Relatório
de Gestão 2015

Índice

Introdução
Execução orçamental
Orçamento da receita
Orçamento da despesa
Limites legais
Rácios orçamentais e financeiros
Conclusão

5
23
29
39
57
61
67

1

Introdução

2015

Relatório de Gestão

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 e pela Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete ao Executivo da Junta de Freguesia elaborar os
documentos de prestação de contas, da gerência de 2015, e submeter à apreciação da
Assembleia de Freguesia, nos termos da alínea e), n.º 1 do artigo 16.º do referido diploma
legal.
Neste contexto, a execução, o rigor dos registos e dos procedimentos, 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 2015.
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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2015 em números
Os serviços da Junta efetuaram o atendimento a cerca de 45.424 pessoas, emitindo 4.222
atestados, 599 autenticações de fotocópias, 869 registos e licenças de canídeos e a venda de
2.256 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do protocolo com a Frota Azul.
No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com
vista ao Controlo Quinzenal de Desempregados foram atendidos 26.230 candidatos.

45424
35690
34739
26230

3967

Atendimento

Atestados

4222

702

599

Autenticações de
Fotocópias

1121

Registo e licenças
de canídeos

2014

2086

869

2256

Carregamento de
Vai e Vem

Apresentação
Quinzenal

2015

O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu

324

324 carenciados com problemas de

248

acentuada pobreza, tendo promovido o seu
encaminhamento para o Refeitório Social da
Paróquia de Nossa Senhora do Amparo.
2014

2015

1351
909

O Gabinete de Apoio ao Imigrante
efetuou o atendimento de cerca
909 pessoas.
2014
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O GIP - Gabinete de Inserção Profissional atendeu cerca de 1.022 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 8.650 utentes;
rececionou e registou 44 ofertas de emprego; apresentou ofertas de emprego, medidas de apoio
ao emprego e ao empreendedorismo e ofertas de qualificação profissional a 357 utentes, colocou
em ofertas de empregos 44 utentes.

O Posto Público de Internet recebeu cerca de 6.510 utilizadores.

8103
6510

2014

2015

A Junta recebeu 20.561 visitantes no seu site.

20561

17293

2014

2015
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PRINCIPAIS ATIVIDADES 2015
Janeiro

Cantar dos Reis

Sessões de
Informática

Fevereiro

Março

Matiné Dançante
de Carnaval

Dia Mundial da
Árvore

Abril

Ida ao cinema

Revista de
Encontro Sénior
Carnaval “Portugal,
País das
Maravilhas”

Maio

Projeto “Coração
Bem Cuidado”

Atividade “Há
caracóis na
Quinta”

Junho

Matiné Dançante

Julho

Festival
Internacional da
Canção Infantil e
Juvenil “Chaminé
D’Ouro”

Agosto

Projeto “Praias
Acessíveis para
Todos”

Noites Musicais no
Coreto

Setembro

Semana Sénior
2015

Outubro

Teatro Sénior

Oferta de material Workshop de
Culinária
escolar

Novembro

Magusto

Dezembro

Cabaz de Natal

Almoço de
solidariedade

Feira de Natal
1º Troféu de
Acordeão João
César

Apresentação do
livro “A Menina e a
Partilha”

Concurso de
montras de Natal
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Orçamento e grandes opções do plano

Síntese das atividades desenvolvidas
Durante o ano de 2015 o Executivo da Junta de Freguesia de Portimão apostou em variadas
atividades tendo em conta as prioridades mais relevantes como as funções sociais, e em particular
nas áreas da educação, cultura e lazer, ação social, saúde e modernização tecnológica.
Seguidamente apresenta-se uma síntese das principais atividades desenvolvidas ao longo do ano,
de acordo com os nichos de intervenção da Autarquia:

Educação
A Junta de Freguesia de Portimão celebrou, no dia 20 de março, a comemoração do Dia Mundial
da Árvore, com um concurso de “Construção de espantalhos”, na Quinta Pedagógica de Portimão,
dirigido às escolas de ensino básico da freguesia, públicas e privadas e que contou com a presença
de cerca de 267 alunos. Esta iniciativa pretendeu sensibilizar os jovens para a importância da
Floresta, alertando-os para os problemas dos impactos ambientais, incentivando a adotar medidas
preventivas e protetivas do meio ambiente.

Ainda na vertente educativa a Junta de Freguesia de Portimão promoveu Sessões de Informática,
dirigidos à população sénior da freguesia, que decorreram entre janeiro e abril de 2015, para
cerca de 16 participantes.
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Refere-se ainda que teve lugar na Escola E.B.1 Coca-Maravilhas, no dia 21 de setembro, a
apresentação do livro “A menina e a partilha”, tendo sido oferecido um exemplar do livro a cada um
dos alunos.

Cultura e lazer
A Junta de Freguesia de Portimão organizou o tradicional “Cantar dos Reis”, dia 6 de janeiro, na
Alameda de Portimão. Este evento teve como principal objetivo recuperar uma tradição antiga, na
qual se celebra o Dia de Reis entoando canções tradicionais relacionadas com a quadra festiva. A
animação ficou a cargo do Grupo de Cantares de Janeiras “A Força da Tradição”, de Paderne. Este
evento evolveu cerca de 150 pessoas.

Em colaboração com o Clube União Portimonense, a Junta de Freguesia de Portimão promoveu,
no dia 15 de fevereiro, uma Matiné Dançante de Carnaval, para cerca de 50 pessoas.

Ainda neste âmbito, a Junta de Freguesia de Portimão propiciou, no dia 8 de março, uma ida à
Revista de Carnaval “Portugal, País das Maravilhas”, no Boa Esperança Atlético Clube
Portimonense a cerca de 243 seniores da freguesia, fomentando a tradição e gosto pela cultura
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popular. Tendo esta atividade coincidido com o Dia Internacional da Mulher, foram oferecidas
flores às senhoras presentes.

A Junta de Freguesia de Portimão promoveu uma ida ao cinema de Portimão para assistir ao filme
“Paddington”, no dia 9 de abril, com a turma vencedora do concurso de espantalhos realizado no
âmbito do Dia Mundial da Árvore. Participaram 19 alunos e 2 professores.

A Junta de Freguesia de Portimão organizou, do dia 15 de abril, um Encontro Sénior, no Centro
Social, Cultural e Desportivo da Companheira, que contou com a participação de cerca de 50
seniores da freguesia.

A Junta de Freguesia realizou, no dia 15 de maio, a atividade “Há caracóis na Quinta”, que teve
lugar na Quinta Pedagógica de Portimão e contou com a presença de 170 seniores da freguesia.
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Ainda no âmbito da cultura e lazer a Junta de Freguesia de Portimão realizou, no dia 20 de junho,
uma Matiné Dançante para comemorar os Santos Populares, em colaboração com o Clube
Sporting Glória ou Morte Portimonense, na antiga lota de Portimão onde participaram cerca de 50
pessoas.

A Junta de Freguesia de Portimão organizou, durante o período de verão, a animação do Coreto de
Portimão com Noites Musicais.

A nível da difusão da cultura musical portuguesa a Junta de Freguesia de Portimão realizou, em
parceria com a Rádio Alvor, o XXXI Festival Internacional da Canção Infantil e Juvenil “Chaminé D'
Ouro”, que decorreu no dia 4 de julho, no Teatro Municipal de Portimão, promovendo a
participação de 16 concorrentes locais e nacionais, e de 35 crianças do coro infantil de Portimão,
com a apresentação a cargo de Júlio Ferreira e Isabel de Sousa.
A Junta de Freguesia de Portimão continua a realizar esta ação por entender que 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. Gerando, ainda, oportunidades para quem trabalha na área da música e fomentando o
desenvolvimento da cultura local.
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A Junta de Freguesia de Portimão realizou, no dia 22 de agosto, o 1º Troféu de Acordeão João
César, que teve a concurso 7 candidatos. A Alameda da República encheu-se para homenagear o
músico portimonense João César.

A exemplo do ano anterior a Junta de Freguesia de Portimão organizou o tradicional Magusto, na
Alameda de Portimão, no dia 11 de novembro. Foram distribuídos pelos cidadãos cerca de 800
pacotes de castanhas e jeropiga.

No desenvolvimento do projeto Teatro Sénior da Freguesia, a Junta promoveu mais uma vez a
vertente teatro, este ano, com a peça de teatro “Lado B”. 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 15 seniores residentes na Freguesia de Portimão e conta com
uma parceria com o TEMPO - Teatro Municipal de Portimão. Este trabalho tem sido desenvolvido
ao longo de todo o ano.
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Social
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 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 21 de setembro, aquando da
receção aos referidos alunos.

Também a exemplo dos anos anteriores, foi organizada a Semana Sénior 2015, que decorreu de
25 de setembro a 3 de outubro, contando com a sua 15ª edição. Este evento teve por objetivo
promover o convívio e a amizade entre os seniores da freguesia.
Entre as várias atividades organizadas destacaram-se a apresentação da peça de teatro “Lado B”
pelo grupo de teatro sénior da freguesia, o passeios de barco com “Observação de Golfinhos”,

17

2015Relatório de Gestão

subida ao Rio Arade, passeio ao Museu do Fado, do Traje e do Teatro em Lisboa, palestras,
rastreios, bailes, torneios, caminhadas, tardes de cinema, culminando com um espetáculo de
Fado.
Esta semana contou com a participação de cerca de 1000 seniores.

Na sequência do que já se tornou habitual, a Junta de Freguesia de Portimão promoveu um
Workshop de Culinária, no dia 30 de Outubro, na Escola de Hotelaria de Portimão, seguido de
jantar para cerca de 60 pessoas.

Como resposta a situações de maior fragilidade dos fregueses, cerca de seiscentas pessoas da
Freguesia de Portimão receberam um cabaz de Natal, no dia 22 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
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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.

Ainda na vertente social a Junta de Freguesia de Portimão promoveu a Feira de Natal, na Alameda
da República, entre 14 a 23 de dezembro. Este ano foi dado um cunho diferente à mesma, na
perspetiva de a tornar mais atrativa para os fregueses, envolvendo pequenos comerciantes das
área agrícola e frutícola, bem como o comercio em geral.

Continuando a apostar na dinamização e apoio ao comércio local, a Junta de Freguesia de
Portimão, promoveu o I Concurso de Montras de Natal, nos dias 5 a 24 de dezembro. Com esta
iniciativa pretendeu que os fregueses optassem pelas lojas de comércio tradicional da freguesia
para efetuarem as suas compras de Natal.
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A Junta de Freguesia de Portimão tomou iniciativa e convidou a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Portimão e a CÁRITAS, para dar início ao projeto “Tão Perto de Ti”, no
âmbito da solidariedade e ação social.

Saúde
Ao longo do ano, a Junta de Freguesia de Portimão e as farmácias 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.

No âmbito do projeto “Coração Bem Cuidado”, a Junta de Freguesia de Portimão promoveu, um
ciclo de caminhadas e outras atividades físicas, contribuindo para a prevenção de doenças e para o
combate ao sedentarismo e obesidade.
Ao todo participaram cerca de 25 seniores nestas atividades.

20

2015

Relatóri
o dedoGestão
Orçamento e grandes
opções
plano

Obras, conservação e manutenção
A Junta de Freguesia de Portimão renovou o Parque Infantil do Clube da Pedra Mourinha.

A Junta de Freguesia de Portimão em parceria com Fundação Montagu-Bivar, instituição de cariz
social, reconhecida como fundação de solidariedade social, colocou uma estrutura de
sombreamento no Parque Infantil da Alameda.
Além da edificação da estrutura de sombreamento, a Junta de Freguesia de Portimão procedeu à
substituição dos equipamentos danificados e à renovação dos espaços verdes.

Ainda no âmbito das competências próprias da Junta e as delegadas pela Câmara Municipal de
Portimão, foram realizados trabalhos de manutenção e conservação, entre eles, o dos trabalhos de
prospeção no edifício da futura sede da Junta, parceria com os técnicos do Museu de Portimão.
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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 109,54% na receita e de 40,95% na
despesa, correspondendo a um montante de €684.206,44 (Seiscentos e oitenta e quatro mil,
duzentos e seis euros e quarenta e quatro cêntimos) e €442.073,66 (Quatrocentos e quarenta e
dois mil, setenta e três euros e sessenta e seis cêntimos) respetivamente, transitando para a gerência
seguinte o saldo de €740.319,93 (Setecentos e quarenta mil, trezentos e dezanove euros e noventa
e três cêntimos).
( va l or es e m € - E u r os )
Sa ld o da g er ê nc ia a nt e ri o r ( E x e c u ç ã o O r ç a m e n t a l 2 0 1 4 )

498. 187 ,1 5

Rec e it a c ob rad a na g e r ê nci a

684. 206 ,4 4
SO MA

1.18 2.3 93, 59

Des p es a e f et u ada n a g er ê nc ia

442. 073 ,6 6

Sa ld o qu e t ra ns it a pa ra a ge r ên ci a s eg u i nt e

7 40 .31 9, 93

(Execução Orçamental 2016)

Quadro 1 - Mapa resumo dos fluxos de caixa de 2015
(Valores em euros)

RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

502.899,14 Despesas orçamentais
498.187,15

Correntes

4.711,99

Receitas orçamentais

442.073,66
416.939,30

Capitais

25.134,36

684.206,44 Operações de tesouraria

Correntes

683.221,66

Capitais

Saldo da gerência seguinte

0,00

Outras Receitas

Execução Orçamental

984,78

Operações de tesouraria
TOTAL

59.709,70

Operações de Tesouraria

744.989,17
740.319,93
4.669,24

59.666,95
1.246.772,53

TOTAL

1.246.772,53
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O quadro seguinte permite-nos analisar a previsão da receita e o grau de execução da mesma no
ano de 2015.

Quadro 2 - Execução orçamental da receita no ano de 2015
(Valores em euros)
Previsão
(a)
1.079.437,15

Execução
(b)
1.182.393,59

% Execução
(b) / (a)
109,54

Receitas Correntes

521.254,00

683.221,66

131,07

01 Impostos diretos

120.000,00

173.704,93

144,75

37.965,00

36.947,22

97,32

5.000 ,00

0,00

0,00

351.889,00

462.670,53

131,48

07 Venda de bens e serviços correntes

3.405,00

1.241,18

36,45

08 Outras receitas correntes

2.995 ,00

8.657,80

289,08

Receitas de Capital

59.991,00

0,00

0,00

10 Transferências de c apital

59.991,00

0,00

0,00

498.192,15

499.171,93

100, 2 0

5,00

984,78

19.695,60

498.187,15

498.187,15

100,00

Capítulos
RECEITAS

04 Taxas, multas e outras penalidades
05 Rendimentos por pr opriedade
06 Transferências c orrentes

Outras Receitas
15 Reposições não abatidas nos pagamentos
16 Saldo da gerência anterior

Da análise da execução das receitas correntes pode-se constatar a excelente performance ao nível
da rubrica de outras receitas correntes, impostos diretos, transferências correntes e taxas, multas e
outras penalidades. Estas rubricas apresentam uma taxa de execução de 289,08%, 144,75%,
131,48% e 97,32%, respetivamente.
Em 2015 não houve receitas de capital.
No que se refere às outras receitas o grau de execução é de 100,20%, traduz-se essencialmente na
incorporação do saldo da gerência anterior no montante de €498.187,15 (Quatrocentos e
noventa e oito mil, cento e oitenta e sete euros e quinze cêntimos).
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Quadro 3 - Execução orçamental da despesa no ano de 2015
(Valores em euros)

Previsão
(a)
1.079.437,15

Execução
(b)
442.073,66

% Execução
(b) / (a)
40,95

Despesas Correntes

487.020,00

416.939,30

85,61

01 Despesas com o pessoal

290.451,00

286.123,48

98,51

02 Aquisição de bens e serviços

138.029,00

86.441,97

62,63

03 Juros e outros encargos

5,00

0,00

0,00

04 Transferências correntes

58.360,00

44.261,85

75,84

175,00

112,00

64,00

Despesas de Capital

592.417,15

25.134,36

4,24

07 Aquisição de bens de capital

592.417,15

25.134,36

4,24

Capítulos
DESPESAS

06 Outras despesas correntes

De acordo com os valores apresentados no quadro acima, a execução ao nível das despesas
correntes foi 85,61% por oposição aos 4,24% das despesas de capital.
De salientar a execução orçamental da rubricas despesas com o pessoal com 98,51%.
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Orçamento da Receita
Evolução da receita
As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia de Portimão no ano de 2015,
ascenderam a €684.206,44 (Seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e seis euros e quarenta e
quatro cêntimos), e repartem-se em receitas correntes no valor de €683.221,66 (Seiscentos e
oitenta e três mil, duzentos e vinte e um euros e sessenta e seis cêntimos) e em outras receitas no
valor de €984,78 (Novecentos e oitenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos).
Em 2015 não houve receitas de capital.

Quadro 4 - Evolução das receitas (2013 - 2015)
(Valores em euros)

DESIGNAÇÃO / ANOS

2013

2014

2015

Receitas Correntes

462.584,02

564.250,13

683.221,66

Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

Outras Receitas

871,03

0,00

984,78

RECEITAS TOTAIS

463.455,05

564.250,13

684.206,44

Gráfico 1 - Evolução das receitas (2013 - 2015)

683 221,66 €
564 250,13 €
462 584,02 €

871,03 €
2013

0,00 €

Receitas Correntes

0,00 €
2014

0,00 €

Receitas de Capital

984,78 €
2015

0,00 €

Outras Receitas
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Em termos absolutos, em 2015, verificou-se um aumento na receita total na ordem dos
€119.956,31 (Cento e dezanove mil, novecentos e cinquenta e seis euros e trinta e um cêntimos),
mais 21,26% relativamente ao ano anterior.
Este aumento é explicado pelas receitas correntes, nomeadamente pelas receitas próprias da junta,
no que se refere aos impostos diretos.

Estrutura da Receita
A estrutura da receita total vem retratada no quadro que se segue, onde se pode constatar, desde já,
que as receitas arrecadadas em 2015 correspondem às receitas correntes.

Quadro 5 - Estrutura da receita no ano de 2015
(Valores em euros)

Capítulos

Valor

% Peso

Receitas Correntes

683.221,66

99,86

01 Impostos diretos

173.704,93

25,39

36.947,22

5,40

0,00

0,00

462.670,53

67,62

07 Venda de bens e serviços correntes

1.241,18

0,18

08 Outras receitas correntes

8.657,80

1,27

Receitas de Capital

0,00

0,00

10 Transferências de capital

0,00

0,00

Outras Receitas

984,78

0,14

15 Reposições não abatidas nos pagamentos

984,78

0,14

684.206,44

100,00

04 Taxas, multas e outras penalidades
05 Rendimentos por propriedade
06 Transferências c orrentes

TOTAL DA RECEITA

Analisando agora as diversas rubricas económicas, podemos verificar:
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Receitas Correntes
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 €683.221,66 (Seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte e um
euros e sessenta e seis cêntimos) resultante das transferências da administração central e local, com
um peso de 67,62% no total das receitas correntes, e das receitas próprias da Junta como
expressão dos serviços prestados ao público, que se cifrou em 30,79% do mesmo.

Gráfico 2 - Estrutura das receitas correntes de 2015

Transferência Correntes
- Sociedades
financeiras
0,00 €
0%
Rendimentos da Propriedade
0,00 €
0%

Transferências Correntes
Administração Central
381 348,97 €
56%

Receitas Próprias
210 652,15 €
31%

Outras Receitas correntes
8 657,80 €
1%

Vendas de bens e serviços
1 241,18 €
0%

Transferências Correntes
Administração Local
80 921,56 €
12%

Face a esta estrutura apresentamos uma explicação mais rigorosa de cada rubrica:
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Transferências correntes - sociedades financeiras
Em 2015 foi recebido um donativo da companhia de seguros Açoreana, no valor de €400,00
(Quatrocentos euros) para patrocinar a atividade Noites Musicais no Coreto.

Transferências correntes - administração central
No que respeita às receitas transferidas da administração central, que representam 55,82% do total
das receitas correntes, verifica-se uma diminuição de 1,64% relativamente ao exercício de 2014.
Importa referir a diminuição de 85,71% na verba dos Contratos com o I.E.F.P. deve-se à extinção
dos projetos Património Ativo e não à diminuição dos trabalhadores ao abrigos dos Contratos
Emprego Inserção.

Quadro 6 - Evolução das transferências correntes do estado (2013 - 2015)
(Valores em euros)

DESIGNAÇÃO / ANOS

2013

2014

2015

Fundo de Financiamento de Freguesias

305.474,00

301.324,00

305.474,00

Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais

34.865,46

35.266,66

35.961,67

340.339,46

336.590,66

341.435,67

1,54

-0,47

1,44

TOTAL
% PERCENTUAL

De acordo com o artigo 154º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento de
Estado para 2015) é aplicável o regime de capitação previsto no n.º 4 do mesmo artigo.
O pagamento foi efetuado mediante retenção pela DGAL das transferências do Fundo de
Financiamento de Freguesias.
Assim, o valor pago em 2015 ao SNS foi de €2.764,49 (Dois mil, setecentos e sessenta e quatro
euros e quarenta e nove cêntimos) o que se traduz num recebimento efetivo de
€302.709,51(Trezentos e dois mil, setecentos e nove euros e cinquenta e um cêntimos) em Fundo
de Financiamento de Freguesias.
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Gráfico 3 - Evolução das transferências correntes da administração central

401 589,47 €

387 705,86 €

381 348,97 €

2013

2014

2015

Estas verbas destinaram-se ao pagamento dos salários do pessoal e dos autarcas, bem como ao
funcionamento ordinário dos serviços da Junta.

Transferências correntes - administração local
Da administração local proveio uma verba de €80.921,56 (Oitenta mil, novecentos e vinte e um
euros e cinquenta e seis cêntimos), sendo €5.000,00 (Cinco mil euros) o primeiro pagamento do
acordo de regularização de créditos vencidos referente a protocolos em dívida, €75.701,15
(Setenta e cinco mil, setecentos e um euros e quinze cêntimos) referente ao pagamento do Acordo
de execução para a concretização legal de competências do Município de Portimão na Junta de
Freguesia de Portimão e €220,41 (Duzentos e vinte euros e quarenta e um cêntimos) respeitante à
transferência de verba do recenseamento eleitoral de 2015 proveniente da DGAI - Direção Geral
de Administração Interna.
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Gráfico 4 - Evolução das transferências correntes da administração local

80 921,56 €

300,63 €

0,00 €

2013

2014

2015

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.

Gráfico 5 - Evolução das receitas próprias

210 652,15 €
165 775,49 €

48 844,61 €

2013

36

2014

2015

2015

Relatório de Gestão

Gráfico 6 - Evolução das receitas próprias por tipo
173 704,93 €

126 556,39 €

23 397,50 €
7 762,55 €

24 075,00 €
7 403,00 €

5 901,25 €

5 766,80 €
144,50 €

Canídeos

Atestados

Autenticações

Fotocópias

2014

168,40 €

0,00 €

55,78 €

Arrumador de
automóveis
2015

472,50 €

922,50 €

Coimas e
penalidades por
contaordenações

39,05 €

57,49 €

Multas e
penalidades
diversas

Imposto
Municipal sobre
Imóveis

Da análise do gráfico podemos constatar que o ano de 2015 apresenta uma diminuição nas
receitas de canídeos e autenticação de fotocópias.
No entanto, as receitas provenientes da emissão de atestados e do imposto municipal sobre imóveis
aumentaram, o que em termos gerais se traduziu num aumento de 2,71% em relação ao ano
transato.

Receitas de Capital
Em 2015 não houve receitas de capital.
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Orçamento da Despesa
Evolução da despesa
As despesas realizadas no exercício de 2015 cifram-se em €442.073,66 (Quatrocentos e quarenta
e dois mil, setenta e três euros e sessenta e seis cêntimos) e repartem-se em despesas correntes no
valor de €416.939,30 (Quatrocentos e dezasseis mil, novecentos e trinta e nove euros e trinta
cêntimos) e em despesas de capital no valor de €25.134,36 (Vinte e cinco mil, cento e trinta e
quatro euros e trinta e seis cêntimos).

Quadro 7 - Evolução das despesas (2013 - 2015)
(Valores em euros)

DESIGNAÇÃO / ANOS

2013

2014

2015

Despesas Correntes

397.664,86

406.895,50

416.939,30

Despesas de Capital

68.321,36

9.528,11

25.134,36

DESPESAS TOTAIS

465.986,22

416.423,61

442.073,66

Em 2015 houve um aumento das despesas em 6,16%, face ao ano anterior.

Gráfico 7 - Evolução das despesas (2013 - 2015)

397 664,86 €

406 895,50 €

416 939,30 €

68 321,36 €
9 528,11 €

2013

2014
Despesas Correntes

25 134,36 €

2015
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 94,31% da despesa total.
De salientar que as despesas com o pessoal, a aquisição de bens e serviços e as transferências
correntes foram as rubricas que mais contribuíram para a totalidade da despesa paga, com um
peso de 64,72%, 19,55% e 10,01%, respetivamente.

Quadro 8 - Estrutura da despesa total no ano de 2015
(Valores em euros)

C a pít ul os

V al o r

% P es o

D es p es a s C or r e nt e s

4 16 .93 9, 30

9 4, 31

01 D es p es as c o m o p es s oa l

286. 123 ,4 8

64,7 2

86.4 41, 97

19,5 5

03 J ur os e out r os en ca r gos

0,00

0,00

04 Tr a ns fe r ên ci as co r re nt es

44.2 61, 85

10,0 1

112, 00

0,03

D es p es a s d e Cap it al

2 5. 134 ,3 6

5 ,6 9

07 A quis iç ã o d e b en s d e c ap it a l

25.1 34, 36

5,69

4 42 .07 3, 66

1 00 ,00

02 A quis iç ã o d e b en s e s e r vi ço s

06 O ut r as d es p es as c or re nt es

T O TA L DA DE SP E SA

Gráfico 8 - Estrutura da despesa total em 2015
25 134,36 €
6%

416 939,30 €
94%

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 85,61%, registam um valor de
€416.939,30 (Quatrocentos e dezasseis mil, novecentos e trinta e nove euros e trinta cêntimos) e
constituem as principais despesas de funcionamento, apresentando um peso de 94,31% das
despesas pagas.

Gráfico 9 - Estrutura das despesas correntes em 2015
44 261,85 €
10%

112,00 €
0%

86 441,97 €
21%

286 123,48 €
69%

Despesas com o Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

Transferências Correntes

Outras Despesas Correntes

Despesas com o pessoal
As despesas com o pessoal representam 68,62% 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 (2013 - 2015)
(Valores em euros)

DESIGNAÇÃO
Titulares de órgãos de soberania e membros
autárquicos
Pessoal dos quadros

2013

2014

2015

42.197,69

44.435,13

43.821,11

162.514,42

157.041,94

168.672,69

Pessoal em regime de tarefa ou avença

8.397,00

8.397,00

8.397,00

Contratos com o I.E.F.P.

11.630,54

21.420,40

6.929,00

TOTAL

224.739,65

231.294,47

227.819,80
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Quadro 10 - Encargos suportados com os contratos do I.E.F.P. em 2015
ENCARGOS SUPORTADOS COM OS CONTRATOS COM I.E.F.P.
Subsídio de
Refeição

Valor da Bolsa
3.568,51

Subsídio de
transporte

3.360,49

0,00

N.º DE TRABALHADORES

Seguro

2013

2014

2015

455,03

9

10

4

€7.384,03

Gráfico 10 - Evolução das despesas com o pessoal (2013-2015)

231 294,47 €
227 819,80 €
224 739,65 €

Titulares de órgãos de soberania e
membros de órgãos autárquicos

Pessoal do quadro

Pessoal em regime de tarefa ou
avença

2013

2014

Contato medida emprego-inserção

Total

2015

Comparativamente a 2014, verificamos uma diminuição de cerca de 1,05% justificada pela
extinção dos contratos Património Ativo e pela diminuição dos Contrato Emprego-Inserção
celebrados ao abrigo do I.E.F.P.
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Gráfico 11 - Estrutura das despesas com o pessoal
51 221,57 €
18%

7 082,11 €
2%

227 819,80 €
80%

Remunerações certas e permanentes

Abonos Variáveis ou Eventuais

Segurança Social

As remunerações certas e permanentes apresentam um valor de €227.819,80 (Duzentos e vinte e
sete mil, oitocentos e dezanove euros e oitenta cêntimos) equivalentes a 80% 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
6 929,00 €

Contatos I.E.F.P.

8 397,00 €

Pessoal em regime de tarefa ou avença

168 672,69 €

Pessoal do quadro

43 821,11 €

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

Total

227 819,80 €

O mapa de pessoal do ano de 2015 foi aprovado nos termos do disposto na lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, pelo órgão executivo em 26 de novembro de 2014 e pelo órgão deliberativo em
15 de dezembro de 2014.

45

Atribuições/competências/actividades

Assistente
Operacional
2

11

TOTAL

2

3

Serviços Auxiliares

Socio-Cultural

Assistente Técnico

Assistente
Operacional

Administrativa

1

1

1

1

11

2

2

3

1

1

1

1

0

0

CT

0

TOTAL

CTI

TOTAL

CTI

CT

A Preencher/Recrutar

N.º de Postos de Trabalho
Preenchidos/Existentes

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

11

2

2

3

1

1

1

1

TOTAL
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Aquisição de bens e serviços
Esta rubrica regista um volume de €86.441,97 (Oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um
euros e noventa e sete cêntimos), apresenta um grau de execução de 62,63% e um peso de 19,55%
da despesa corrente.

Aquisição de bens
Com a aquisição de bens foram contabilizados €26.479,46 (Vinte e seis mil, quatrocentos e setenta
e nove euros e quarenta e seis cêntimos). As despesas com a aquisição de bens aumentaram
89,22% em relação ao ano transato.

Gráfico 13 - Estrutura da aquisição de bens
Material de consumo clínico
25,12 €
0%

Material de transporte - Peças
70,52 €
0%

Material de educação, cultura e
recreio
400,00 €
1%

Gasolina
262,11 €
1%

Outros bens
7 042,56 €
27%

Vestuário e artigos pessoais
202,60 €
1%
Prémios, conderações e ofertas
8 202,94 €
31%

Limpeza e Higiene
1 695,46 €
6%

Material de Escritório
6 779,78 €
26%
Ferramentas e utensílios
212,49 €
1%

Alimentação - Refeições
confeccionadas
1 585,88 €
6%

A rubrica prémios, conderações e ofertas representam 31% da despesa com a aquisição de bens
com um valor de €8.202,94 (Oito mil, duzentos e dois euros e noventa e quatro 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 €6.300,32 (Seis
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mil, trezentos euros e trinta e dois cêntimos).
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
€6.779,78 (Seis mil, setecentos e setenta e nove euros e setenta e oito cêntimos) que devido à
aquisição de novos equipamentos apresenta uma diminuição de 15,34% em relação ao ano
anterior.
Importa salientar a rubrica outros bens que apresenta um valor de €7.042,56 (Sete mil, quarenta e
dois euros e cinquenta e seis 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, abrigos de passageiros, bancos de jardins, edifício da Junta, e em
outros locais da freguesia.

Aquisição de serviços
Nas despesas correntes a rubrica aquisição de serviços regista um valor de €59.962,51(Cinquenta
e nove mil, novecentos e sessenta e dois euros e cinquenta e um cêntimos), que é composta de
acordo com o quadro seguinte.
De salientar um aumento na ordem dos 35,88% em relação a 2014.

Quadro 12 - Estrutura da aquisição de serviços
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
Conservação de bens

€1.733,84

Comunicações

€8.949,71

Representações dos serviços

€801,25

Seguros

€442,64

Deslocações e estadas

€2,65

Formação

€617,00

Seminários, exposições e similares

€407,66

Publicidade

€1.830,24

Vigilância e segurança

€1.223,85

Assistência técnica

€3.941,66

Serviços de saúde

€506,98

Outros serviços

€39.505,03
TOTAL
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A rubrica comunicações apresenta um valor de €8.949,71(Oito mil, novecentos e quarenta e nove
euros e sessenta e um cêntimos), compreende as despesas com telefones fixos e móveis, internet e
serviços de correio e apresenta um aumento na ordem dos 4,15% 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 €3.941,66 (Três mil, novecentos e quarenta e um euros e sessenta e
seis cêntimos).
A rubrica outros serviços apresenta um valor de €39.505,03 (Trinta e nove mil, quinhentos e cinco
euros e três cêntimos) e regista as despesas com as atividades realizadas ao longo do ano, tais
como: o Festival da Canção Infantil “Chaminé D'Ouro”; a Semana Sénior; o 1º Troféu Regional de
Acordeão João César; o Dia da Árvore; as Noites Musicais no Coreto; o Cabaz de Natal; o Almoço
de Solidariedade; o Natal; o apoio às atividades desenvolvidas com a população mais jovem, entre
outras atividades, como se evidencia no gráfico seguinte.

Gráfico 14 - Atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia
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Da análise do gráfico podemos constatar que a atividade que apresenta o valor mais elevado é a
entrega do Cabaz de Natal, a cerca de seiscentas famílias, recenseadas na freguesia, com
€6.972,92 (Seis mil, novecentos e setenta e dois euros e noventa e dois cêntimos).

Gráfico 15 - Evolução das despesas com o cabaz de natal
7 015,38 €
6 972,92 €

6 440,39 €

2013

2014

2015

O Festival da Canção Infantil “Chaminé D'Ouro” registou um valor de €6.074,85 (Seis mil, setenta
e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos), sendo necessário somar aos €4.274,85 os €1.800,00
entregues como subsídio à Rádio Alvor pela realização da parceria.
Nas despesas com o 1.º Troféu Regional de Acordeão João César é necessário somar €1.120,00
entregues como subsídio à Rádio Alvor pela realização da parceria ficando a atividade por
€5.061,56 (Cinco mil, sessenta e um euros e cinquenta e seis cêntimos).
Já as atividades realizadas no âmbito do Natal contam com €5.061,56 (Cinco mil, sessenta e um
euros e cinquenta e seis cêntimos), incluindo o valor de €1.107,00 em despesas com segurança da
feira de natal.
As Noites Músicais no Coreto apresentam um valor de €4.167,82 (Quatro mil e cento e sessenta e
sete euros e oitenta e dois cêntimos) mas a Junta de Freguesia de Portimão apenas dispendeu
€3.767,82 porque a actividade contou com um patrocínio de €400,00 da Seguradora Açoreana.
A Semana Sénior registou um valor de €3.694,49 (Três mil, seiscentos e noventa e quatro euros e
quarenta e nove cêntimos) e o almoço de solidariedade que contou com o apoio de diversas
pessoas e entidade ascendeu a €2.400,63 (Dois mil, quatrocentos euros e sessenta e três
cêntimos).
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Transferências Correntes
As transferências correntes apresentam um valor de €44.261,85 (Quarenta e quatro mil, duzentos
e sessenta e um euros e oitenta e cinco cêntimos). Neste agrupamento são contabilizadas as
importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar as suas despesas
correntes.

Gráfico 16 - Estrutura das transferências correntes

Cultura, Recreio e Desporto
26 145,78 €
56%

Acção Social - Famílias Carenciadas
816,18 €
2%
Solidariedade Social
17 900,40 €
38%

ANAFRE
1 924,49 €
4%

Gráfico 17 - Evolução dos subsídios atribuídos (2013 - 2015)

23 820,78 €

16 668,00 €
15 157,50 €

16 950,00 €

17 700,40 €

2014

2015

11 033,70 €

2013
Solidariedade Social

Cultura, Recreio e Desporto
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Da análise do gráfico podemos constatar que a atribuição de subsídios registou um aumento na
ordem dos 23,51%, em relação ao ano transato.

Quadro 13 - Listagem de subsídios atribuídos às Coletividades de cultura, recreio e desporto
S u bsí di os

C o l et i vi da de s

a t r ibu íd o s

A sso ci açã o A ca d é mic a Is mat P o rt i mã o

€135 ,00

A sso ci açã o A l ga rv ia d o J og o do P a u P ort ugu ês

€100 ,00

A sso ci açã o C e nt r o K a r at é P e dr a M ou ri n ha

€250 ,00

A sso ci açã o d e G i nást ic a - E DP A A

€200 ,00

A sso ci açã o K at at é -D o S h ot o ka n d e P ort i mã o

€250 ,00

A sso ci açã o T ei a D´ I m p uls os

€1.5 00, 00

Bo a E s pe ra n ça A . C lub e P o rt i m o ne ns e

€200 ,00

Cas a Br an ca

€1.0 00, 00

CA SE A R

€4.5 42, 00

C ent r o C icl is m o d e P ort i mã o

€400 ,00

Cl ub e A m pa r o R ec r eat i v o e De sp ort i v o - C A RD

€150 ,00

Cl ub e Des p ort i v o, Cu lt ura l e Re cr eat i v o P ort o de L ag os

€250 ,00

Cl ub e Na va l de P ort i mã o

€250 ,00

Cl ub e R e cr eat i v o C hã o das D on as

€500 ,00

Cl ub e U ni ã o P ort i m o ne ns e

€1.3 55, 40

C or p o N ac io n al d e E s c ut as – P o rt i m ã o

€500 ,00

GE J UP CE

€838 ,38

Gru p o A m ig os Ja rd i m Z o ol óg ic o

€25, 00

Gru p o C or al A dá gi o

€1.7 15, 00

Hó qu ei C lu be d e P o rt i m ão

€300 ,00

In st it ut o d e Cu lt ur a Ib e ro - A t lâ nt ica

€700 ,00

Jud o C lub e P o rt i m ã o

€950 ,00

Núc le o S p ort in gu ist a d e P o rt i m ão

€150 ,00

P ort i m o ne ns e S p ort in g Cl ub e – S eç ã o d e Ba sq uet eb o l

€500 ,00

Rád i o A l v o r, C RL

€2.9 20, 00

Ran c ho F ol cl ór ic o da L ad ei ra d o V au

€1.0 00, 00

S oc ie da de F i la r m ón ic a P ort i m o ne ns e

€2.3 90, 00

S oc ie da de V en c ed or a P ort i m o ne ns e

€200 ,00

Sp o rt i ng G ló r ia ou M or t e P o rt i m o n ens e

€550 ,00
T O TA L
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Quadro 14 - Listagem de subsídios atribuídos às Instituições de Solidariedade Social
S u bs í di os

I n s t it uiç õ es

a t r ibu íd o s

A s s o ci açã o Da d or es d e S an gu e do B ar la v e nt o

€1.6 95, 00

A s s o ci açã o F l or A m iga

€855 ,40

A s s o ci açã o Hu m an it á ri a d os B o mb e ir os V olu nt ár io s d e P t m

€3.0 00, 00

A s s o ci açã o O n c ol óg ic a d o A lga r v e

€250 ,00

A s s o ci açã o P o rt u gu es a Do e nt es d e P a rk ins o n

€500 ,00

Cá rit as P ar o qui al da M at r iz d e P o rt i m ã o

€500 ,00

C ent r o de A p o io a I do s os d e P ort i mã o

€1.0 00, 00

CRA CE P

€500 ,00

F áb ric a da Ig r ej a P a r oq uia l d a F r egu es ia d e P o rt i m ão

€5.0 00, 00

F áb ric a da Ig r ej a P a r oq uia l d a Nª S ra. d o A m p ar o de P t m

€1.7 00, 00

GRA TO

€200 ,00

P ort is u b

€2.5 00, 00
T O TA L

€ 17 .70 0, 40

No âmbito das diversas atividades da Junta, como por exemplo, o Teatro Sénior, o projeto Praias
Acessíveis para todos, a Semana Sénior, o Festival da Canção Infantil “Chaminé D'Ouro”, o 1.º
Troféu Regional de Acordeão João César, o projeto Tão Perto de Ti, foram realizadas parecerias
com algumas associações e instituições que se refletem no valor dos subsídios atribuídos em 2015.

De referir também, que durante o ano de 2015, foram atribuídos €5.810,80 (Cinco mil, oitocentos
e dez euros e oitenta cêntimos) no âmbito dos acordos de co-produção entre o Município de
Portimão e a Freguesia de Portimão, no âmbito de espetáculos de beneficência a favor de várias
entidades e associações por contrapartida da rubrica de receita 0801999900.
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Gráfico 18 - Subsídios entregues no âmbito de espetáculos de beneficência

Associação de Dadores de
Sangue do Barlavento
1 695,00 €

Clube União Portimonense
855,40 €

Associação Flor Amiga
855,40 €

Sociedade Filarmónica
Portimonense
690,00 €

Grupo Coral Adágio
1 715,00 €

A rubrica acção social - Famílias carenciadas apresenta um valor de €816,18 (Oitocentos e
dezasseis euros e dezoito cêntimos) e diz respeito ao montante transferido para apoiar famílias
carenciadas.
Foram promovidas ajuda monetária a 14 famílias carenciadas no âmbito do pagamento de
medicamentos, lentes para os óculos e transporte, para além destas 14 famílias foram ajudadas
muitas mais através do encaminhamento para outras entidades.

Despesas de Capital
As despesas de capital em 2015 totalizaram o valor de €25.134,36 (Vinte e cinco mil, cento e trinta
e quatro euros e trinta e seis cêntimos) valor superior ao ano transato em 163,79%.
Esta verba diz respeito ao equipamento necessário e fundamental à modernização administrativa e
ao normal funcionamento dos serviços administrativos e informáticos da Junta.
De salientar a verba de €7.033,62 (Sete mil, trinta e três euros e sessenta e dois cêntimos) na
rubrica outros investimentos que diz respeito à compra dos bancos de jardim e dos vidros para o
projeto Janelas da História.
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Foram adquiridos também, quatro computadores com o respetivo software no valor total de
€5.359,92 (Cinco mil, trezentos e cinquenta e nove euros e noventa e dois cêntimos) para o serviço
de contabilidade e tesouraria, para o serviço de assessoria ao presidente e atendimento da Junta.
No âmbito do protocolo com o I.E.F.P. referente ao Gabinete de Inserção Profissional foi adquirido
um computador com o software e uma impressora no valor de €2.880,54 (Dois mil, oitocentos e
oitenta euros e cinquenta e quatro cêntimos).
Importa referir a requalificação do Parque Infantil de Alameda com o valor de €4.033,75 (Quatro
mil, trinta e três euros e setenta e cinco cêntimos) que comporta e compra e transporte de areia,
relva, sistema de rega e a reparação de alguns equipamentos.

Gráfico 19 - Estrutura das despesas de capital

Parque Infantil da Alameda
4 033,75 €
16%

Equipamento Administrativo
4 158,89 €
17%

Software Informático
2 053,21 €
8%

Outros Investimentos
7 033,62 €
28%

Equipamento de Informática
6 401,15 €
25%

Ferramentas e utensílios
1 453,74 €
6%
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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 2014 foi de €564.250,13 (Quinhentos e
sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta euros e treze cêntimos), pelo que os limites máximos de
despesa com o pessoal no ano de 2015, são os seguintes:

Quadro 15 - 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 49,82% e 18,11%, dos referidos limites, como se comprova pela análise
do gráfico seguinte:

Gráfico 20 - Limites legais de encargos com o pessoal

Pessoal do quadro

Limite máximo de "Despesas com o Pessoal"

60

Pessoal fora do quadro

Despesas efetuadas com o pessoal em 2015, 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 98,24% para as receitas totais e 45,38% para as Despesas totais.

Quadro 16 - Grau de cobertura global da receita total
RECEITA TOTAL / DESPESA TOTAL
Receita Total

€684.206,40

Despesa Total

€442.073,70

GRAU DE COBERTURA

154,77 %

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

Quadro 17 - Grau de cobertura da receita corrente
RECEITA CORRENTE / DESPESA CORRENTE
Receita Corrente

€683.221,70

Despesa Corrente

€416.939,30

GRAU DE COBERTURA

163,87 %

A receita corrente cobre a totalidade da despesa corrente realizada em 2015.

Quadro 18 - Grau de cobertura do Fundo de Financiamento de Freguesia nas
Despesas com o pessoal
FFF / DESPESAS COM O PESSOAL
FFF

€305.474,00

Despesas com o pessoal

€286.123,50

GRAU DE COBERTURA

106, 76 %
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O Fundo de Financiamento de Freguesias cobre a totalidade das despesas com o pessoal sobrando
6,76% para as outras despesas correntes.

Quadro 19 - Relação entre as receitas e despesas correntes e de capital

Rec e it as Co r re nt es

€683 .22 1, 66

Des p es as C o rr e nt es

€416 .93 9, 30
Di f er e nça

Rec e it as d e Ca pit al +O ut ras R ec eit as

€266 .28 2, 36

€984 ,78

Des p es as d e Ca pit al

€25. 134 ,3 6
Di f er e nça

- €2 4.1 49, 58

Assim, em 2015, verifica-se que as receitas correntes cobrem a totalidade das despesas da mesma
natureza, sobrando 61,03% ou seja €266.282,36 (Cento e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e
dois euros e trinta e seis cêntimos) para investir nas despesas de capital.
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Gráfico 21 - Despesas e receitas correntes em 2015

683 221,66 €
62%

416 939,30 €
38%

Receitas Correntes

Despesas Correntes

Gráfico 22 - Despesas e receitas de capital e outras receitas em 2015

25 134,36 €
96%

984,78 €
4%
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Despesas de Capital
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Conclusão
Na gestão orçamental relativa ao ano de 2015, executada pela Junta de Freguesia de Portimão,
importa referir o cumprimento em 109,54% para as Receitas totais e 40,95% para as Despesas
totais relativamente ao previsto no Orçamente para o exercício de 2015, 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
21,26% e um aumento da Despesa Corrente na ordem dos 6,16%, relativamente ao exercício de
2014.
O exercício de 2015, ano em apreciação, regista um valor de €1.246.777,53 (Um milhão,
duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e sete euros e cinquenta e três cêntimos)
traduzindo um aumento de 30,07%, relativamente ao exercício de 2014, situação que permitiu à
Junta transferir para o ano económico de 2016 um saldo de €740.319,93 (Setecentos e quarenta
mil, trezentos e dezanove euros e noventa e três 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 2015 e,
bem assim, refletir com toda a transparência que lhe é devida, os valores e aplicações do exercício
findo.

Portimão,13 de abril de 2016
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