200,48  

Associação Cultural Dancenema  €250,00  

Associação Armadores de Pesca do Barl .  Algarvio  €200,00  

Associação de Futebol do Algarve  €250,00  

Associação Escola de Boxe de Portimão  €1.000,00  

Associação Portimonense do Comércio e Serviços  €170,00  

Associação Trai l  Runners de Portimão  €200,00  

Associação Teia D´Impulsos  €2.100,00  

Boa Esperança A. Clube Portimonense  €3.750,00  

Centro de Desp., Cultura e Recr. do pessoal  dos CTT  €500,00  

Centro de  Kataté -do Shotokan da Pedra Mourinha  €250,00  

Clube Bicross de Port imão  €500,00  

Clube Naval  de Portimão  €1.200,00  

Clube União Portimonense  €500,00  

Clube Recreativo Carrasquense  €400,00  

Corpo Nacional de Escutas  €2.500,00  

Deco –  Associação de Defesa do Consumidor  €3.022,08  

GEJUPCE  €500,00  

Grupo Coral de Portimão  €500,00  

Grupo de Amigos do Museu de Portimão  €2.250,00  

Hóquei Clube de Portimão  €750,00  

Internacional Japan Karaté Associação Cultural  €500,00  

Núcleo Sporting  Clube  de Portimão  €500,00  

O Corvo e a Raposa Associação Cultural  €500,00  

Portimonense Sporting Clube  €400,00  

Rádio Alvor,  CRL  €4.950,00  

Sociedade Fi larmónica Portimonense  €4.500,00  

Sociedade Vencedora Portimonense  €1.000,00  

Sporting Glória ou Morte Portimonense  €800,00  

TOTAL  €41.142,56  

 



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

Praias Acessíveis para todos, o Festival da Canção Infantil “Chaminé D'Ouro”, o  Festival de 

Acordeão João César, o Festival Choque Frontal e a Marafada Quarentena, foram realizadas 

parecerias com algumas associações e instituições que se refletem no valor dos subsídios 

atribuídos em 2021.

A rubrica acção social - Famílias carenciadas apresenta um valor de �13.712,51 (Treze mil, 

setecentos e doze euros e cinquenta e um cêntimos) e diz respeito ao montante transferido para 

apoiar famílias carenciadas. 

Foram promovidas ajuda monetária a 28 famílias carenciadas no âmbito do pagamento de 

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

pagamento de cadeira interior, prótese auditiva e pagamento de obra de reabilitação em 

habitação, para além destas famílias foram ajudadas muitas mais através do 

encaminhamento para outras entidades.
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Quadro 12 - Listagem de subsídios atribuídos às Instituições de Solidariedade Social

Inst i tuições  
Subsídios 

atr ibuídos  

Agrupamento de escolas Eng. Nuno Mergulhão  €4.668,50  

APPDA – Algarve  €1.200,00  

Associação Dadores de Sangue do Bar lavento  €1.459,00  

Associação Humanitária de Bombeiros Vol.  De Ptm  €2.400,00  

Associação Oncológica do Algarve  €200,00  

Cáritas Paroquial  da Matriz de Portimão  €2.500,00  

Centro de Apoio a Idosos  €2.500,00  

GRATO  €6.129,99  

MAPS  €2.000,00  

Portisub  €5.970,00  

TOTAL  €29.027,49  

 



As despesas de capital em 2021 totalizaram o valor de �1.314.036,46 (Um milhão, trezentos e 

catorze mil, trinta e seis euros e quarenta e seis cêntimos) valor superior ao ano transato em 

164,35%.

No ano 2021 concluímos a ”Conceção e execução da empreitada de reabilitação do edifício 

para instalação dos serviços da Junta de Freguesia de Portimão”, no valor de �1.258.965,42 

(Um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco euros e quarenta e 

dois cêntimos), que representa 96% das despesas de capital.
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Despesas de Capital

Gráfico 17 - Estrutura das despesas de capital



De salientar que o valor apurado até 2021 com a construção da sede foi de �1.337.921,89 

(Um milhão, trezentos e trinta e sete mil, novecentos e vinte e um euros e oitenta e nove 

cêntimos), sendo que �65.921,91 (Sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e um euros e 

noventa e um cêntimos) diz respeito à 1ª revisão de preços, que decorre da lei.

Com a construção da nova Sede da Junta concluída foi necessário adquirir equipamento e 

mobiliário, assim, a rubrica de equipamento informático apresenta o valor de �23.352,91 

(Vinte e três mil, trezentos e cinquenta e dois euros e noventa e um cêntimos) e compreende 

a compra de material informático, sistema de controlo de assiduidade e sistema de senhas.

O valor de �16.757,72 (Dezasseis mil, setecentos e cinquenta e sete euros e setenta e dois 

cêntimos) inscritos na rubrica equipamento administrativo diz respeito à compra de mobiliário 

de escritório e fornecimento e montagem de ar condicionado para a área de atendimento da 

Sede de Junta.

Em 2021 foi feita uma reparação necessária no Parque Infantil da Quinta do Caneco no valor 

de �8.554,65 (Oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos).

Por último, foi feito um investimento em ferramentas e utensílios no valor de �3.766,87 (Três 

mil, setecentos e sessenta e seis euros e oitenta e sete cêntimos) com a compra de corta-relva, 

roçadora e motoserra.
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Gráfico 18 - Construção da Sede



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 2020 foi de �918.823,78 (Novecentos e 

dezoito mil, oitocentos e vinte e três euros e setenta e oito cêntimos), pelo que os limites 

máximos de despesa com o pessoal no ano de 2021, 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 38,00% e 3,48%, dos referidos limites, como se comprova pela análise do 

gráfico seguinte:

Gráfico 19 - Limites legais de encargos com o pessoal
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6
Indicadores Orçamentais

e financeiros





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

orçamental de 97,59% para as receitas totais e 77,86% para as despesas totais.

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

receitas totais não cobrem a totalidade das despesas.

A receita corrente cobre a totalidade da despesa corrente realizada em 2021.

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

I n d i c a d o r e 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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RECEITA TOTAL / DESPESA TOTAL 

Receita Total €958.156,08 

Despesa Total €1.984.389,17 

GRAU DE COBERTURA 48,28% 

 

RECEITA CORRENTE / DESPESA CORRENTE 

Receita Corrente €958.137,71 

Despesa Corrente €670.352,71 

GRAU DE COBERTURA 142,93% 

 

FFF / DESPESAS COM O PESSOAL 

FFF  €373.788,00 

Despesas com o pessoal €351.244,80 

GRAU DE COBERTURA 106,42% 

 



O Fundo de Financiamento de Freguesias cobre a totalidade das despesas com o pessoal.

Assim, em 2021, verifica-se que as receitas correntes cobrem a totalidade das despesas da 

mesma natureza, sobrando 42,93% ou seja �287.785,00 (Duzentos e oitenta e sete mil, 

setecentos e oitenta e cinco euros) para investir nas despesas de capital.

 

Quadro 17 - Relação entre as receitas e despesas correntes e de capital
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Recei ta s  C orrentes €958.137,71  

Despesa s C orrentes €670.352,71 

D i fe ren ça €287.785,00  

  

Rece i ta s  de Capi ta l + O utra s  Rec eita s €18,37  

Despesa s de  Capi ta l €1 .314.036,46 

D i fe ren ça 
-  €1 .314 .018 ,09 

 



Gráfico 20 - Despesas e receitas correntes em 2021

Gráfico 21 - Despesas e receitas de capital e outras receitas em 2021
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7
Conclusão





Na gestão orçamental relativa ao ano de 2021, executada pela Junta de Freguesia de 

Portimão, importa referir o cumprimento em 97,59% para as receitas totais e 77,86% para as 

despesas totais relativamente ao previsto no Orçamente para o exercício de 2021, 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 

4,28% e um aumento da despesa corrente na ordem dos 7,53%, relativamente ao exercício do 

ano transato.

O exercício de 2021, ano em apreciação, regista um valor de �2.480.317,13 (Dois milhões, 

quatrocentos e oitenta mil, trezentos e dezassete euros e treze cêntimos), situação que permitiu 

à Junta transferir para o ano económico de 2022 um saldo de �495.910,46 (Quatrocentos e 

noventa e cinco mil, novecentos e dez euros e quarenta e seis 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 2021 e, bem assim, refletir com toda a transparência que lhe é devida, os valores e 

aplicações do exercício findo. 

Portimão, 12 de abril de 2022

C o n c l u s ã o
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