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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  

11..11  NNOOTTAA  PPRRÉÉVVIIAA  

 
Em cumprimento do estipulado no ponto 13  do Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decre to-

lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, conjugado com o disposto no n.º  2,  

alínea d) do art.  34.º ,  da Lei  n.º  169/99 de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º  5 -A/2002, de 11 de Janeiro,  compete 

ao Executivo da Junta de Freguesia elaborar os documentos de prestação 

de contas, da gerência de 2009, e submeter à apreciação e votação da 

Assembleia de freguesia , nos termos da alínea b) ,  n.º  2 do artigo 17.º  do 

referido diploma legal .  

 

Neste contexto, o aprimoramento e rigor dos registos e proced imentos 

contabilísticos, traduzem a fiabilidade e a verdade contabilística no 

estreito cumprimentos das regras e princípios contabil ísticos.  

 

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 2009.  

 

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.  

 

 

11..22  SSÍÍNNTTEESSEE  DDAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEESSEENNVVOOLLVVIIDDAASS  

 

Durante o ano de 2009 a Junta de Freguesia de Portimão apostou em 

variadas vertentes a incrementar tendo em conta as  prioridades 

predefinidas mais proeminentes como as funções sociais,  mais 
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particularmente nas áreas da educação, cultura, acção social e 

segurança.  

Seguidamente apresenta-se uma síntese das principais actividades 

desenvolvidas ao longo do ano de 2009, de acordo com os nichos de 

intervenção da Autarquia:  

 

11..22..11  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

 

No âmbito da educação é importante referir a já habitual promoção da 

actividade “Nascer de Novo”,  que marca a comemoração do Dia 

Mundial da Árvore  com a colaboração da ASPAFLOBAL- Associação de 

Produtores Florestais do Barlavento Algarvio que contou, este ano,  com 

o envolvimento de cerca de 200 alunos do 4º Ano das Escolas do 1º Ciclo 

da Freguesia, no dia 20 de Março. Esta iniciativa sensibiliza os jovens 

para a importância da Floresta, aler tando-os para os problemas dos 

impactos ambientais e incentiva -os a adoptar medidas preventivas de 

forma a proteger o meio ambiente.  
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De salientar o dia 22 de Abril ,  dia em que foi lançado o conto “Os 

Barrigas e os Magriços”  da autoria de Álvaro Cunhal, i lustrado pelos 

alunos das escolas E.B.1 do Fojo, Quinta do Amparo e Major David 

Neto, que teve um papel fundamental  para lembrar, celebrar e dar a 

conhecer o 25 de Abril aos mais novos, através de uma leitura 

interpretativa do livro infantil  no TEMPO –  Teatro Municipal de 

Portimão e a distribuição simbólica de cravos.  

 

 

 

A Junta levou também a cabo, uma actividade de lazer,  convívio e 

aprendizagem com as crianças da freguesia,  através de uma visita ao 

Jardim Zoológico de Lisboa ,  no dia 25 de Maio, com um grupo de 45 

crianças do 1º ciclo do Agrupamento Vertical de Escolas Engenheiro 

Nuno Mergulhão e do Agrupamento Vertical  de Escolas D. Martinho 

Castelo Branco.  

 

11..22..22  CCUULLTTUURRAA  

  

Neste contexto,  foram organizadas diversas tardes dançantes intituladas 

“Chá do Biscoito” ,  uma actividade direccionada aos sen iores da 

Freguesia de Portimão, com música e um lanche nas diversas 

colectividades existentes de modo a proporcionar momentos de laz er, 

cultura e em simultâneo, combater o isolamento desta faixa etária tão  

densa na nossa Freguesia .  

Ainda neste âmbito, a Junta de Freguesia de Portimão propiciou uma ida 

à Revista de Carnaval “Diz que sim, tenho „ouviste‟ dizer!” ,  no dia 22 

de Março, no Boa Esperança Atlético Clube Portimonense a cerca de 230 
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seniores da Freguesia, fomentando a tradição e gosto pela cultura e pelo 

humor portimonenses.  

 

  

 

Tendo em conta a diversidade cultural  da nossa freguesia, a Junta 

desenvolveu, entre os dias 13 e 25 de Abril,  no TEMPO - Teatro 

Municipal de Portimão, a II Bienal sobre Associativismo  dedicada ao 

tema "Transculturas". Neste âmbito foi inaugurada a exposição 

"Trajectos" com fotografias e documentos sobre a imigração e a 

emigração,  e apresentada ao público da nossa cidade a peça de teatro 

"Ventos de Leste" com a actriz Natasha  Marjanovic que contou a história 

das dificuldades de uma imigrante recém -chegada a Portugal.  

 

Para fomentar o gosto pela cultura portuguesa na população sénior 

ocorreu dia 19 de Junho, uma visita ao Paço Ducal de Vila Viçosa  que é 

um importante monumento situado no Terreiro do Paço da vila 

alentejana do distrito de Évora  com um grupo de 50 seniores da 

Freguesia. Esta iniciativa teve como objectivo promover uma actividade 

cultural para a população sénior mas que seja simultaneamente de lazer 

e convívio.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89vora
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No que concerne à tradição, as Juntas de Freguesia de Portimão, Alvor e 

Mexilhoeira Grande ,  uniram-se num projecto inédito que promoveu uma 

exposição de Artes Tradicionais ,  a qual  esteve patente ao público no 

período de 2 a 11 de Julho, numa tenda localizada na Zona Ribeirinha de 

Portimão. Nesta exposição, que contou com o patrocínio da Câmara 

Municipal de Portimão, foram exibidos trabalhos efectuados ao longo do 

ano, por cerca de 200 formandos,  organizados por treze cursos 

distribuídos pelas freguesias, no âmbito dos cursos de Educação e 

Formação de Alunos. Esta iniciativa pretende promover a divulgação do 

trabalho efectuado por mãos habilidosas e pacientes que continuam a 

dar forma às peças,  cruzando os fios de linha e de lã, misturando as 

tintas, numa osmose perfeita,  exibindo o que melhor se faz no âmbito 

das artes tradicionais.  

 

A nível da difusão da cultura musical portuguesa a Junta de Freguesia 

de Portimão promoveu, no dia 18 de Julho,  pelas 21h00, no Auditório 

Municipal de Portimão o seu XXV Festival Internacional da Canção 

Infantil e Juvenil Chaminé D‟ Ouro ,  que este ano contou com a cantora 

Anabela, conhecida estrela da Televisão 

para a apresentação do espectáculo.  

Esta iniciativa, que ganhou fama e 

estatuto ao longo dos anos, pretende 

estimular a divulgação da música 

portuguesa e incentivar o aparecimento 

de novos intérpretes, promovendo a cultura e a ocupação saudável dos 

tempos livres envolvendo, de ano para ano, cada vez mais jove ns, com 

realce para os jovens portimonenses. Este ano em que comemorou  as 

suas bodas de prata, pretende u homenagear todas as individualidades 

que ao longo destes anos 

contribuíram para o seu sucesso,  

sendo hoje um evento de renome a 

nível local e nacional,  com um 

crescendo de participação e 

popularidade além fronteiras.  
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Ainda no âmbito cultural,  foi inaugurada a 

exposição “O tempo parou…”  na Junta de 

Freguesia de Portimão que esteve patente ao 

público, desde o dia 25 de Novembro até o dia 

10 de Dezembro,  na qual o fotojornalista 

Alexandre Coelho regista o quotidiano dos 

habitantes da Ilha de Bolama, onde está presente  

a AMI (Assistência Médica Internacional).  

Através da objectiva do Paulo Alexandre foi  

captada uma comunidade onde ainda se notam 

as cicatrizes das sucessivas guerras onde rostos endurecidos contrastam 

com as brincadeiras das crianças.  

 

 

Foi também promovida, a exposição “Trajes do 

Mundo” ,  de 16 a 30 de Dezembro, no âmbito das 

comemorações do Dia do Imigrante. Esta 

iniciativa visa representar o  Portugal  actual,  

intercultural,  onde vivem e se cruzam pessoas 

de diferentes culturas.  

 

 

11..22..33  SSOOCCIIAALL  

 

No domínio da Acção social,  destacou-se a inauguração de um Centro 

Local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII)  no dia 27 de 

Fevereiro, o qual funciona na Junta de Freguesia de Portimão . Esta 

estrutura, ligada ao Centro Nacional  de Apoio ao Imigrante (CNAI), 

funciona em parceria com o Alto Comissariado para a Integração e 

diálogo Intercultural  I.P. (ACIDI), e com o Centro de Apoio à População 

Emigrantes de Leste a Amigos (CAPELA), proporciona aos imigrantes 

que a procuram, respostas locais articuladas ao nível das necessidades 

de acolhimento e integração e ajuda a resolver os problemas dos 

imigrantes com eficácia e humanidade.  
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Com esta resposta,  a Freguesia de Portimão contribui para um serviço 

público de qualidade a favor dos imigrantes.  

 

No dia 16 de Maio foi realizado um Piquenique com avós e netos  em 

Montes Clérigos,  Aljezur para um grupo de 50 pessoas entre seniores e 

seus respectivos netos, resi dentes na Freguesia. A iniciativa teve como 

objectivo fomentar a convivência e o intercâmbio entre gerações  

comemorando o Dia Mundial da Família  (15 de Maio) e, também, 

promover um passeio lúdico com os seniores da freguesia.  

 

Em colaboração com A GAVETA, a Junta de Freguesia promoveu uma 

peça de teatro infantil  intitulada “O sonho de Caramel”  que foi exibida 

no dia 1 de Junho, no auditório da Escola Secundária Manuel Teixeira 

Gomes, dirigida a cerca de 60 crianças do 1º Ciclo da Freguesia. Esta 

actividade teve como objectivo comemorar o Dia Mundial das Crianças  

e proporcionar uma tarde divertida e cheia de alegria a crianças 

carenciadas que de outra forma não teriam essa oportunidade.  

 

À semelhança do ano transacto, foi  dada continuidade ao projecto “Rios 

de Adrenalina” ,  o qual teve início no dia 7 de Julho em colaboração com 

o Clube Naval de Portimão, se prolongou até ao mês de Agosto. Esta 

iniciativa dirigiu-se a cerca de 30 jovens e crianças, entre os 8 e os 15 

anos, residentes na freguesia de Portimão , oriundos de várias 

nacionalidades que tiveram a 

oportunidade de participar em 

actividades lúdicas,  de contacto com a 

natureza, estimulando as crianças para 

a prática de desportos náuticos, tais  

como vela e canoagem.  
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A exemplo dos anos anteriores, e no âmbito da celebração do Protocolo 

de Cooperação com a Câmara Municipal de Portimão e o Clube 

Subaquático de Portimão, promovemos o acesso a banhos ,  nas praias do 

Vau e da Marina a pessoas com mobilidade condicionada, temporária ou 

permanente. As referidas praias estão dotadas de um veículo marinho 

apropriado para o efeito, trazendo o seu uso diversas vantagens, tais 

como: a possibilidade de acesso ao mar de forma confortável e segura; o 

mergulho total no mar,  ou apenas molhar os pés, sem que seja 

necessário sair do veículo;  flutuar na água numa posição estável e 

segura, com a ajuda de monitores que assegurarão o acesso das pessoas 

ao banho.  

 

Para minimizar os encargos das famílias no arranque do ano lectivo foi 

oferecido equipamento escolar  a todos os alunos das Escolas do 1º ano 

do 1º ciclo do Ensino Básico da rede pública da freguesia de Portimão, e 

em simultâneo foram distribuídas cerca de 2 toneladas de material  

escolar (cadernos e resmas de papel) em colaboração com a Associação 

Humanitarius.   
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No âmbito do combate ao isolamento,  foi organizada no dia 11 de 

Setembro uma visita ao Museu do Vinho ,  no Redondo (Alentejo) com 

um grupo de 50 seniores da Freguesia .  

 

 

 

Importa referir que a Junta de Freguesia de Portimão, no âmbito do 

Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante –  CLAII, esteve 

presente nas Mini Olimpíadas  que se realizaram de 02 a 05 de Outubro 

em Sintra, no Colégio Vasco da Gama, através da equipa Classic Sport .  

Esta iniciativa contou com o patrocínio do ACIDI –  Alto Comissariado 

para a Imigração e Diálogo Intercultural,  I .P. e integrou  jovens 

imigrantes de várias nacionalidades, residentes em Portimão. Este 

evento visou a promoção da prática desportiva, o convívio entre os 

jovens contribuindo para um mundo mais unido com mais diversida de.  

 

A exemplo dos anos anteriores, foi organizada a Semana Sénior 2009 ,  

que decorreu de 14 a 21 de Novembro. Esta semana ocupou os tempos 

livres dos seniores da freguesia proporcionando -lhes diversas 

actividades de cultura, lazer, Desporto e bem -estar que ocorreram ao 
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longo da semana, em colaboração com as Colectividades e Instituições 

da Freguesia. Esta semana recheada de animação contou com as 

seguintes actividades:  

 

Dia Actividades 

14 Abertura da Semana Sénior com a Peça “O Barão de 

Paumole”pelo Grupo de Teatro Barraca Armada no TEMPO 

(Teatro Municipal de Portimão)  

15 Caminhada na Zona Ribeirinha  

15 Peça o “Barão de Paumole” pelo Grupo Barraca Armada, no 

TEMPO (Teatro Municipal de Portimão)  

15 Antestreia da peça “Hotel,  Hotel” com o Grupo de Teatro 

Sénior de Portimão no auditório da Universidade do Algarve 

(Pólo de Portimão)  

15 Recital  de Poesia com acompanhamento de guitarra pelo 

Grupo A GAVETA no Lar da Raminha  

16 Palestra sobre alimentação saudável  

16 Aulas de BodyBalance, BodyVive e Pilates na Alameda 

16 Maratona de Jogos de Mesa pela Associação de Reformados 

do Pontal,  Portimão e não só na Alameda  

16 Estreia do Grupo de Teatro Sénior de Portimão com a peça 

“Hotel,  Hotel” no Auditório da Universidade do Algarve 

(Pólo de Portimão)  

17 Passeio à  Alcobaça –  Visita guiada ao Mosteiro de Santa 

Maria 

17 Eucaristia na Igreja do Colégio de Portimão  

17 Actuação do Grupo de Danças da ASAP/ Concurso de 

Dança/ Demonstração de Dança dos alunos do Boa Esperança 

Atlético Clube Portimonense  

18 Passeio ao Autódromo –  Visita guiada 

18 Concurso de Culinária na Escola de Hotelaria de Portimão  

18 Recital de Poesia com a Liga dos Amigos da Poesia no Lar 

Diogo Gonçalves  

18 Tarde de convívio no Clube Recreativo do Chão das Donas 
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com fado (intérprete: Ondina Santos)  

19 Passeio à Alpiarça com visita guiada à casa dos Patudos e à 

barragem dos Patudos  

19 Torneio de Dominó pelo Centro de Apoio a Idosos com 

actuação do Grupo Coral de Portimão na Associação 

Desportiva da Ladeira do Vau  

20 Rastreios de Glicemia e medições de tensão gratuitos no 

posto de enfermagem da Cruz Vermelha  

20 Magusto na Quinta Pedagógica com participação do Coral 

Adágio 

21 Workshop de Canto Coral com o Grupo Coral Adágio de 

Portimão 

21 Almoço de encerramento da Semana Sénior 2009 no Hotel 

Júpiter 
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Como resposta a situações de carência dos fregueses,  cerca de 

quinhentas pessoas carenciadas da Freguesia de Portimão receberam um 

cabaz de Natal ,  no dia 18 de Dezembro, no salão dos Bombeiros 

Voluntários de Portimão, durante um almoço de solidariedade .  Esta 

iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia de Portimão, a exemplo de 

anos anteriores, pretende minorar algumas das necessidades básicas 

sentidas por pessoas com baixos recursos económicos e conta com o 

apoio de várias pessoas e entidades que se disponibilizaram a apoiar a 

referida iniciativa. Um conjunto de entidades ligadas ao comércio de 
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Portimão contribuíram com a oferta de bens alimentares para a 

confecção do referido almoço que foi servido por voluntários 

contribuindo para a  realização de uma época natalícia com gestos de 

partilha e de solidariedade.  

 

  

 

Ao longo de todo o ano, a Junta de Freguesia de Portimão em parceria 

com a Associação de Voluntários de Portimão, promoveu o projecto 

“Mão Amiga”  que visa apoiar as crianças do 1º ciclo e jardins-de-

infância da rede pública durante o período do almoço, promovendo o 

acompanhamento e sensibilização das crianças durante a refeição.  

 

Em colaboração com a APPDA –  Associação Portuguesa para as 

Perturbações do Desenvolvimento e Au tismo, a Câmara Municipal de 

Portimão, o Centro de Apoio a Idosos de Portimão e  a Quinta de Santa 

Isabel,  foi dada continuidade ao projecto “Pedacinhos de Nós” ,  dirigido 

a crianças autistas em tempo de férias, desenvolvendo com elas 

actividades tais como: hipoterapia, hidroterapia, hipismo entre outras 

ao ar livre.  

O projecto visa colmatar a falta de oferta de actividades que permitem 

uma integração e um desenvolvimento saudável das crianças com 

necessidades especiais,  tendo como objectivo melhorar aspecto s 

funcionais, movimentos mais intencionais, organizados e coordenados e 

prevenir desvios posturais.  
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11..22..44  SSEEGGUURRAANNÇÇAA 

  

A Junta de Freguesia de Portimão em matéria que respeita a segurança, 

promoveu ao longo do ano de 2009, em colaboração com a PSP e com a 

GNR de Portimão, sessões de esclarecimento  sobre segurança, dirigidas 

a população mais idosa residente em Portimão e nas  periferias da nossa 

freguesia.  Esta iniciativa tem como objectivo proporcionar o 

conhecimento de medidas de segurança e alertar para situações 

habitualmente aplicadas a população sénior.  

 

   

 



 

 

 

 

2 .  EXECUÇÃO 

ORÇAMENTAL  

R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  2 0 0 9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F R E G U E S I A  D E  P O R T I M Ã O  



 

FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  PPOORRTTIIMMÃÃOO    RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  ||  22000099  

 
 

 
- 22 -  

22..  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  

 

A análise da execução orçamental das receitas e das despesas  para o 

exercício em apreciação, permite -nos acompanhar de forma sintética 

todo o processo de arrecadação de receitas e de realização das despesas.  

Na execução orçamental foi atingida uma taxa de 62,34% na receita e de 

59,85% na despesa,  correspondendo a um montante de €856.545,36 

(Oitocentos e cinquenta e seis mil,  quinhentos e quarenta e cinco euros e 

trinta e seis cêntimos)  e €822.217,86  (Oitocentos e vinte e dois mil,  

duzentos e dezassete euros e oitenta e seis cêntimos) respectivamente, 

transitando para a  gerência seguinte o saldo de €298.971,84  (Duzentos e 

noventa e oito mil,  novecentos e setenta e um euros e oitenta e quatro 

cêntimos).  

 

QQUUAADDRROO  11  ––  MMAAPPAA  RREESSUUMMOO  DDOOSS  FFLLUUXXOOSS  DDEE  CCAAIIXXAA  DDEE  22000099  

 
(va l ores  e m eu ros )  

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS 

Saldo da gerência anterior  267.906,30 Despesas orçamentais  822.217,86 

  Execução Orçamental 264.644,34   Correntes 663.044,26  

  Operações de Tesouraria 3.261,96   Capitais 159.173,60  

Receitas orçamentais  856.545,36 Operações de tesouraria  42.799,27 

  Correntes 568.966,48  Saldo da gerência seguinte  302.316,38 

  Capitais 277.800,00   Execução Orçamental 298.971,84  

  Outras Receitas 9.778,88   Operações de Tesouraria 3.344,54  

Operações de tesouraria  42.881,85     

  TOTAL  1.167.333,51  TOTAL  1.167.333,51 

 (valores em € -  Euros)  

Saldo da gerência anterior (Execuçã o  Orça menta l  2 0 08 )  264 .644 ,34  

Receita cobrada na gerência  856 .545 ,36  

SOMA 1.121 .189,70  

Despesa efectuada na gerência  822 .217 ,86  

Saldo que transita para a gerência seguinte  

(Execuçã o  Orça menta l  2 0 10 )  
298.971,84  
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O quadro seguinte permite-nos analisar a previsão da receita e o grau de 

execução da mesma no ano de 2009.  

 

QQUUAADDRROO  22  ––  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  DDAA  RREECCEEIITTAA  NNOO  AANNOO  DDEE  22000099  

(va l ores  e m eu ros )  

 

Capítulos  
Previsão Execução  % Execução  

(a)  (b)  (b)  / (a)  

RECEITAS 1.373.909,34  856.545,36  62,34  

Receitas  Correntes  673.458,00  568.966,48  84,48  

01 Impostos directos  8.000,00  8.071,18  100,89 

04 Taxas,  multas e outras penal idades  47.605,00  35.001,05  73,52  

05 Rendimentos por propriedade  150,00  0,00  0,00  

06 Transferências Correntes  615.648,00  525.296,02  85,32  

07 Venda de bens e  serviços correntes  1 .555,00  25,50  1,64  

08 Outras receitas correntes  500,00  572,73  114,55  

Receitas  de Capital  434.991,00  277.800,00  63,86  

10 Transferências de Capital  434.991,00  277.800,00  63,86  

Outras Receitas     

15 Reposições não abatidas nos pagamentos  816,00  9.778,88  1.198,39  

16 Saldo da  gerência anterior  264.644,34  264.644,34  100,00  

 

 

Da análise da execução das Receitas Correntes pode -se constar a 

excelente performance ao níve l das rubricas de Impostos Directos, 

Taxas, multas e outras penalidades e Transferências correntes, com taxas 

de execução de 100,89%, 73,52% e 85,32% respectivamente,  o  que em 

termos globais, se traduziu numa taxa de execução de 84,48% face ao 

orçamentado.  

 

As Receitas de Capital apresentam um grau de execução ,  abaixo do 

previsto na ordem dos 63,86%, com tradução no atraso de pagamento 

das 2 tranches do Acordo de Cooperação , por parte do Município de 

Portimão, que se prevêem receber no corrente ano.  
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No que se refere às Outras Receitas o grau de execução é de 100%, que 

se traduz na incorporação do saldo da gerência anterior no montante de 

264.644,34 euros.  

 

  

QQUUAADDRROO  33  ––  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  DDAA  DDEESSPPEESSAA  NNOO  AANNOO  DDEE  22000099  

(va l ores  e m eu ros )  

 

Capítulos  
Previsão Execução % Execução  

(a)  (b)  (b)  / (a)  

DESPESAS 1.373.909,34  822.217,86  59,85  

Despesas Correntes  764.045,00  663.044,26  86,78  

01 Despesas com o pessoal  321.190,00  301.408,72  93,84  

02 Aquisição de bens e  serviços  265.984,00  220.300,16  82,82  

04 Transferência s correntes  176.481,00  141.024,89  79,91  

05 Subsídios  5,00  0,00  0 ,00  

06 Outras despesas correntes  385,00  310,49  80,65  

Despesas de  Capital  609.864,34  159.173,60  26,10  

07 Aquisição de bens de capital  609.864,34  159.173,60  26,10  

  

  

De acordo com os valores apresentados no quadro acima, a execução ao 

nível das Despesas Correntes foi  86,78% por oposição aos 26,10% das 

Despesas de Capital .   

 

Relativamente às Despesas de Capital,  cu ja execução se cifrou em 

26,10% do orçamentado, o mesmo fica a dever-se ao facto de o início da 

Construção da Nova Sede da Junta não ter ocorrido durante o ano de 

2009, em virtude de os projectos da especialidade se encontrarem em 

fase de execução.  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

3 .  ORÇAMENTO DA 

RECEITA  

R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  2 0 0 9  
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33..  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  DDAA  RREECCEEIITTAA  

  

33..11  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAA  RREECCEEIITTAA  

  

 

As Receitas totais arrecadadas pela Junta  de Freguesia no ano de 2009,  

ascenderam a €856.545,36 (Oitocentos e cinquenta e seis mil,  quinhentos 

e quarenta e cinco euros e trinta e seis cênt imos) e repartiram-se em 

Receitas Correntes  no valor de €568.966,48 (Quinhentos e sessenta e oito 

mil,  novecentos e sessenta e seis  euros e quarenta e oito cêntimos ),  em 

Receitas de Capital no valor de  €277.800,00 (Duzentos e setenta e sete 

mil e oitocentos euros) e €9.778,88 (Nove mil,  setecentos e setenta e oito 

euros e oitenta e oito cêntimos) de Outras Receitas , estas resultantes das 

entradas de fundos na tesouraria provenientes de pagamentos que não 

foram utilizados na globalidade pelas entidades que as receberam, e que 

dizem respeito, essencialmente, ao retorno dos seguros gastos com os 

trabalhadores integrados nos Contratos Emprego-Inserção que não 

complementaram o período de trabalho previsto.  

 

QQUUAADDRROO  44  ––  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAASS  RREECCEEIITTAASS  ((22000077  ––  22000099))  

(va l ores  e m eu ros )  

DESIGNAÇÃO / ANOS 2007 2008 2009 

RECEITAS CORRENTES 630.892,25 679.122,53 568.966,48 

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 175.000,00 277.800,00 

OUTRAS RECEITAS 500,03 2.500,92 9.778,88 

RECEITAS TOTAIS 631.392,28 856.623,45 856.545,36 
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GGRRÁÁFFIICCOO  11  ––  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAASS  RREECCEEIITTAASS  ((22000077  ––  22000099))  

 

 

Em termos absolutos, em 2009, verificou-se uma ligeira diminuição na 

Receita Total na ordem dos €78,09 (Setenta e oito euros e nove 

cêntimos), menos 0,009% relativamente ao ano anterior.   

As Receitas de Capital apresentaram um aumento de €102.800,00 (Cento 

e dois mil e oitocentos euros ), valor recebido em 2009 destinado a parte 

da construção do Coreto de Portimão e aquisição de mobiliário urbano 

para o Parque Infantil  da Alameda.  

  

 
  

33..22  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAA  RREECCEEIITTAA  

 

A estrutura da Receita Total vem retratada no quadro que se segue, 

onde se pode constatar, desde já, que grande parte da receita 

arrecadada, cerca de 66,43% corresponde à receita corrente, 

representando as receitas de Capital  32,43%. 
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QQUUAADDRROO  55  ––  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAA  RREECCEEIITTAA  NNOO  AANNOO  DDEE  22000099  

(va l ores  e m eu ros )  

 

Capítulos  Valor  % Peso 

Receitas  Correntes  568.966,48  66,43  

01 Impostos directos  8.071,18  0,94  

04 Taxas,  multas e outras penal idades  35.001,05  4,09  

05 Rendimentos por propriedade  0,00 0,00  

06 Transferências Corrente s  525.296,02  61,33  

07 Venda de bens e  serviços correntes  25,50  0,01  

08 Outras receitas correntes  572,73  0,06  

Receitas  de Capital  277.800,00  32,43  

10 Transferências de Capital  277.800,00  32,43  

Outras Receitas  9 .778,88  1,14  

15 Reposições não abatidas n os pagamentos  9.778,88  1,14  

TOTAL DA RECEITA  856.545,36  100 

  

  

Analisando agora as diversas rubricas económicas,  podemos verificar:  

 

 

33..22..11  RREECCEEIITTAASS  CCOORRRREENNTTEESS  

  

 

As Receitas Correntes , pela sua natureza, têm uma função bastante 

importante na gestão finance ira da Autarquia. Com uma taxa de 

execução de 84,48%, configuram-se como um fluxo monetário estável ,  

permitindo o financiamento consistente de um conjunto de despesas 

obrigatórias.  

Apresentam um valor total de  €568.966,48 (Quinhentos e sessenta e oito 

mil novecentos e sessenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos) 

resultante das transferências da Administração Central e Local,  no 

montante de 92%, e das receitas próprias da Junta  como expressão dos 

serviços prestados ao público,  que se cifrou em 8% do mesmo. 
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GGRRÁÁFFIICCOO  22  ––  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAASS  RREECCEEIITTAASS  CCOORRRREENNTTEESS  ((22000099))  

 

 

 

Face a esta estrutura apresentamos uma explicação mais rigorosa de 

cada rubrica:  

 

 

 
33..22..11..11  TTrraannssffeerrêênncciiaass  CCoorrrreenntteess  ––  AAddmmiinniissttrraaççããoo  

CCeennttrraall  

 

No que respeita às receitas transferidas da Administr ação Central,  que 

representam 61% do total das receitas correntes, verif ica-se uma 

diminuição na ordem dos  4,35% relativamente ao exercício de 2008.   

Essa diminuição resulta da ausência de verba relativa ao Estatuto 

Remuneratório dos Eleitos Locais orçame ntada em €35.000,00 .  
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QQUUAADDRROO  66  ––  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAASS  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAASS  CCOORRRREENNTTEESS  DDAA  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  

CCEENNTTRRAALL  ((22000077  ––  22000099))  

(va l ores  e m eu ros )  

DESIGNAÇÃO / ANOS 2007 2008 2009 

FUNDO FINANCIAMENTO FREGUESIAS 352.509,00 352.509,00 370.133,00 

ESTATUTO REMUNERATÓRIO DOS ELEITOS 
LOCAIS 

35.363,16 34.458,94 0,00 

TOTAL 387.872,16 386.967,94 370.133,00 

% PERCENTUAL -0,23 -4,35 

 

GGRRÁÁFFIICCOO  33  ––  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAASS  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAASS  CCOORRRREENNTTEESS  DDAA  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  

CCEENNTTRRAALL  

 

 

 

Estas verbas destinaram-se ao pagamento dos salários do pessoal  

(41,28%) e dos autarcas (10 ,85%), bem como ao funcionamento ordinário 

dos serviços da Junta (41,28%) e aos contratos celebrados com o I.E.E.P. 

(6,59%). Relativamente a estes contratos, no âmbito do Programa 

Ocupacional para Carenciados, foi recebida uma verba de €9.923,80,  

valor que regista uma grande redução em 2009, na ordem dos 50,97% 

que se explica pela mudança das regras do referido programa.  
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O Programa Ocupacional para Carenciados deixou de existir dando 

lugar a novas normas e procedimentos no âmbito das medidas Contrato 

Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+, criadas pela Portaria  

n.º  128/2009,  de 30 de Janeiro.  

  

33..22..11..22  TTrraannssffeerrêênncciiaass  CCoorrrreenntteess  ––  AAddmmiinniissttrraaççããoo  LLooccaall  

  

  

Da administração local proveio uma verba de € 125.590,39 (Cento e vinte 

e cinco mil,  quinhentos e noventa euros e trinta e nove cêntimos ), que 

regista uma diminuição de 42,07% relativamente ao ano transacto.  

GGRRÁÁFFIICCOO  44  ––  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAASS  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAASS  CCOORRRREENNTTEESS  DDAA  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  

LLOOCCAALL  

 

Este montante traduz o valor recebido em 2009 respeitante à Delegação 

de Competências da Junta, por parte d o Município de Portimão, para a 

realização de obras de conservação e manutenção dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do 1º Ciclo do ensino básico , assim como para 

apoiar as famílias carenciadas , devidamente identificadas ,  através de 

Relatório Social da Divisão de Acção Social da Câmara Municipal de 

Portimão e para outras despesas de funcionamento ordinário da Junta de 
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Freguesia, nos termos protocolados com o Município de Portimão 

constante do acordo de transferências e do protocolo de cooperação.  

A diminuição da verba recebida relativamente ao orçamentado, advém 

do facto de estarem em falta alguma verba que se prevê receber no 

corrente ano.  

  

  

33..22..11..33  RReecceeiittaass  PPrróópprriiaass  ddaa  JJuunnttaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  

 

As Receitas Próprias da Junta de Freguesia agregam o conjunto das 

receitas arrecadadas pela Freguesia deixa ndo transparecer o seu grau de 

autofinanciamento e a sua dependência face às transferências correntes 

e aos protocolos que real izam ao longo do ano.  

De salientar um aumento de 8,15% em relação ao ano transacto,  que se 

traduz num montante de €43.072,23 (Quarenta e três mil,  setenta e dois 

euros e vinte e três cêntimos).   

GGRRÁÁFFIICCOO  55  ––  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAASS  RREECCEEIITTAASS  PPRRÓÓPPRRIIAASS  
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GGRRÁÁFFIICCOO  66  ––  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAASS  RREECCEEIITTAASS  PPRRÓÓPPRRIIAASS  PPOORR  TTIIPPOO  

 

 

Importa realçar o aumento da verba arr ecadada referente à emissão de 

atestados, que traduz a procura deste serviço por parte do s utentes que 

dele necessitam.  

 

  

33..22..22  RREECCEEIITTAASS  DDEE  CCAAPPIITTAALL  

  

  

As Receitas de Capital  apresentam um valor total  de  €277.800,00 

(Duzentos e setenta e sete mil e oitocento s euros) resultante do 

Protocolo de Cooperação entre o Município de Portimão e a Freguesia de 

Portimão destinado à construção da Nova Sede da  Junta de Freguesia de 

Portimão e à construção do Coreto de Portimão.  

As Receitas de Capital representam um peso de  cerca de 32,43% no total  

das receitas arrecadadas.  



  

 

 

 

4 .  ORÇAMENTO DA 

DESPESA  

R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  2 0 0 9  
 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F R E G U E S I A  D E  P O R T I M Ã O  
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44..OORRÇÇAAMMEENNTTOO  DDAA  DDEESSPPEESSAA  

  

44..11  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAA  DDEESSPPEESSAA  

 

As despesas realizadas no exercício de 200 9 cifram-se em €822.217,86 

(Oitocentos e vinte e dois mil ,  duzentos e dezassete euros e oitenta e  

seis cêntimos) e repartem-se em Despesas Correntes no valor de 

€663.044,26 (Seiscentos e sessenta e três mil,  quarenta e quatro euros e 

vinte e seis cêntimos) e em Despesa s de Capital no valor de €159.173,60 

(Cento e cinquenta e nove mil,  cento e setenta e três euros e sessenta 

cêntimos).  

QQUUAADDRROO  77  ––  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAASS  DDEESSPPEESSAASS  ((22000077  ––  22000099))  

(va l ores  e m eu ros )  

DESIGNAÇÃO / ANOS 2007 2008 2009 

DESPESAS CORRENTES 609.697,64 529.656,46 663.044,26 

DESPESAS DE CAPITAL 3.630,15 172.312,87 159.173,60 

DESPESAS TOTAIS 613.327,79 701.969,33 822.217,86 

 

Na Despesa verificou-se em 2009, um crescimento em cerca de 17,1%, 

face ao ano anterior.  

 

GGRRÁÁFFIICCOO  77  ––  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAASS  DDEESSPPEESSAASS  ((22000077  ––  22000099))  
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44..22   EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAA  DDEESSPPEESSAA  

 

 

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, represen tando cerca de 80,64% da despesa 

total.   

 

De salientar que as Despesas com o pessoal e a Aquisição de bens e 

serviços foram as rubricas que mais contribuíram para a totalidade da 

despesa paga,  com um peso de 36,66% e 26,79%, respectivamente.  

  

  

QQUUAADDRROO  88  ––  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAA  DDEESSPPEESSAA  TTOOTTAALL  NNOO  AANNOO  DDEE  22000099  

(va l ores  e m eu ros )  

 

Capítulos  Valor  % Peso  

Despesas Correntes  663.044,26  80,64  

01 Despesas com o pessoal  301.408,72  36,66  

02 Aquisição de bens e  serviços  220.300,16  26,79  

04 Transferências correntes  141.024,89  17,15 

05 Subsídios  0,00  0,00  

06 Outras despesas correntes  310,49  0,04  

Despesas de  Capital  159.173,60  19,36  

07 Aquisição de bens de capital   159.173,60  19,36  

TOTAL DA DESPESA  822.217,86  100 
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GGRRÁÁFFIICCOO  88  ––  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAA  DDEESSPPEESSAA  TTOOTTAALL  EEMM  22000099  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando agora as diversas rubricas económicas,  podemos verificar:  

  

  

44..22..11  DDEESSPPEESSAASS  CCOORRRREENNTTEESS  

 

As Despesas Correntes, com um grau de execução de 86,78%, registam 

um valor de €663.044,26 (Seiscentos e sessenta e três mil ,  quarenta e 

quatro euros e vinte e seis cêntimos ) e constituem as principais despesas 

de funcionamento, apresentando um peso de cerca de 80,64% das 

despesas pagas.  

GGRRÁÁFFIICCOO  99  ––  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAASS  DDEESSPPEESSAASS  CCOORRRREENNTTEESS  EEMM  22000099  
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44..22..11..11  DDeessppeessaass  ccoomm  oo  PPeessssooaall  

  

  

As Despesas com o pessoal representam 46% das Despesas Correntes.  

Neste agrupamento devem considerar -se todas as espécies de 

remunerações principais e de abonos acessórios. Compreendem -se, 

também, as despesas com o Estado, como entidade patronal, suporta ndo 

esquemas de segurança social dos seus funcionários.  

 

QQUUAADDRROO  99  ––  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAASS  DDEESSPPEESSAASS  CCOOMM  OO  PPEESSSSOOAALL  

     (va l ores  e m €  -  Eu ros )  

DESIGNAÇÃO 2007 2008 2009 

Titulares de órgãos de soberania e membros autárquicos 35.602,83 36.302,22 43.348,32 

Pessoal dos quadros 108.099,06 110.423,90 153.865,46 

Pessoal com contrato a termo certo 3.118,08 7.301,53 11.129,80 

Programa Ocupacional Carenciados – P.O.C. 20.571,48 12.517,53 26.328,84 

TOTAL 167.391,45  166.545,18 234.672,42 

  

 

O gráfico seguinte testemunha um incremento no exercício de 2009, 

comparativamente a 2008, justificado pelo  aumento de 2,9% relativo à 

actualização de vencimentos conforme o estipulado para a função 

pública e à transição para as novas posições remuneratórias das 

carreiras gerais, elaboradas de acordo com a  Portaria n.º  1553-C/2008 de 

31 de Dezembro, a que se refere o n.º  2 do artigo 68.º  da Lei n.º  12 -

A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR).  

  

  

 

 

 

http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=846
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€167.391,45 

€166.545,18 

€234.672,42

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

Titulares de órgãos de 
soberania e membros de 

órgãos autárquicos

Pessoal do Quadro Pessoal contratado a termo Programa Ocupacional 
Carenciados - POC

TOTAL

2007 2008 2009

€246.197,42
82%

€6.802,46 
2%

€48.408,84 
16%

Remunerações certas e permanentes Abonos Variáveis ou Eventuais Segurança Social

GGRRÁÁFFIICCOO  1100  ––  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAASS  DDEESSPPEESSAASS  CCOOMM  OO  PPEESSSSOOAALL  

 

 

 

GGRRÁÁFFIICCOO  1111  ––  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAASS  DDEESSPPEESSAASS  CCOOMM  OO  PPEESSSSOOAALL  
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€246.197,42 

€43.348,32 

€153.865,46 

€11.129,80 

€6.525,00 

€26.328,84 

€5.000,00 

Total

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

Pessoal do Quadro

Pessoal contratado a termo

Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença

Programa Ocupacional Carenciados - POC

Estágios

As Remunerações certas e permanentes apresentam um valor de 

€246.197,42 (Duzentos e quarenta e seis mil,  cento e noventa e sete euros 

e quarenta e dois cêntimos) equivalentes a 82% da Despesa com o 

Pessoal.  Nesta rubrica incluem-se todas as remunerações, subsídios de 

natal,  férias e de refeição  e as despesas de representação.  

 

GGRRÁÁFFIICCOO  1122  ––  RREEMMUUNNEERRAAÇÇÕÕEESS  CCEERRTTAASS  EE  PPEERRMMAANNEENNTTEESS  
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QQUUAADDRROO  1100  ––  QQUUAADDRROO  DDEE  PPEESSSSOOAALL  DDAA  JJUUNNTTAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  PPOORRTTIIMMÃÃOO,,  AAPPRROOVVAADDOO  EEMM  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  AA  1144  DDEE  DDEEZZEEMMBBRROO  DDEE  

22000099,,  PPAARRAA  OO  AANNOO  DDEE  22001100  

 

Atribuições/competências/actividades 

Cargo Área de formação 
académica e/ou 

profissional 

N.º de Postos de Trabalho 

Carreira Categoria 
Preenchidos/Existentes A Preencher/Recrutar 

TOTAL  
CTI CT TOTAL CTI CT TOTAL 

Organiza e assegura o trabalho social da Freguesia 
proposto pelo Executivo 

Técnico 
Superior 

Técnico Superior 
Sociologia, Serviço 

Social 
1   1 1   1 2 

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

Técnico Superior Economia Gestão 1   1       1 

Assegura todas as tarefas relacionadas com os 
serviços informáticos da Freguesia 

Técnico de 
Informática 

Técnico de 
Informática de 
grau 1, nível 2 

Informática 1   1       1 

Coordena e chefia todos os serviços da Junta 

Assistente 
Técnico 

Coordenador 
Técnico 

Administrativa 1   1 1   1 2 

Organiza e assegura os serviços de atendimento, 
administrativo e lúdicos 

Assistente 
Técnico 

Administrativa 3   3   1 1 4 

Assistente 
Técnico 

Socio-Cultural 2   2       2 

Executa os serviços de manutenção e conservação 
dos equipamentos da Freguesia e sob a sua 

responsabilidade e outras tarefas de carácter 
manual ou mecânicas 

Encarregado 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

Serviços Auxiliares         1 1 1 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

Serviços Auxiliares 1   1   2 2 3 

Encarregado de 
Pessoal Auxiliar  

Encarregado de 
Pessoal Auxiliar 

Serviços Auxiliares 1   1       1 

TOTAL 11 0 11 2 4 6 17 

           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). 
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QQUUAADDRROO  1111  ––  QQUUAADDRROO  DDEE  VVEENNCCIIMMEENNTTOOSS  DDOO  PPEESSSSOOAALL  DDAA  JJUUNNTTAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  

PPOORRTTIIMMÃÃOO  

 

CATEGORIA 
N.º DE 

FUNCIONÁRIOS 
REMUNERAÇÃO  

REMUNERAÇÃO TOTAL 
2009 

 
PESSOAL DO QUADRO 

 

Coordenador 
Técnico 

1 €1.156,42 €16.195.90 

Técnico Superior 
Economia/Gestão 

1 €1613,42 €3.226,84 

Assistente Técnico 
Secretaria 

3 

€923.42 

€32.243,12 
 

€923.42 

€923.42 

Assistente Técnico 
Animação Socio-

Cultural 

2 
€762,08 €8.382,86 

€762,08 €9.039,11 

Técnico Superior 
Sociologia 

1 €1.579.09 €18.738,52 

Técnico de 
Informática de Grau 

2, Nível 1 

1 

€1.270,14 €11.431,26 

€1.613,441 €4.840,32 

Encarregado de 
Pessoal Auxiliar 

1 €734,62 €8.693,00 

Auxiliar Serviços 
Gerais 

1 €450,00 €5.400,00 

 

PESSOAL A TERMO CERTO 

 

Administrativo 1 €717,46 €7.921,24 

Empregada de 
limpeza 

1 €267,38 €3.208,56 

 

PESSOAL P.O.C. 

 

Programa 
Ocupacional para 

Carenciados - POC 

Vencimento €12.053,05 
€ 26.328,84 Subsídio de 

Refeição 
€14.275,79 

 

A remuneração base dos trabalhadores  P.O.C. é €419,22.  

                                                 
1
 Concurso interno de acesso limitado para provimento de um técnico de informática de grau2, nível 1. 
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QQUUAADDRROO  1122  ––  QQUUAADDRROO  DDEE  VVEENNCCIIMMEENNTTOOSS  DDOOSS  TTIITTUULLAARREESS  DDOOSS  ÓÓRRGGÃÃOOSS  DDEE  

SSOOBBEERRAANNIIAA  EE  MMEEMMBBRROOSS  AAUUTTÁÁRRQQUUIICCOOSS  DDAA  JJUUNNTTAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  PPOORRTTIIMMÃÃOO  

 

 

CATEGORIA REMUNERAÇÃO  REMUNERAÇÃO TOTAL 

 
EXECUTIVO DA JUNTA 

 

Presidente 

€1.907,58 €22.890,96 

€555,49 €6.665,88 

Secretário €293,09 €3.517,08 

Tesoureiro €293,09 €3.517,08 

 
 
 
 

CATEGORIA SENHAS DE PRESENÇA TOTAL PAGO EM 2009 

 

SENHAS DE PRESENÇA DOS VOGAIS 

 

Vogais €25,65  €1.641,60 

 
SENHAS DE PRESENÇA DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

Senhas de Presença €18,32 €1.300,56 

 

 

 

44..22..11..22  AAqquuiissiiççããoo  ddee  bbeennss  ee  sseerrvviiççooss  

  

Com um volume de €220.300,16  (Duzentos e vinte mil ,  trezentos euros e 

dezasseis cêntimos),  apresenta um grau de execução de 82,82% e um 

peso de 33% da Despesa Corrente.  
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€19.607,18
71%

€90,92 
0%

€463,85 
2%

€1.674,96 
6%

€5.438,86 
20%

€116,95
0%

€414,60 
1%

Material de Escritório Alimentação - Refeições confeccionadas Vestuário e artigos pessoais

Limpeza e Higiene Prémios, conderações e ofertas Material Consumo Clínico

Livros e documentação técnica

  44..22..11..22..11  AAqquuiissiiççããoo  ddee  bbeennss  

 

Com a aquisição de bens foram contabilizados €27.807,29 (Vinte e sete 

mil, oitocentos e sete euros e vinte e nove cêntimos) .  

GGRRÁÁFFIICCOO  1133  ––  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  BBEENNSS  

 

 

A rubrica Material  de Escritório representa 71% da despesa com a 

aquisição de bens e apresenta um valor de  €19.607,18 (Dezanove mil,  

seiscentos e sete euros e dezoito cêntimos ) e é justificada pela 

necessidade de aquisição de material  administrativo e informático 

necessário ao normal funcionamento da Junta, incluindo o materia l 

necessário ao funcionamento do Posto Público de Internet, serviço 

público gratuito.  

Para além disso,  cerca de €3.985,90 (Três mil,  novecentos e oitenta e 

cinco euros e noventa cêntimos) do valor desta rubrica inclui todos os 
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apoios logísticos aos Clubes e Colectividades nomeadamente,  na feitura 

de cartazes e brochuras solicitadas ao longo do ano .  

 

44..22..11..22..22  AAqquuiissiiççããoo  ddee  sseerrvviiççooss  

 

Nas Despesas Correntes a  rubrica Aquisição de Serviços regista um 

valor de €192.492,87 (Cento noventa e dois mil,  quatrocentos e noventa e 

dois euros e oitenta e sete cêntimos ), que é composta de acordo com o 

quadro seguinte.   

QQUUAADDRROO  1133  ––  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDEE  AAQQUUIISSIIÇÇÕÕEESS  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  

 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

Escolas €47.290,34 

Outras €72,00 

Comunicações €12.855,87 

Transportes €1.258,85 

Seguros €544,62 

Deslocações e estadas €1.025,97 

Estudos, pareceres, projectos e 
consultadoria 

€14.600,88 

Formação €116,71 

Seminários, exposições e similares €1.336,77 

Publicidade €7.757,46 

Vigilância e segurança €170,00 

Assistência técnica €5.144,52 

Outros trabalhos especializados €1.012,80 

Diversos €95.767,36 

Serviços de Manutenção €3.538,72 

TOTAL €192.492,87 

 

 

A rubrica Comunicações apresenta um valor de € 12.855,87 (Doze mil,  

oitocentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e sete cêntimos ) e 

compreende as  despesas com telefones fixos e móveis,  internet e 

serviços de correio.  
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Quanto à Publicidade, o valor de €7.757,46 (Sete mil ,  setecentos e 

cinquenta e sete euros e quarenta e seis cêntimos ) está relacionado com 

os anúncios provenientes do processo concursal e publicidade das 

diversas actividades desenvolvidas  pela Junta de Freguesia.  

 

Relativamente à rubrica Estudos, pareceres e projectos, com um val or de 

€14.600,88 (Catorze mil,  seiscentos euros e oitenta e oito cêntimos), 

importa referir que a despesa registada  diz respeito ao pagamento da 

assessoria técnica prestada pela Ordem dos Arquitectos no âmbito do 

Concurso Público para a Elaboração do Projecto de Remodelação do 

Edifício da Futura Sede da Junta de Freguesia de Portimão e do Estudo 

Geotécnico-Geológico feito no espaço da Futura Sede.  

 

No que concerne à Aquisição de Serviços destaca -se o valor constante 

das rubricas cujas despesas se tornam mais relevantes, nomeadamente 

as que dizem respeito às Escolas e Diversos.  

 

 

44..22..11..22..22..11  EEssccoollaass  

  

Esta rubrica compreende todas as despesas (incluindo os custos de 

serviços e materiais  quando conjuntamente facturados)  a satisfazer por 

trabalhos de reparação e conservação efectuados na s diversas escolas da 

freguesia.  

Regista um volume de €47.290,34 (Quarenta e sete mil,  duzentos e 

noventa euros e trinta e quatro cêntimos ), nos termos do acordo de 

transferência de funções existente entre o Município de Portimão e a  

Junta de Freguesia de Portimão, valor referente aos pagamentos 

assumidos até 31 de Dezembro de  2009.  

 

 

 

 



 

FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  PPOORRTTIIMMÃÃOO    RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  22000099  

 
 

 
- 47 -  

Escola E.B.1 Chão das Donas
€880,15 

2%

Jardim-de-infância Chão das 
Donas

€30,00

0%
Escola E.B.1 Coca Maravilhas

5.777,67 €
12%

Jardim-de-infância Coca 
Maravilhas
€6.449,10 

14%

Escola E.B.1 Major David Neto
€3.219,71 

7%

Jardim-de-infância Major David 
Neto

€186,52 

0%

Escola E.B.1 Pedra Mourinha
€9.375,52 

20%

Jardim-de-infância Pedra 
Mourinha
€753,25 

2%

Escola E.B.1 do Pontal
€4.926,69 

10%

Jardim-de-infância Pontal
€703,48 

1%

Escola E.B.1 das Vendas
€2.538,04 

5%

Jardim-de-infância das Vendas
€827,97 

2%

Jardim-de-infância do Fojo
€4.647,75

10%

Diversos
€5.781,06 

12%

Jardim-de-infância Quatro 
Estradas

€1.193,43 

3%

GGRRÁÁFFIICCOO  1144  ––  RREEPPAARRAAÇÇÕÕEESS  EEFFEECCTTUUAADDAASS  NNAASS  DDIIVVEERRSSAASS  EESSCCOOLLAASS  DDAA  FFRREEGGUUEESSIIAA  

 

 

 

Verifica-se que a Escola E.B.1 da Pedra Mourinha  tem o valor mais 

elevado em reparações €9.375,52 (Nove mil,  trezentos e setenta e cinco 

euros e cinquenta e dois cêntimos), seguindo-se o Jardim-de-infância da 

Coca Maravilhas  que apresenta uma despesa de €6.449,10 (Seis mil,  

quatrocentos e quarenta e nove euros e dez cêntimos).  

O tipo de reparação mais executada foi em trabalhos de Carpintaria 

somando um total de €12.857,36 (Doze mil,  oitocentos e cinquenta e sete 

euros e trinta e seis cêntimos), seguindo-se trabalhos de Electricidade e 

Canalização, contabilizando €7.665,83 e €7.211,00 respectivamente, como 

demonstra o gráfico seguinte.  Para além do valor referido de €47.290,34 

há ainda a considerar os encargos com o pessoal especializado 

contabilizado noutras rubricas pela sua natureza.  
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Electricidade Pedreiro Canalização Carpinteiro Outras 
Reparações

Diversos Alumínios Vidreiro Pintura Total

€7.665,83 

€4.053,60

€7.211,00 

€12.587,36

€3.388,32 €3.937,64

€1.086,92 €1.207,12 

€6.152,55 

€47.290,34

GGRRÁÁFFIICCOO  1155  ––  TTIIPPOO  DDEE  RREEPPAARRAAÇÇÕÕEESS  EEFFEECCTTUUAADDAASS  NNAASS  DDIIVVEERRSSAASS  EESSCCOOLLAASS  DDAA  

FFRREEGGUUEESSIIAA  

  

  

44..22..11..22..22..22  DDiivveerrssooss  ––  AAccttiivviiddaaddeess  ddaa  JJuunnttaa  

 

Esta rubrica abrange as despesas com eventos promovidos pela Junta de 

Freguesia nomeadamente com a aquisição de serviços.  

O valor de €95.767,36 (Noventa e cinco mil,  setecentos e sessenta e sete 

euros e trinta e seis  cêntimos) regista as despesas com as actividades 

realizadas ao longo do ano, tais como: o Festival da Canção Infantil  

“Chaminé D’Ouro” ;  a Semana Sénior; a elaboração e apresentação do 

livro infantil  “Os Barrigas e os Magriços” ;  a representação da Junta na 

Festa da Sardinha; o apoio às actividades desenvolvidas com a 

população mais jovem, como o Dia Mundial da Criança , o apoio às 

Escolas no âmbito das  Visitas de Estudo, entre outras actividades, como 

se evidencia no gráfico seguinte.  

O valor de €19.535,34 inscrito nesta rubrica é referente à indemnização 

apresentada pela Sociedade Portuguesa de Autores do processo 

apresentado contra a Junta de Freguesia pelo munícipe Júlio Amaro no 

ano de 2001.  



 

FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  PPOORRTTIIMMÃÃOO    RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  22000099  

 
 

 
- 49 -  

Semana Sénior 
€15.294,22

16%

Festa da Sardinha
€2.517,23 

3%

Festival da Canção Infantil " Chaminé 
D`Ouro"

€25.887,21 

27%

Centro de Convívio "Aldeia das 
Sobreiras"
€12.467,60 

13%

Tardes dançantes "Chá do Biscoito"
€1.622,00 

2%
Exposições

€123,12 
0%

ExpoArtes 
Tradicionais
€2.280,00 

2%

Viagens com crianças e séniores da 
Freguesia
€1.179,89 

1%

Desfile de 
Moda

€1.738,44 

2%

Festival da Canção 
Infantil " Caravela 
D`Ouro" - Açores

€1.347,59 
1%

Festival da Canção 
Infantil " Moinho 

D`Ouro" - Corroios

€106,84
0%

Lançamento do 
Livro Infantil 

"Os Barrigas e 

os Magriços"
€1.801,95 

2%

Banda Desenhada - Direitos de Autor
€19.535,34

20%

2ª Bienal de Associativismo
€1.962,18 

2%

Revista de Carnaval
€2.104,00 

2%

Teatro "Ventos de Leste"
€1.150,40 

1%Teatro Sénior
€750,00

1%

Seminário "Vamos Conversar"
€186,36 

0%Concerto a favor da Catraia
€510,40

1%

Projecto reciclar
€239,59

0%

Curso de Inglês
€283,60 

0%

Pedacinhos de Nós
€681,18 

1%

CLAII
€275,06 

0%

Outras actividades diversas
€1.723,16

2%

De referir que embora este valor devesse estar registado na rubrica 0306 

–  Outros Encargos Financeiros ,  o que não acontece pelo facto de este 

não estar contemplado no orçamento de 2009, a sua inscrição nesta 

rubrica justifica-se pela proveniência da sua  natureza (Outros Serviços).  

 

GGRRÁÁFFIICCOO  1166  ––  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAA  RRUUBBRRIICCAA  DDIIVVEERRSSOOSS  
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€4.747,60 
3%

€2.590,93
2%

€28.250,00 
20%

€75.739,00 
54%

€18.322,25
13%

€11.375,11 
8%

Outras - Apoio material escolar  1º Ciclo ANAFRE Solidariedade Social

Cultura, Recreio e Desporto Acção Social - Famílias Carenciadas Cabazes de Natal

  

44..22..11..33  TTrraannssffeerrêênncciiaass  CCoorrrreenntteess  

 

As transferências correntes apresentam um valor de €141.024,89 (Cento e 

quarenta e um mil,  vinte e quatro euros e oitenta e nove cêntimos ).  

Neste agrupamento são contabilizadas as importâncias a entregar a 

quaisquer organismos ou entidades para financiar as suas despesas 

correntes.  

 

GGRRÁÁFFIICCOO  1177  ––  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAASS  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAASS  CCOORRRREENNTTEESS  

 

 

 

Nos subsídios atribuídos a instituições sem fins lucrativos verificou -se 

um acréscimo percentual de 12,80% traduzindo -se em €75.739,00  

(Setenta e cinco mil,  setecentos e trinta e nove euros ) referente às 

Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto  e €28.250,00  (Vinte e oito 
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mil, duzentos e cinquenta euros) para as Instituições de Solidariedade 

Social.  

Esta rubrica registou um grau de execução orçamental  de 85,94%.  

 

QQUUAADDRROO  1144  ––  LLIISSTTAAGGEEMM  DDOOSS  SSUUBBSSÍÍDDIIOOSS  AATTRRIIBBUUIIDDOOSS  ÀÀSS  IINNSSTTIITTUUIIÇÇÕÕEESS  DDEE  

SSOOLLIIDDAARRIIEEDDAADDEE  SSOOCCIIAALL  

 

 

Inst ituições  
Subsídios 

Atr ibuídos  

Assoc iação Pessoa Esc lerose  Múl t ipla  do Bar lavento  €1.000,00  

Assoc iação Bombeiros Voluntár io de  Por t imão  €2.750,00  

Assoc iação Dadores de  Sangue do Bar lavento  €1.000,00  

Assoc iação Oncológ ic a  do Algarve  €1.500,00  

Assoc iação Por tuguesa  Doentes Park inson  €500,00  

C.R .A.C .E.P.  €4.000,00  

Casa  da  N.ª  Senhora  da Conce ição de Por t imão  €2.500,00  

Centro de Apoio a  Idosos –  CATRAIA €2.500,00  

Centro de Apoio a  Idosos em Por t imão  €5.500,00  

Cruz Verme lha Por tuguesa  de  Port imão  €900,00  

Grupo de Reabi l i t ação e  Apoio à  Tox icodependência  €1.000,00  

Lar  da  Cr iança Bom Samar i tano  €750,00  

Movimento de Apoio à  Problemática  da  S ida  –  M.A.P.S .  €1.000,00  

Humani tar ius –  Assoc iação de Apoio Socia l  €800,00  

Assoc iação de Voluntár ios de  Por t imão  €750,00  

Fáb .  Igre ja  Paroqu ia l  de  Por t imão  €800,00  

Fáb .  Igre ja  Paroqu ia l  Pedra  Mour inha  €1.000,00  

TOTAL €28.250,00  
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QQUUAADDRROO  1155  ––  LLIISSTTAAGGEEMM  DDOOSS  SSUUBBSSÍÍDDIIOOSS  AATTRRIIBBUUIIDDOOSS  ÀÀSS  CCOOLLEECCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  

CCUULLTTUURRAA,,  RREECCRREEIIOO  EE  DDEESSPPOORRTTOO  

 

Colect iv idades  
Subsídios 

Atr ibuídos  

A Gave ta  €720,00  

Agrupamento Vert ica l  de  Escolas Júdice  Fia lho  €950,00  

ASPAFLOBAL €1.650,00  

Assoc iação Acad .  Ins t i tu to  Sup.  Manuel  Te ixe ir a  Gomes  €600,00  

Assoc iação Académica da  Univer s idade do Algarve  €250,00  

Assoc iação Caboverdiana  do Algarve  €2.500,00  

Assoc iação Centro Kara te  da  Pedra  Mour inha  €1.500,00  

Assoc iação Cu ltura l  Desp.  da  Lade ira  do Vau  €2.550,00  

Assoc iação de Pa i s  E.B .1  das Vendas  €500,00  

Assoc iação de Pa i s  E.B .1  Chão das  Donas  €86 ,00  

Assoc iação de Pa i s  E .B .1  Coca Marav i lhas  €250,00  

Assoc iação de Pa i s  E.B .1  Ma jor  David  Neto  €500,00  

Assoc iação de Pa i s  E.B .1  do Ponta l  €577,00  

Assoc iação Juveni l  “O Infante”  €300,00  

Assoc iação Karate -Do Shotokan de Por t imão  €750,00  

Assoc iação Reformados do Ponta l  €1.230,00  

Assoc iação Musica l  do Algarve  €120,00  

Assoc iação Naciona l  de  Estudantes de  Med ic ina  €165,00  

Assoc iação Sénior  e  Autodidacta  de  Por t imão  €1.000,00  

Boa Esperança A.  Clube Por t imonense  €5.500,00  

C.A.P .E.L.A.  €1.800,00  

Casa  do Benf ica  em Por t imão  €1.500,00  

Centro C ic l ismo de Por t imão  €800,00  

Centro Soc ia l ,  Despor t iva  e  C ul tura l  da  Companheira  €1.500,00  

Clube Automóve l  de  Por t imão  €500,00  

Clube B icross  de  Por t imão  €500,00  

Clube BTT de Por t imão –  Por t i tr i lhos  €250,00  

Clube Despor t ivo ,  Cul tura l  e  Recreat ivo Porto de Lagos  €1.500,00  

Clube Desp.  Rec .  Pedra  Mour inha  €3.756,00  

Clube Futebol  Boav is ta  €500,00  

Clube Hípico de  Santa  Isabe l  €800,00  

Clube Nava l  de  Por t imão  €7.500,00  

Clube Recreat ivo Carrasquense  €1.000,00  

Clube Recreat ivo Chão das D onas  €1.450,00  

Clube União Por t imonense  €600,00  
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Corpo Naciona l  de  Escutas –  Por t imão  €2.500,00  

Cuneo –  Su lar te  Assoc iação Cul tura l  €1.500,00  

Escola  Secundár ia  Poe ta  António Ale ixo  €200,00  

Gejupce  €1.500,00  

Geração Fura -Bolas  €1.200,00  

Grupo Amigos J ard im Zoológico  €575,00  

Grupo Cora l  Adág io  €1.960,00  

Grupo Cora l  de  Por t imão  €750,00  

Grupo Pe tanca de Port imão  €800,00  

Ins t i tu to de Cul tura  de  Por t imão  €1.000,00  

L iga  dos Amigos da Poes ia  €100,00  

Núcleo Spor t ingui s ta  de  Por t imão  €1.300,00  

Os Marafados C .B .  C lube  €250,00  

Por t imonense Spor t ing C lube  €1.500,00  

Por t inado  €5.000,00  

Por t i sub –  Clube Subaquát ico Port imão  €1.500,00  

Rancho Folc lór ico da Ladeira  do Vau  €1.900,00  

Soc iedade Columbóf i la  de  Por t imão  €750,00  

Soc iedade F i larmónica  Por t imonense  €3 . 800,00  

Soc iedade Vencedora  Por t imonense  €1.000,00  

Spor t ing Glór ia  ou Morte  Por t imonense   €1.000,00  

Total  €75.739,00  

 

  

  

A rubrica Famílias apresenta um valor de €29.697,36 (Vinte e nove mil ,  

seiscentos e noventa e sete euros e trinta e seis cêntimos ) e diz respeito 

ao montante transferido para apoiar famílias carenciadas.  

 

Através de um Protocolo de Cooperação entre o Município de Portimão 

e a Freguesia de Portimão foram promovidas ajudas a 46 famílias 

carenciadas, devidamente identificadas pela Divi são de Acção Social da 

Câmara Municipal de Portimão, com o valor total de €18.322,25 (Dezoito 

mil, trezentos e vinte e dois euros e vinte e cinco cêntimos ), para 

pagamento de rendas em atraso, serviços hospitalares e bens de 1ª 

necessidade.  
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€15.823,51  
86%

€942,97  
5%

€1.555,77  
9%

RENDAS BENS DESPESAS DE SAUDE

€8606,03
76%

€2769,08
24%

CABAZ DE NATAL ALMOÇO DE SOLIDARIEDADE

GGRRÁÁFFIICCOO  1188  ––  DDEESSPPEESSAASS  CCOOMM  AACCÇÇÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

 

 
No âmbito da entrega de Cabazes de Natal,  a Junta de Freguesia de 

Portimão promoveu um almoço social com o apoio de diversas pessoas e 

entidades, dirigido a famílias carenciadas a quem foram entregues 

Cabazes de Natal  num total  de quinhentas famílias,  recenseadas na 

freguesia,  num valor que se cifrou em €11.375,11 (Onze mil ,  trezentos e 

setenta e cinco euros e onze cêntimos).   

 

GGRRÁÁFFIICCOO  2299  ––  DDEESSPPEESSAASS  CCOOMM  OO  CCAABBAAZZ  DDEE  NNAATTAALL  EE  OO  AALLMMOOÇÇOO  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIIEEDDAADDEE  
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GGRRÁÁFFIICCOO  2200  ––  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAASS  DDEESSPPEESSAASS  CCOOMM  OO  CCAABBAAZZ  DDEE  NNAATTAALL  

 

 
 
 
 

44..22..22  DDEESSPPEESSAASS  DDEE  CCAAPPIITTAALL  

  

A aquisição de equipamento informático e administrativo  reflecte a 

preocupação, por parte do executivo, não só com a matéria que respeita 

à modernização administrativa, que tem como objectivo a obtenção de 

uma eficiência e eficácia crescentes na prestação de servi ços que à Junta 

competem, mas também a que respeita à necessidade de dotar o espaço 

Público de Internet com melhores condições.  

As Despesas de Capital em 2009 total izaram o valor de €159.173,60 

(Cento e cinquenta e nove mil,  cento e setenta e três euros e sessenta 

cêntimos) do qual €70.321,66 (Setenta mil ,  trezentos e vinte e um euros e 

sessenta e seis  cêntimos) foi aplicado na construção do Coreto de 

Portimão ,  €11.927,28  (Onze mil,  novecentos e vinte e sete euros e vinte e 

oito cêntimos) na manutenção do Parque Infantil  da Alameda e €1.195,20 

(mil,  cento e noventa e cinco euros e vinte cêntimos) na substituição dos 

vidros dos abrigos dos autocarros.  
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€11.927,28
8%

€70.321,66 
44%

€1.195,20 
1%

€5.079,09 
3%

€3.278,52
2%

€25.140,89 
16%

€537,60 
0%

€374,05 
0%

€41.319,31 
26%

Parque Infantil da Alameda Coreto de Portimão Abrigos dos autocarros

Equipamento de Informática Software Informático Equipamento Administrativo

Outro Ferramentas e Utensílios Outros Investimentos

GGRRÁÁFFIICCOO  2211  ––  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAASS  DDEESSPPEESSAASS  DDEE  CCAAPPIITTAALL  

 

 

 

 

De referir que o pagamento dos honorários relativos ao Projecto de 

Remodelação da Futura Sede da Junta encontram -se contabilizados nos 

Outros Investimentos, assumindo um valor de €41.319,31 (Quarenta e 

um mil ,  trezentos e dezanove euros e trinta e um cêntimos).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 .  LIMITES LEGAIS  

R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  2 0 0 9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F R E G U E S I A  D E  P O R T I M Ã O  
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55..  LLIIMMIITTEESS  LLEEGGAAIISS  

  

55..11  LLIIMMIITTEE  DDEE  EENNCCAARRGGOOSS  CCOOMM  OO  PPEESSSSOOAALL  

 

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 respectivo exercício” ,   

e 

“2 –  as despesas com o pessoal  pagas pela rubrica “Pessoal  em qualquer outras 

situação”, não poderão exceder 25% do l imite de encargos referidos 

anteriormente” ,  isto é, das despesas com o pessoal do quadro.  

 

Refira-se que a Receita Corrente cobrada no ano de 2008 foi de 

€679.122,53 (Seiscentos e setenta e nove mil,  cento e vinte e dois euros e 

cinquenta e três cêntimos), pelo que os limites máximos de despesa com 

o pessoal  no ano de 2009, são os seguintes:  

 

QQUUAADDRROO  1166  ––  LLIIMMIITTEESS  LLEEGGAAIISS  DDEE  EENNCCAARRGGOOSS  CCOOMM  OO  PPEESSSSOOAALL  

 

 Limi te  máximo de 

“Despesas  com o 

Pessoal”  

Despesas  efec tuadas com o 

pessoal ,  em 2009 ,  a  cons iderar  

para  o  l imite  máximo  

%face a o 

l imi te  

máximo 

Pessoal  do Quadro  €407.473 ,52  €239.125 ,85  58,69 

Pessoal  fora  do  Quadro  €169.780 ,63  €62.282 ,87  36,68 

TOTAL  €577.254 .15  €301.408 ,72  52,21 
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Limite máximo de “Despesas com o Pessoal”

Despesas efectuadas com o pessoal, em 2009, a considerar para o limite máximo

Pode,  assim,  concluir -se que foram cumpridos os l imites legalmente f ix ados 

para as despesas com o pessoal,  at ingindo estas 58,69% e 36,68%, 

respectivamente ,  dos refer idos l imites,  como se comprova pela anál ise do 

gráf ico seguinte:  

 

GGRRÁÁFFIICCOO  2222  ––  LLIIMMIITTEESS  LLEEGGAAIISS  DDEE  EENNCCAARRGGOOSS  CCOOMM  OO  PPEESSSSOOAALL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 .  RÁCIOS 

ORÇAMENTAIS E  

FINANCEIRO  

R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  2 0 0 9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F R E G U E S I A  D E  P O R T I M Ã O  
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66..  RRÁÁCCIIOOSS  OORRÇÇAAMMEENNTTAAIISS  EE  FFIINNAANNCCEEIIRROOSS  

 

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

de execução orçamental de 62,34% para as Receitas Totais e 59,85% para 

as Despesas Totais.  

 

 

   GGRRAAUU  DDEE  CCOOBBEERRTTUURRAA  GGLLOOBBAALL  DDAA  RREECCEEIITTAA  TTOOTTAALL  

 

RECEITA TOTAL / DESPESA TOTAL 

Receita Total   €856.545,36  

Despesa Total   €822.217,86  

GRAU DE COBERTURA  104,17% 

 

Este rácio mede a capacidade das recei tas totais cobrirem as despesas 

totais.  

  

   GGRRAAUU  DDEE  CCOOBBEERRTTUURRAA  DDAA  RREECCEEIITTAA  CCOORRRREENNTTEE  

 

RECEITA CORRENTE / DESPESA CORRENTE  

Receita Corrente   €568.966,48  

Despesa Corrente  €663.044,26  

GRAU DE COBERTURA  85,81% 

 

A receita corrente cobre 85,51% da despesa corrente realizada em 2009.  

 

   GGRRAAUU  DDEE  CCOOBBEERRTTUURRAA  DDOO  FFUUNNDDOO  FFIINNAANNCCIIAAMMEENNTTOO  DDEE  

FFRREEGGUUEESSIIAASS  NNAASS  DDEESSPPEESSAASS  CCOOMM  OO  PPEESSSSOOAALL  

 

FFF / DESPESAS COM O PESSOAL 

FFF  €370.133,00  

Despesas com o pessoal   €301.408,72  

GRAU DE COBERTURA  122,80% 
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O Fundo de Financiamento de Freguesias cobre a total idade das 

despesas com o pessoal sobrando 22,80% para as outras despesas 

correntes.  

 

 

   RREELLAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  AASS  RREECCEEIITTAASS  EE  DDEESSPPEESSAASS  CCOORRRREENNTTEESS  EE  

DDEE  CCAAPPIITTAALL  

 

 

Assim, em 2009, verifica-se que as Receitas Correntes cobrem 86% das 

Despesas da mesma natureza, causando uma diferença de €94.077,78 

(Noventa e quatro mil,  setenta e sete euros e setenta e oito cêntimos ), o 

que significa que a Junta de Freguesia utilizou cerca de 14% das receitas 

de capital para financiar as despesas de funcionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receitas Correntes  €568.966,48   

Despesas Correntes  €663.044,26  

Diferença  -  €94.077,78   

  

Recei tas de Capita l+Outras Receitas  €287.578,88   

Despesas de  Capital  €159.173,60   

Diferença  €128.405,28  
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€568.966,48 
46%

€663.044,26
54%

Receitas Correntes Despesas Correntes

€287.578,88 
64%

€159.173,60 
36%

Receita de Capital e Outras Receitas Despesas de Capital

GGRRÁÁFFIICCOO  2233  ––  DDEESSPPEESSAASS  EE  RREECCEEIITTAASS  CCOORRRREENNTTEESS  EEMM  22000099  

 

GGRRÁÁFFIICCOO  2244  ––  DDEESSPPEESSAASS  EE  RREECCEEIITTAASS  DDEE  CCAAPPIITTAALL  EE  OOUUTTRRAASS  EEMM  22000099  

 



 

 

 

 

 

 

7 .  CONCLUSÃO  

R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  2 0 0 9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F R E G U E S I A  D E  P O R T I M Ã O  
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77..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

Em jeito de conclusão e perante os números expressos no presente 

relatório importa registar  o facto do executivo da Junta de Freguesia ter 

cumprido em 62,34% para a Receitas Totais e 59,85% para a Despesas 

Totais a conta previsional para o exercício de 200 9, facto que assinala  

uma política de rigor e transparência no cumprimento do quadro 

orçamental submetido à apreciação da Assembleia de Freguesia.  

Os documentos de gestão reflectem  uma diminuição da Receita Corrente 

em cerca de 16,22% e um aumento da Despesa Corrente na ordem dos 

25,2% relativamente do exercício de 200 8.  

De salientar ainda,  que os encargos fixos com os trabalhadores,  

nomeadamente salários e encargos sociais,  continuam a constituir uma 

fatia importante do orçamento, com um peso considerável  na margem de 

manobra da política geral do executivo,  quer em termos do incremento 

da sua actividade pública directa,  quer subsidiária.  

Faz-se notar, também, que houve um movimento global dos valores 

orçamentais ao nível da Despesa e da Receita, que incluem o saldo da 

conta de gerência transitado de 2008 no valor de €267.906,30 (Duzentos 

e sessenta e sete mil,  novecentos e seis euros e trinta cêntimos ) e as 

Operações de Tesouraria, num total de €1.011.323,47 (Um milhão e onze 

mil,  trezentos e vinte e três euros e quarenta e sete  cêntimos) . O 

exercício de 2009, ano em apreciação, regista um valor de €1.167.333,51  

(Um milhão, cento e sessenta e sete mil,  trezentos e trinta e três euros e 

cinquenta e um cêntimos) traduzindo um aumento de 31,26%, 

relativamente ao exercício de 2008,  s ituação que permitiu à Junta 

transferir para o ano económico de 20 10 um saldo de €302.316,38 

(Trezentos e dois mil,  trezentos e dezasseis euros e trinta e oito 

cêntimos).  

Espera, desta forma, o Executivo da Junta de Freguesia ter dado conta  à 

Assembleia de Freguesia, do trabalho desenvolvido no âmbito das 

respectivas competências, ao longo do ano de 200 9 e, bem assim, 

reflectir com toda a transparência que lhe é devida, os valores e 

aplicações do exercício findo.  

Portimão, 8 de Abril de 2010 


