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INTRODUÇÃO  
 
 
 
O presente Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano 

de 2016 serão submetidos à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão 

Deliberativo, nos termos do disposto no n.º1, alínea b) e e) do artigo 16º e do 

n.º 1 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12 de Setembro. 

Os referidos documentos foram executados de acordo com o estipulado no 

ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 

aprovado pelo Decreto-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 e pela 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar o 

Relatório de Gestão, da gerência de 2016. 

Apresentamos assim a caracterização da Freguesia, os seus recursos humanos, 

a estrutura relativa à arrecadação das receitas e à estrutura da realização das 

despesas, destacando e apresentando as rubricas mais importantes do 

exercício.   

A segunda fase, apresentação da execução do Plano Plurianual de 

Investimento e a apresentação da Execução Orçamental da Receita e da 

Despesa, do mapa resumo dos Fluxos de Caixa com os registos dos 

recebimentos e pagamentos ocorridos, e pelo mapa resumo das Operações de 

Tesouraria que apresenta o movimento das cobranças e entregas de e para 

terceiros. 

Na última parte, são apresentados alguns indicadores de gestão financeira, 

essenciais à função de gestão, permitindo a verificação, o acompanhamento e 

a informação de todos os atos de decisão tomados ao longo da atividade 

financeira.  

Nortearam este relatório as preocupações crescentes de gestão eficaz, 

eficiente e económica dos recursos da Freguesia. 
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CARACTERIZAÇÃO DA FREGUESIA  

 
A Freguesia da Guarda, criada pela lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, tendo 

os seus órgãos, eleitos em 29 de Setembro de 2013, tomando posse no dia 18 

de outubro de 2013. Em 31.12.2016 o número total de eleitores recenseados 

nesta Freguesia era de 23 210, caracterizados de forma que a seguir 

mostramos:  

 

 

 

 

 

 

A variação dos recenseados nos 

últimos 3 anos foi de um 

aumento de 360 eleitores. 

 

De acordo com o número de eleitores e por decorrência da Lei Orgânica dos 

Órgãos das Autarquias Locais, a sua composição é a seguinte: 

 Assembleia de Freguesia integra 19 membros, sendo 13 pela Guarda 

com Futuro PPD-PSD/CDS PP; 5 pelo PS e 1 pela CDU. 

 

 Junta de Freguesia integra 7 membros da Guarda com Futuro PPD-

PSD/CDS PP, cuja distribuição se pode observar no quadro infra. 

 

Presidente: João José Pina Prata 

Secretário: Maria Helena Baptista Ruivo Henriques Candeias Ravasco 

Tesoureiro: António José Morgado dos Santos 

Vogal: Isabel Maria Lourenço Tavares dos Anjos Martins 

Vogal: Jorge Noémio Lopes da Silva 

Vogal: António Júlio da Fonseca Santos Fernandes 

Vogal: Luís Miguel Nunes Baía  

23022 

23191 23210 

2014 2015 2016

23210 

4 

5 

CN - Cidadão Nacional

ER - Cidadão Estrangeiro fora da
União Europeia

EU - Cidadão Estransgeiro União
Europeia
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Até 45 anos Até 55 anos Até 65 anos

Estudo Etário 

 RECURSOS HUMANOS  
 

A Freguesia da Guarda, em conformidade com as normas legais em vigor, 

dispõe de um Mapa de Pessoal anualmente apresentado à Assembleia de 

Freguesia para aprovação, em conjunto com o Orçamento e Grandes Opções 

do Plano.  

O ano de 2016 o mapa de pessoal não apresenta variações, mantendo o 

contributo de 10 trabalhadores, com Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por tempo indeterminado. 

 

 

 

  

De referir ainda a colaboração de 7 Professores em regime de tarefas ou de 

avença no âmbito do apoio aos Jardins de Infância, e 3 psicólogas para apoio 

do primeiro ciclo, assim como, uma assistente social no Programa de Estágio 

Profissionais na Administração Local (PEPAL) e 37 colaboradores durante o ano 

de 2016 no âmbito dos Programas do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional e as Actividades Socialmente Úteis da Segurança Social.  

 

 
ANO 

Prest. Serviços e 
Avença 

Estágios do IEFP e Outros 
Programas 

 
2016 

 
10 

 
37 

 

 

 

 

 

Categoria 
N.º de Postos 
de Trabalho 

 

Técnico Superior 1 

Assistente Técnico 6 

Assistente Operacional 3 



201620162016   
   

RELATÓRIO DE GESTÃO RELATÓRIO DE GESTÃO RELATÓRIO DE GESTÃO    

 CONTA  
DE  

GERÊNCIA  
 

RECEITA 
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RECEITA 

EVOLUÇÃO DA RECEITA  

 
As Receitas de 2016, ascenderam a 536.581,56 € (Quinhentos e trinta e seis 

mil, quinhentos e oitenta e um euros e cinquenta e seis cêntimos) e 

repartiram-se em Receitas Correntes no valor de 502.011,56 € (Quinhentos e 

dois mil, e onze euros e cinquenta e seis cêntimos) e 34.570,00 € (Trinta e 

Quatro mil, quinhentos e setenta euros) de Receitas de Capital. 

 

 
 

Em termos absolutos, em 2016, verificou-se uma diminuição na receita total 

na ordem dos € 42.745,91 (Quarenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco 

euros e noventa e um cêntimos), menos 7,38% relativamente ao ano anterior. 

 

Quadro 1 – Estrutura da Receita  

  

  Capítulos Valor 
Grau de 

Execução  

Receitas Correntes 
 

01 Impostos diretos 77.088,92 € 171,31 % 

04 Taxas, multas e outras penalidades 16.422,81 € 112,49 % 

05 Rendimentos da propriedade  589,13 € 117,83 % 

06 Transferências correntes  388.048,56 € 106,69 % 

07 Venda e bens e serviços correntes 18.488,28 € 84,81 % 

08 Outras receitas correntes 1.373,86 € 91,59 % 

Receitas Capital 
 

09 Venda de bens de investimento 34.570,00 € 123,46 % 

10 Transferência de capital 0,00 € 0,00 % 

TOTAL DAS RECEITAS 536.581,56 €   

 

480.248,50 

459.812,35 

502.011,56 

13.224,57 

119.515,12 

 34.570,00  

2014 2015 2016

Receitas Correntes

Receitas de Capital
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RECEITA CORRENTES 

 

As Receitas Correntes, pela sua natureza, têm uma função importante na 

gestão financeira da Junta, apresentam um valor total 502.011,56 € 

(Quinhentos e dois mil e onze euros e cinquenta e seis cêntimos) 

configurando-se como um fluxo monetário estável, permitindo o 

financiamento consistente de um conjunto de despesas obrigatórias.    

 

                                  Quadro 2 – Estrutura das Receitas Correntes  

        

Capítulos Valor  % Peso 

01 Impostos diretos 77.088,92 € 15,36 

04 Taxas, multas e outras penalidades 16.422,81 € 3,27 

05 Rendimentos da propriedade  589,13 € 0,12 

06 Transferências correntes  388.048,56 € 77,30 

07 Venda e bens e serviços correntes 18.488,28 € 3,68 

08 Outras receitas correntes 1.373,86 € 0,27 

TOTAL  502.011,56 €  

 

 
 
 

                                    Gráfico 1 – Estrutura das Receitas Correntes  
 

 

 

 

 

Impostos Directos - 15,36 %

Taxas Diversas - 3,27 %

Rendimentos da propriedade - 0,12 %

Transferências Correntes - 77,30 %

Venda de bens e serviços correntes - 3,68 %

Outras receitas correntes - 0,27 %
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 2014 2015 2016 

 

Impostos Diretos 

 

32.583,06 € 

 

55.404,64 € 

 

77.088,92 € 

 

Taxas, multas e outras 

penalidades 

 

15.396.62 € 

 

14.626,48 € 

 

16.422,81 € 

 

Rendimentos da propriedade 

 

338,78 € 

 

507,62 € 

 

589,13 € 

 

Transferências correntes 

 

415.733,75 € 

 

363.216,00 € 

 

388.048,56 € 

 

Venda de bens e serviços 

correntes 

 

15.719,28 € 

 

23.111,05 € 

 

18.488,28 € 

 

Outras receitas correntes  

 

477,01 € 

 

3.310,56 € 

 

1.373,86 € 

 

Desvios apurados em relação ao orçamento inicial.  

 

Quadro 3 – Comparação entre Receita Prevista e Realizada 

 
Classificação Económica 

 

 
Receita 
Prevista 

 
Receita 

Realizada 

 
01 – Impostos diretos 

 
45.000,00 € 

 
77.088,92 €  

 
04 – Taxas, multas e outras penalidades 

 
14.600,00 € 

 
16.422,81 € 

 
05 – Rendimentos da propriedade 

 
500,00 € 

 
589,13 € 

 
06 – Transferências correntes 

 
363.710,00 € 

 
388.048,56 € 

 
07 – Venda de bens e serviços correntes 

 
21.800,00 € 

 
18.488,28 € 

 
08 – Outras receitas correntes 

 
1.500,00 € 

 
1.373,86 € 

  

 

Face a estrutura das receitas correntes, apresentamos uma explicação mais 

rigorosa de cada rubrica:  
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IMPOSTOS DIRETOS  

 

De acordo com a Lei das Finanças Locais de acordo com o artigo 23º da Lei n.º 

73/2013 de 03 de setembro de 2013, constituem receita da Freguesia o 

produto da receita do IMI sobre prédios rústicos e uma participação no valor 

de 1% da receita do IMI sobre prédios urbanos, assim a Freguesia da Guarda 

teve uma receita total de 77.088,92 € (setenta e sete mil oitenta e oito 

euros e noventa e dois cêntimos). 

 

 2016 Encargos C/ Cobrança  Valor Liquido  

 

IMI Urbano  

 

73.811,73 € 
2.105,98 74.982,94 

 

IMI Rústico 

 

3.277,19 € 

 

Comparando os três 

últimos anos:  

2014 2015 2016 

 

32.583,06 € 

 

55.404,64 € 

 

77.088,92 € 

 

No anexo I, apensamos a certidão da Autoridade Tributária e Aduaneira 

destinada a documentar a conta de gerência da Freguesia.  

 

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES  

 

As Receitas Próprias da Freguesia agregam o conjunto das receitas 

arrecadadas pela Freguesia deixando transparecer o seu grau de 

autofinanciamento e a sua dependência face às transferências correntes. 
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Gráfico 2 – Receitas próprias por balcão 

 

 

Temos assim um valor total 

de 16.422,81 € (Dezasseis 

mil quatrocentos e vinte e 

dois euros e oitenta e um 

cêntimos). 

 

 2014 2015 2016 

 

Canídeos  

 

4.953,00 € 

 

5.603,50 € 

 

6.466,50 € 

 

Atestados, Certidões e 

Semelhantes   

 

10.411,79 € 

 

8.502,15 € 

 

9.342,25 € 

 

A acrescentar aos valores apresentados no gráfico, temos a receita do espaço 

de cidadão no valor de 339,06 € (Trezentos e trinta e nove euros e seis 

cêntimos) e das Coimas e penalidades por contra-ordenação de 275,00 € 

(Duzentos e setenta e cinco euros).  

 

RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 

As receitas provenientes do rendimento de ativos financeiros (depósitos 

bancários), tem um valor total de 589,13 € (Quinhentos e oitenta e nove 

euros e treze cêntimos) em 2016. 

 

 2014 2015 2016 

 

Juros de Depósitos Bancários  

 

338,78 € 

 

507,62 € 

 

589,13 € 

 

 

 

Canídeos Atestados, Certidões
e Semelhantes

 
€2.324,00  

 
€3.162,60  

 
€4.142,50  

 
€6.179,65  

Guarda-Gare Guarda
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TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  

 

No que respeita às transferências da Administração Central – Fundo de 

Financiamento das Freguesias, que representam 55,87 % do total das 

receitas correntes, com um valor de 280.963,00 € (Duzentos e oitenta mil 

novecentos e sessenta e três euros). 

 

De referir, que o pagamento ao SNS por adiantamento efectuado           

através da retenção nas transferências do estado pela DGAL,                       

por disposto no orçamento de estado Artigo n.º 110.º da                                      

Lei n.º7-A/2016, de 30 de março – OE/2016, no valor de 2.855,66 € (Dois mil            

oitocentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e seis cêntimos).

 

Gráfico 3 – Evolução da Transferência do FFF 

 

 

 

No anexo II, apensamos 

a certidão de receita da 

Direção – Geral das 

Autarquias Locais com 

os valores transferidos 

para a Freguesia.  

No que diz respeito ao Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais que 

exercem funções a tempo inteiro, a transferência por parte da DGAL foi de 

37.222,71 € (Trinta e sete mil duzentos e vinte e dois euros e setenta e um 

cêntimos). 

 

O valor total dos serviços e fundos autónomos – Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) e de 43.106,97 € (Quarenta e três mil cento e 

seis euros e noventa e sete cêntimos).   

272.901,47  

277.556,00  

280.963,00  

2014 2015 2016
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Quadro 4 – Estrutura da receita do IEFP                                               
  

 Valor 

Protocolo das Apresentações Quinzenais   6.602,72 € 

IEFP Programas CEI + 27.970,69 € (i) 

IEFP Programa Emprego Jovem Activo  8.533,56 € (ii) 

TOTAL 43.106,97 € 
(i) Montante corresponde à comparticipação do IEFP, IP na bolsa mensal (80%) sendo os encargos com 

o subsídio de alimentação, despesas de transporte e seguro suportados pela entidade; 

(ii) Montante correspondente à comparticipação do IEFP, IP (100%). 

A obrigatoriedade dos desempregados se apresentarem quinzenalmente 

na junta de freguesia, terminou no dia 01 de outubro de 2016, pelo que 

apresentamos o quadro com a variação da receita recebida nos últimos 

anos. 

 

 

Da administração local foi transferida uma verba de 16.968,63 € (Dezasseis 

mil novecentos e sessenta e oito euros e sessenta e três cêntimos). 

Quadro 5 – Estrutura da receita do Município da Guarda                                                
  

 Valor 

Acordo de Execução – Contrato Cidade   15.584,66 € 

Participação no Desfile e Espectáculo do 
Julgamento do Galo  

500,00 € 

Participação nas Jornadas da Lã   200,00 € 

Participação nos Jardins dos Presépios  
A Cidade Natal  

100,00 € 

Despesas com Recenseamento Eleitoral  583,97 € 

TOTAL 16.968,63 € 

 

As receitas relativas as transferências correntes perfazem um valor total de 

388.048,56 € (Trezentos e oitenta e oito mil e quarenta e oito euros e 

cinquenta e seis cêntimos).  

2014 2015 2016 

 

13.017,77 € 

 

14.148,67 € 

 

6.602,72 € 
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VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES  

 

As receitas provenientes do aluguer de espaços e equipamentos, tiveram um 

valor de 5.347,78 € (Cinco mil trezentos e quarenta e sete euros e setenta e 

oito cêntimos). 

 

Quadro 6 – Estrutura do Aluguer de espaços e equipamentos  

 

 

Comparando com os 

últimos anos temos: 

2014 2015 2016 

 

4.400,00 € 

 

12.897,47 € 

 

5.347,78 € 

 

 

Nos serviços Desportivos arrecadamos um valor de 1.850,50 € (Mil oitocentos 

e cinquenta euros e cinquenta cêntimos), proveniente das caminhadas 

realizadas e da Ginástica Sénior.  

 

 A receita proveniente da rubrica Cemitérios - Inumações e autorizações para 

colocação de bordaduras ou murete, totalizaram um valor de 4.790,00 € 

(quatro mil setecentos e 

noventa euros). 

 

 

 Valor 

NDS 3.600,00 € 

Associação Recreativa e de Apoio Social de S. Miguel   1.200,00 € 

Alugueres Esporádicos  495,00 € 

Fundação S João de Deus   52,78 € 

2014 2015 2016 

 

3.460,00 € 

 

4.000,00 € 

 

4.790,00 € 
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 As rendas por sua vez contabilizaram o montante de 6.500,00 € (seis mil e 

quinhentos euros). 

Quadro 7 – Rendas dos Edifícios  

  

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

 

O valor das receitas correntes foi de 1.373,86 € (Mil trezentos e setenta e 

três euros e oitenta e seis cêntimos) referente ao reembolso do processo de 

sinistros de  Acidente de Trabalho e de Responsabilidade Civil e ao 

pagamento das despesas da Esquadra de Transito da Policia de Segurança 

Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor 

InforGuarda Lda  3.500,00 € 

KZ – Confecções Estamparia e Serigrafia    3.000,00 € 

TOTAL  6.500,00 € 
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RECEITA DE CAPITAL 

 

As Receitas de Capital apresentam um valor total de 34.570,00 € (Trinta e 

quatro mil quinhentos e setenta euros), provenientes da venda de terrenos 

nos cemitérios da freguesia e outros bens de investimento.  

 

Gráfico 4 – Registo de Covais  

 

 

A evolução nos últimos 

três anos foi a seguinte:  

 

2014 2015 2016 

 

12.600,00 € 

 

16.200,00 € 

 

20.700,00 € 

 

MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS 

 

O rendimento proveniente da alienação dos tractores e reboques, estipulada 

no caderno de encargos da aquisição do novo trator foi de 13.870,00 € (Treze 

mil oitocentos e setenta euros). 

 

 

12 

2 

8 

1 

0 0 

Guarda- Gare Sequeira Póvoa do Mileu Srª. Dos
Remedios

Qtª Mouratão Carapito
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RELATÓRIO DE GESTÃO RELATÓRIO DE GESTÃO RELATÓRIO DE GESTÃO    

 CONTA  
DE  

GERÊNCIA  
 

DESPESA 
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DESPESA 

 

 

As despesas realizadas no exercício de 2016, cifram-se em 555.348,07 € 

(Quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e oito euros e sete 

cêntimos) e repartem-se em Despesas Correntes no valor de 457.444,26 € 

(Quatrocentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro euros 

e vinte seis cêntimos) e em Despesas de Capital no valor de 97.903,81 € 

(Noventa e sete mil novecentos e três euros e oitenta e um cêntimos). 

 

 

 2014 2015 2016 

 

Despesas Correntes     

 

424.281,18 € 

 

430.393,69 € 

 

457.444,26 € 

 

Despesas Capital     

 

72.753,31 € 

 

106.831,55 € 

 

97.903,81 € 

 

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 tiveram maior preponderância no volume total das despesas realizadas, 

com aproximadamente 82,37 % da despesa total.  

 

 

 

 72.753,31 €  
 106.831,55 €   97.903,81 €  

 424.281,18 €   430.393,69 €   457.444,26 €  

2014 2015 2016

Despesas Correntes

Despesas de Capital



18 
 

                                            Quadro 8 – Estrutura das Despesas  
      

Capítulos Valor 
Grau de 

Execução  

Despesas Correntes 
 

01 Despesas com o pessoal  228.226,44 € 99,42 % 

02 Aquisição de bens e serviços 109.418,16 € 90,71 % 

04 Transferências correntes 100,573,61 € 97,95 % 

06 Outras despesas correntes   19.226,05 € 71,95 % 

Despesas de Capital 
 

07 Aquisição de bens de capital 97.903,81 € 84,01 % 

TOTAL DAS DESPESAS  555.348,07 €  
        

 

 

 

DESPESAS CORRENTES 
    
 

As Despesas Correntes registam um valor de 457.444,26 € (quatrocentos e 

cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro euros e vinte e seis 

cêntimos). 

 

                                                 Quadro 9  – Estrutura das Despesas Correntes  

      

 Valor  % Peso 

01 Despesas com o pessoal 228.226,44 € 49,89 % 

02 Aquisição de bens e serviços 109.418,16 € 23,92 % 

04 Transferências Correntes  100.573,61 € 21,99 % 

06 Outras despesas correntes 19.226,05 € 4,20 % 

TOTAL  457.444,26 €  

    

Verificamos assim, que a despesa com o pessoal constitui a principal despesa 

de funcionamento, apresentando um peso de cerca de 49,89% das despesas 

pagas.  
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                           Gráfico 5 – Estrutura das Despesas Correntes  
          

 

 2014 2015 2016 

Despesas com o pessoal 

 

207.216,32 € 

 

224.766,03 € 

 

228.226,44 € 

Aquisição de bens e serviços 
 

104.817,12 € 

 

93.388,54 € 

 

109.418,16 € 

Transferências correntes 
 

106.885,89 € 

 

108.175,23 € 

 

100.573,61 € 

Outras despesas correntes   
 

5.361,85 € 

 

4.063,89 € 

 

19.226,05 € 

 

DESPESAS COM O PESSOAL 
 

Neste agrupamento devem considerar-se todas as espécies de remuneração 

principais e de abonos acessórios. Compreende também, as despesas com o 

Estado, como entidade patronal, suportando ainda respectivos encargos de 

segurança social dos trabalhadores, acordos de capitação e pagamento ao 

Serviço Nacional de Saúde. 

Quadro 10 – Despesas com o pessoal   
                                                                                         

 Valor 

Titulares de órgãos de soberania e membros autárquicos 33.913,29 € 

Pessoal em funções    93.997,25 € 

Pessoal em regime de tarefas ou avença  23.494,00 € 

Subsídio de refeição    10.773,21 € 

Subsídio de férias e de natal    19.263,25 € 

Outros suplementos e prémios    1.337,36 € 

Encargos com a saúde  8.843,51 € 

Caixa geral de aposentações   21.093,08 € 

Segurança Social  13.337,28 € 

Seguros Acidentes de Trabalho  2.174.21 € 

TOTAL 228.226,44 € 

Despesas com o pessoal - 49,89 %

Aquisição de bens e serviços - 23,92 %

Transferências Correntes - 21,99 %

Outras Despesas Correntes - 4,20 %
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Gráfico 6 – Estrutura das Despesas Com o Pessoal  

 

 

TITULARES DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS  
 

No quadro seguinte apresentamos o valor da despesa, de acordo com os 

respectivos cargos autárquicos. 

  

Quadro 11 – Órgãos Autárquicos   
                                                                                         

 Valor 

Presidente (Tempo Inteiro) 25.647,93 € 

Secretária  3.517,08 € 

Tesoureiro  3.517,08 € 

Vogais  1.231,20 € 

TOTAL 33.913,29 € 

 

Relativamente ao vencimento do Presidente, de referir ainda o valor de 

Subsidio de Alimentação de 1.076,04 € (Mil e setenta e seis euros e quatro 

cêntimos) e de Férias/Natal no valor de 3.547,99 € (três mil quinhentos e 

quarenta e sete euros e noventa e nove cêntimos). 

 

 

 

 

 

Titulares órgãos sob. membros autárquicos - 14,86 %

Pessoal em funções - 41,19 %

Pessoal em regime de tarefas ou avença - 10,29 %

Subsidio de refeição - 4,27 %

Subsídio de férias e de natal  - 8,44 %

Outros suplemnetos e prémios - 0,59 %

Encargos com a Saúde - 3,87 %

Segurança Social / CGA - 15,09 %

Seguros - 0,95%
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PESSOAL EM FUNÇÕES  
 
Apresentamos a despesa, com vencimentos e subsídios, dos funcionários 

efectivos da Freguesia, de acordo com a respetiva carreira.  

 

              Quadro 12– Funcionários  
 

 Vencimentos Subsídios  

Assistentes Operacionais   27.175,08 € 8.444,47 € 

Assistentes Técnicos  52.404,41 € 13.557,21 € 

Técnico Superior   14.417,76 € 3.380,75 € 
 

PESSOAL EM REGIME DE TAREFAS OU AVENÇAS 

No quadro seguinte apresentamos a divisão do valor total de 23.494,00 € 

(Vinte e três mil quatrocentos e noventa e quatro euros), pelas diferentes 

entidades. 

 

                                                           Quadro 13– Tarefas ou Avenças   
                                                                                         

 Valor 

Animação e Promoção    700,00 € 

Professores de Educação Física  8.440,00 € 

Professores de Música  6.420,00 € 

Professores de Expressão Dramática  6.120,00 € 

Actividade Ambiental 547,00 € 

Psicólogas  1.047,00 € 

Topógrafo   220,00 € 

TOTAL 23.494,00 € 

 

Nos últimos três anos a variação foi a 

seguinte:  

 

2014 2015 2016 

 

8.930,50 € 

 

22.405,00 € 

 

23.494,00 € 
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ENCARGOS COM VENCIMENTOS  

Os encargos para a Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social e ADSE 

somam um valor de 43.273,81 € (Quarenta três mil duzentos e setenta e três 

euros e oitenta e um cêntimos).  

Quadro 14– Encargos    
                                                                                         

 Valor 

Caixa Geral de Aposentações    € 21.093,08 

Segurança Social   € 13.337,28 

Encargos com ADSE  € 8.843,45 

TOTAL € 43.273,81 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  

 Com um valor de 109.418,16 € (Cento e nove mil quatrocentos e dezoito 

euros e dezasseis cêntimos), 

apresenta um peso de 23,92 % da 

despesa corrente. 

 

Gráfico 7 – Despesas com Aquisição de Bens e Serviços  

   
 
 
 

    

 €2.349,83  

 €11.765,25  

 €649,33  

 €4.406,20  

 €2.117,11  

 €1.394,47  

 €570,62  

 €8.292,61  

 €2.222,77  

 €866,90  

 €3.316,03  

 €357,43  

 €4.422,55  

Máterias-primas e subsidiárias

Combustíveis e lubrificantes

Limpeza e higiene

Vestuário e artigos pessoais

Material de escritório

Material de transporte - Peças

Outro material - Peças

Prémios e ofertas

Ferramentas e utensílios

Livros e documentação técnica

Artigos honoríficos e de decoração

Material de educação cultura e recreio

Outros bens

2014 2015 2016 

 

104.817,12 € 

 

93.388,54 € 

 

109.418,16 € 
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Analisando as rubricas com maior valor individualmente, podemos verificar: 

 

MATÉRIAS- PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS  

 

 Compreendem-se os bens adquiridos para serem utilizados nas obras 

efetuadas pela Freguesia quer no exterior e no interior das instalações, 

contabilizando um valor total de 

2.349.83 € (Dois mil trezentos 

e quarenta e nove euros e 

oitenta e três cêntimos). 

 

 

COMBUSTÍVEIS  

 

Com a aquisição de Combustíveis e Lubrificantes foram contabilizados 

11.765,25 € (onze mil e setecentos e sessenta e cinco euros e vinte cinco 

cêntimos).  

 

 

21.333,01 

15.400,24 

5.294,61 

795,07 

1.760,02 

2.537,85 

1.311,69 

3.250,90 

481,15 

480,00 

4.096,31 

3.835,91 

881,28 

2.118,48 

3.110,54 

Encargos das instalações

Conservação de bens

Comunicações

Transportes

Representação dos serviços

Seguros

Deslocação e estadas

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

Formação

Seminário, exposições e similares

Publicidade

Assitência Técnica

Trabalhos Especializados

Encargos de cobrança de receitas

Outros Serviços

2014 2015 2016 

 

8.330,57 € 

 

6.072,42 € 

 

2.349,83 € 
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Quadro 15– Despesas com Combustíveis  

                                                                   

 2014 2015 2016 

Gasolina    1.424,07 €  1.370,36 €  2.220,86 € 

Gasóleo   8.803,60 €  9.230,99 €  9.175,15 € 

Outros  338,34 €  475,40 €  369,24 € 

TOTAL 10.566,01 €  11.076,75 €  11.765,25 € 
 

LIMPEZA E HIGIENE  

 

 As despesas referentes a materiais de limpeza e higiene utilizados nas 

instalações do organismo, no valor de 649,33 € (Seiscentos e quarenta e nove 

euros e trinta e três 

cêntimos). 

 

 

VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS  

 

 No âmbito dos programas CEI e CEI+, apoiados pelo IEFP, tivemos que 

adquirir fardas de trabalho para o pessoal dos serviços externos, assim como 

para os assistentes operacionais da Freguesia, pelo que o valor em 2016 foi 

contabilizado em 4.406,20 € 

(Quatro mil quatrocentos e 

seis euros e vinte cêntimos). 

 

 

PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 

 

 As despesas destinadas a prémios, condecorações e ofertas, foram no valor 

de 8.292,61 € (Oito mil 

duzentos e noventa e dois 

euros e sessenta e um 

cêntimos). 

2014 2015 2016 

 

902,18 € 

 

1.288,27 € 

 

649,33 € 

2014 2015 2016 

 

5.656,68 € 

 

2.959,83 € 

 

4.406,20 € 

2014 2015 2016 

 

2.202,49 € 

 

1.187,49 € 

 

8.292,61 € 



25 
 

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 

 

 As ferramentas e utensílios adquiridos em 2016 principalmente para serviço 

externo da Freguesia, teve um valor total de 2.222,71 € (dois mil duzentos e 

vinte e dois euros e setenta e 

um cêntimos). 

 

 

ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO  

Em artigos de decoração foi investido um valor total de 3.316,03 € (três mil 

trezentos e dezasseis euros e 

três cêntimos). 

 

 

OUTROS BENS  

 

 Tendo carácter residual, inclui-se nesta rubrica todos os bens que pela sua 

natureza, não se enquadraram em qualquer das rubricas que antecedem, 

temos assim um valor total de 4.422,55 € (quatro mil quatrocentos e vinte e 

dois euros e cinquenta e 

cinco cêntimos). 

 

 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  

ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES  

No quadro seguinte apresentamos a divisão do valor total de 21.333,01 € 

(Vinte e um mil trezentos e trinta e três euros e um cêntimo), pelas 

diferentes entidades. 

2014 2015 2016 

 

4.060,44 € 

 

2.958,32 € 

 

2.222,71 € 

2014 2015 2016 

 

4.155,99 € 

 

3.161,03 € 

 

3.316,03 € 

2014 2015 2016 

 

3.367,22 € 

 

4.329,72 € 

 

4.422,55 € 
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Quadro 16 – Encargos das Instalações    
                                                                                        

 2014 2015 2016 

SMAS   2.650,54 €  3.086,75 €  3.492,93 € 

EDP  12.833,54 €  12.872,61 €  13.184,33 € 

Beiragás    2.960,88 €  2.921,11 €  3.142,44 € 

Condomínios / Outros   384,86 €  692.41 €  1.513.31 € 

TOTAL  18.829,82 €  19.572,88 €  21.333,01 € 

 

CONSERVAÇÃO DE BENS  

 Nesta rubrica inclui-se os trabalhos de reparação, conservação e beneficiação 

dos bens imóveis e móveis, 

com um valor total de 

15.400,24 € (Quinze mil 

quatrocentos euros e vinte 

quatro cêntimos).  

 

COMUNICAÇÕES  

 

As comunicações em 2016 apresentam um valor de 5.294,61 € (Cinco mil 

duzentos e noventa e quatro euros e sessenta e um cêntimo), divididos da 

seguinte forma: 

                                                                                           Quadro 17 – Comunicações     
                                                                                         

 Valor 

CTT 2.224,31 € 

PT Comunicações / Meo 3.070,30 € 

TOTAL 5.294,61 € 

 

A variação nos últimos anos foi 

a seguinte: 

 

2014 2015 2016 

 

9.954,57 € 

 

7.476,17 € 

 

15.400,24 € 

2014 2015 2016 

 

5.149,78 € 

 

3.999,17 € 

 

5.294,61 € 
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REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Nesta rubrica inclui-se as despesas de representação do organismo, com um 

valor total de 1.760,02 € (Mil 

setecentos e sessenta euros e 

dois cêntimos).  

 

SEGUROS  

Relativamente aos seguros, apresentamos no quadro seguinte as despesas com 

a constituição e os prémios dos seguros da Freguesia. 

 

                                                                                                 Quadro 18 – Seguros     
                                                                                         

 Valor 

Automóveis  1.992,80 € 

MultiRiscos + Responsabilidade Civil  545,05 € 

TOTAL 2.537,85 € 
 

 

A variação nos últimos anos foi 

a seguinte: 

 

 

ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E 

CONSULTADORIA   

 

As despesas estudos, pareceres, projectos e consultadoria têm um valor total 

de 3.250,90 € (Três mil duzentos e cinquenta euros e noventa cêntimos). 

 

 

 

2014 2015 2016 

 

0 

 

608,22 € 

 

1.760,02 € 

2014 2015 2016 

 

2.407,15 € 

 

2.494,63 € 

 

2.537,85 € 
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                                         Quadro 19 – Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria       
                                                                                         

 Valor 

Consultadoria em Contabilidade   1.082,40 € 

Projecto de Arquitectura  922,50 € 

Solicitador  730,00 € 

Advogado – ANAFRE  246,00 € 

Consultadoria Programas Comunitários  270,00 € 

TOTAL 3.250,90 € 

 

A evolução nos últimos três 

anos foi a seguinte:  

 

  

PUBLICIDADE 

As despesas com publicidade 

em 2016 contabilizaram um 

valor de 4.096,31 € (Quatro 

mil noventa e seis euros e 

trinta e um cêntimo).  

ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 

As despesas referentes à assistência técnica dos bens, no âmbito dos contratos 

realizados, têm um valor total de 3.835,91 € (três mil oitocentos e trinta e 

cinco euros e noventa e um cêntimo).  

Quadro 20 – Assistência Técnica     
                                                                                         

   Valor 

Núcleo Data Lda  738,00 € 

Gef, Lda (Cópias)   1.937,27 € 

TOMTOM   199,69 € 

Thyssen Elevadores   799,50 € 

Civilinsp 161,45 € 

TOTAL 3.835,91 €  

 

2014 2015 2016 

 

2.908,95 € 

 

1.668,60 € 

 

3.250,90 € 

2014 2015 2016 

 

1.412,09 €  

 

1.540,77 € 

 

4.096,31 € 
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A variação nos últimos anos foi 

a seguinte: 

 

OUTROS SERVIÇOS  

 

Foram consideradas nesta rubrica as despesas de caracter residual no 

contexto de aquisição de serviços, que não tinham classificação possível nas 

rubricas tipificadas, com um valor total de 3.110,54 € (três mil cento e dez 

euros e cinquenta e quatro 

cêntimos). 

 

 

 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
 

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS  

 

No quadro seguinte apresentamos a listagem dos subsídios atribuídos no ano 

de 2016. 

 

Quadro 21 – Listagem dos Subsídios Atribuídos  

Colectividades  Valor  

Clube Escape Livre   300,00 € 

Academia Egitaniense de Karate Shotokan  150,00 € 

C. C. S. R. do Bairro da Luz  150,00 € 

Associação do Estabelecimento Prisional da Guarda   200,00 € 

Núcleo Desportivo e Social da Guarda 8.230,13 € * 

Associação Pitadas de Sorrisos   150,00 € 

Associação Académica da Guarda  200,00 € 

Associação Desportiva e Cultura de Alfarazes  1.651,91 € * 

2014 2015 2016 

 

3.017,19 € 

 

3.243,16 € 

 

3.835,91 € 

2014 2015 2016 

 

6.183,33 € 

 

3.455,38 € 

 

3.110,54 € 
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Associação Cultural Social e Recreativa da Sequeira  450,00 € 

Associação Maense de Portugal  250,00 € 

Associação H. dos Bombeiros Voluntários da Guarda 1.000,00 € 

Associação Despertar do Silêncio  450,00 € 

Centro de Artes Marciais da Guarda  150,00 € 

Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito da Guarda 400,00 € 

Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes  100,00 € 

Grupo Desportivo da Sequeira  4.381,67 € * 

Liga Portuguesa contra o Cancro  150,00 € 

Centro Social da Póvoa do Mileu  300,00 € 

Associação dos Jogos Tradicionais da Guarda 400,00 € 

Clube de Montanhismo da Guarda 300,00 € 

Núcleo de Árbitros de Futebol da Guarda 150,00 € 

Associação de Basquetebol da Guarda 200,00 € 

Núcleo das Velhas Guarda 150,00 € 

Grupo Desportivo e Recreativo das Lameirinhas  300,00 € 

Associação Académica de Coimbra  50,00 € 

Associação Amigos da Guarda  150,00 € 

TOTAL 20.363,71 € 
* O valor atribuído diz respeito a colaboração entre as Associações e a Freguesia com a cedência de funcionários no 

âmbito dos programas CEI e CEI+. 

FAMÍLIAS / OUTRAS 

 

Para melhor identificação das despesas efetuadas nesta rubrica, elaboramos o 

seguinte quadro. 

Quadro 22 –Estrutura dos Programas     
                                                                                         

 Valor 

Programas CEI /CEI+ 55.075,97 € 

Programa ASU 5.988,77 € 

Programa Emprego Jovem   8.533,56 € 

Programa PEPAL  5.081,11 € 

TOTAL 74.679,41 € 
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As despesas com apoio as famílias carenciadas em 2016 foi de 4.530,49 € 

(Quatro mil quinhentos e 

trinta euros e quarenta e nove 

cêntimos).  

 

OUTRAS “CRIAÇÃO LOGÓTIPO”  

 

As despesas com a criação do logótipo da Freguesia, com um valor total de 

1.000,00 € (Mil euros). 

                                                                                                                                                                                                                                         

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

 

As outras despesas correntes apresentam um valor de 19.226,05 € (Dezanove 

mil duzentos e vinte seis euros e cinco cêntimos), divididos da seguinte forma:  

 

Quadro 23 – Outras Despesas     
                                                                                         

 Valor 

Serviços Bancários  363,50 € 

Atividades Desportivas  2.170,09 € 

Atividades Lúdicas e Culturais   2.175,87 € 

Comissão Social da Freguesia / II Fórum Acção Social    735,20 € 

Comemoração dos 40 anos das 1ª Eleições Autárquicas   873,00 € 

Erasmus + Juventude em Acção  9.873,30 € 

Outras  3.035,09 € 

TOTAL 19.226,05 € 

 

 

A evolução nos últimos três 

anos foi a seguinte:  

 

 

2014 2015 2016 

 

1.812,96 €  

 

4.911,03 € 

 

4.530,49 € 

2014 2015 2016 

 

5.361,85 €  

 

4.313,89 € 

 

19.226,05 € 
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DESPESAS DE CAPITAL    

 

As Despesas de Capital em 2016 totalizaram o valor de 97.903,81 € (Noventa 

e sete mil novecentos e três euros e oitenta e um cêntimo).   

Para melhor identificação, elaborou-se o seguinte gráfico da estrutura das 

Despesas de Capital. 

Gráfico 8 – Estrutura das Despesas de Capital   
  

 
     

 

INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS  

 

O melhoramento das instalações da Freguesia efectuado nos últimos anos, 

levou apenas a um 

investimento em 2016 de 

475,51 € (Quatrocentos e 

setenta e cinco euros e 

cinquenta e um cêntimo). 

 

 

 €475,51  

 €2.552,74  

 €8.644,76  

 €1.106,99  

 €1.962,06  

 €2.045,64  
 €41.004,38  

 €922,50  

 €497,40  

 €270,60  

 €35.398,81  

 €3.022,42  

Instalações de serviços

Edificios - Outros

Viadutos, arruamentos e obras complementares

Parques e jardins

Viação rural

Cemitérios

Outros

Outro - Transporte

Equipamento de informática

Software informático

Equipamentos básico - Outro

Ferramentas e utensílios

2014 2015 2016 

 

13.844,07 €  

 

15.058,89 € 

 

475,51 € 



201620162016   
   

RELATÓRIO DE GESTÃO RELATÓRIO DE GESTÃO RELATÓRIO DE GESTÃO    

 EXECUÇÃO GLOBAL 
DO 

PPI 
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VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS 

COMPLEMENTARES  

 

Os investimentos em Viadutos, arruamentos e obras complementares tem um 

valor total de 8.644,76 € (Oito mil seiscentos e quarenta e quatro euros e 

setenta e seis cêntimos), sendo que 6.000,00 € correspondente ao acordo de 

pagamento com a empresa Adriano Luz Duarte Balaia Lda, ficando ainda em 

para pagamento em 2017 o valor de 2.035,60 €. 

 

 

 

CONSTRUÇÕES DIVERSAS – OUTROS  

 

As despesas no âmbito do projecto da manutenção e recuperação das galerias 

ripícolas, em 2016 ficaram em 41.004,38 € (Quarenta e um mil e quatro 

euros e trinta e oito cêntimos).  

 

 

 

 

 

EQUIPAMENTO BÁSICO 

 

Nesta classificação incluem-se a despesa com aquisição do trator e dos 

respetivos acessórios, contabilizando um valor total de 35.398,81 € (trinta e 

cinco mil trezentos e noventa e oito euros e oitenta e um cêntimo).  

 

 

 

2014 2015 2016 

 

14.485,62 €  

 

7.140,00 € 

 

8.644,76 € 

2014 2015 2016 

 

0,00 €  

 

68.320,60 € 

 

41.004,38 € 

2014 2015 2016 

 

8.090,35 €  

 

3.376,58 € 

 

35.398,81 € 
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EXECUÇÃO GLOBAL DO PPI  
 

A análise do Plano Plurianual de Investimento far-se-á através da comparação 

entre os valores previsto e executados, para cada um dos objectivos 

propostos. 

                              Quadro 24 – Execução do PPI  
 

Objectivos  Previsão Execução 
Nível de 
Execução 

Funções gerais   

Equipamento Informático  1.000,00 € 497,40 € 49,74 % 

Software Informático 580,00 € 270,60 € 46,66 % 

Alfaias Tractor  4.800,00 €  4.796,00 € 99,92 % 

Painéis Informativos  0,00 € 0,00 € 0,00 % 

Aquisição de tractor  38.273,10 € 29.870,00 € 63,99 % 

Aquisição de Viatura  900,00 € 0,00 € 0,00 % 

Hortas Comunitárias Equipamentos  1.000,00 € 732,81 € 73,28 % 

Ferramentas e Utensílios  3.400,00 € 3.022,42 € 88,89 % 

Construção de Muro – Rua do Calvário  500,00 € 0,00 € 0,00 % 

Reparações Edifícios da Freguesia  500,00 € 475,51 € 95,10 % 

Reparações nos condomínios  0,00 € 0,00 € 0,00 % 

Funções sociais   

Loja social   500,00 € 0,00 € 0,00 % 

Galerias Ripícolas da Freguesia  41.309,03 €  41.004,38 € 99,26 % 

Espaços Verdes  1.170,00 € 1.106,99 €  94,61 % 

Envolvente ao Ringue P. Qtª Mouratão  500,00 € 0,00 € 0,00 % 

Requalificação dos Ringues Polivalentes  500,00 € 0,00 € 0,00 % 

Manutenção dos Cemitérios  3.000,00 € 2.045,64 € 68,19 % 

Equipamento Capela do Cemitério da 
Guarda-Gare 

1.700,00 € 1.600,00 € 94,12 % 

Funções económicas    

Arruamentos Diversos  12.000,00 € 8.644,76 € 61,59 % 

Viação Rural  2.100,00 € 1.962,06 € 93,43 % 

Reparação de Viatura  1.500,00 € 922,50 € 61,50 % 

Construção do Telheiro da Cabreira  1.000,00 € 832,74 € 83,27 % 

Recuperação do Forno Coviais  300,00 € 120,00 € 40,00 % 

Requalificação da Casa do Povo Galegos  0,00 € 0,00 € 0,00 % 

Totais  116.532,13 € 97.903,81 € 84,01 % 



201620162016   
   

RELATÓRIO DE GESTÃO RELATÓRIO DE GESTÃO RELATÓRIO DE GESTÃO    

 EXECUÇÃO  
ORÇAMENTAL 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL  

 

De acordo com o Orçamento aprovado para 2016, que apresentava a previsão 

anual das receitas, bem como das despesas, cabe-nos agora apresentar os 

dados da sua execução, tendo em conta os mapas de apoio estabelecidos no 

n.º 1 do ponto 2.3 do POCAL, que permite acompanhar de forma sintética 

todo o processo: 

 

 Mapa de Controlo Orçamental – Despesa (anexo III); 

 Mapa de Controlo Orçamental – Receita (anexo IV); 

 Mapa de Fluxos de Caixa (anexo v). 

    

Na execução orçamental da receita foi atingida uma taxa de 

90,02 %, correspondendo a um montante de 536.581,56 € 

(Quinhentos e trinta e seis mil quinhentos e oitenta e um euros e 

cinquenta e seis cêntimos). Para melhor análise da previsão da 

receita e o grau de execução, elaborou-se o seguinte quadro: 

 

Quadro 25 – Execução Orçamental da Receita no Ano de 2016 

                     

Capítulos Previsão Execução 
Grau de 

Execução 

Receitas Correntes  

01 Impostos diretos  45.000,00 € 77.088,92 € 171,31 % 

04 Taxas, multas e outras penalidades 14.600,00 € 16.422,81 € 112,49 % 

05 Rendimentos por propriedade 500,00 € 589,13 € 117,83 % 

06 Transferências Correntes 

07 Venda de bens e Serviços Correntes 

08 Outras Receitas Correntes   

363.710,00 € 

21.800,00 € 

1.500,00 € 

388.048,56 € 

18.488,28 € 

1.373,86 € 

106,69 % 

84,81 % 

91,59 % 

Receitas Capital  

09 Venda de bens de investimento 

10 Transferências de Capital  

16 Saldo da gerência anterior  

28.000,00 € 

27.000,00 € 

93.985,35 € 

34.570,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

123,46 % 

0,00 % 

0,00 % 

RECEITAS 596.095,35 €  536.581,56 € 90,02 % 

                                                                                                                

Receita 



36 
 

Na execução orçamental da despesa foi atingida uma taxa de 

93,16 %, correspondendo a um montante de 555.348,07 € 

(Quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e oito 

euros e sete cêntimos). Relativamente a execução da despesa, 

elaborou-se o seguinte quadro: 

 

Quadro 26 – Execução Orçamental da Despesa no Ano de 2016 

   

Capítulos Previsão Execução 
Grau de 

Execução 

Despesas Correntes  

01 Despesas com o pessoal  229.551,66 € 228.226,44 € 99,42 % 

02 Aquisição de bens e serviços 120.617,56 € 109.418,16 €  90,71 % 

04 Transferências correntes  102.674,00 € 100.573,61 € 97,95 % 

06 Outras despesas correntes  26.720,00 € 19.226,05 € 71,95 % 

Despesas de Capital  

07 Aquisição de bens de capital  116.532,13 € 97.903,81 € 84,01 % 

DESPESAS 596.095,35 € 555.348,07 € 93,16 % 

 

 

Gráfico 9 – Evolução do Grau de Execução    

 

 

 

86,41% 

91,44% 
90,02% 

87,03% 

84,80% 

93,16% 

2014 2015 2016

Despesa

Receita

Despesas 
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O mapa de Fluxos de Caixa apresenta, os recebimentos e 

pagamentos, associados à execução do orçamento e às 

demais operações que afetaram o movimento financeiro 

da Freguesia, evidenciando este os saldos iniciais e finais, 

incluindo também os saldos e movimentos das operações 

de tesouraria.  

Quadro 27 – Mapa Resumo dos Fluxos de Caixa 2016 

 

(VALORES EM EUROS) 

 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
 

O mapa de operações de tesouraria, apresenta o movimento das cobranças e 

entregas que a Freguesia realizou de e para terceiros.(anexo VI)  

 
Quadro 28 – Mapa Resumo de Operações de Tesouraria  

 

DESCRIÇÃO Receita Despesa Saldo 

Saldo da Gerência Anterior  2.825,23 € 

Total dos Movimentos Anuais 48.864,95 € 48.784,60 €  

Saldo para Gerência Seguinte  2.905,58 € 

Recebimentos Pagamentos 

 

Saldo da gerência 

anterior: 

 

Execução orçamental 

    

Operações de 

tesouraria  

 

 

 

 

93.985,35 

 

2.825,23 

 

 

 

 

 

 

96.810,58 

 

Despesas orçamentais: 

 

   Correntes  

 

   Capital  

 

 

 

 

457.444,26 

 

97.903,81 

 

 

 

 

 

 

555.348,07 

 

Receitas orçamentais: 

 

Correntes  

 

Capital 

 

 

 

502.011,56 

 

34.570,00 

 

 

 

 

 

536.581,56 

Operações de 

tesouraria  

 

 48.784,60 

Saldo para gerência 

seguinte: 

   

Execução orçamental  

 

Operações de 

tesouraria  

75.218,84 

 

2.905,58 78.124,42 

Operações de 

tesouraria  

 

 

 

 

48.864,95 

Total  

 

 

 

682.257,09 

 

Total  

 

 682.257,09 

Fluxos 

de Caixa 
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RÁCIOS ORÇAMENTAIS E FINANCEIROS  

 

A criação de indicadores permite a verificação, o acompanhamento e a 

informação de todos os atos de decisão tomadas ao longo da atividade 

financeira e da execução do orçamento. 

 

 GRAU DE COBERTURA GLOBAL DA RECEITA TOTAL  

 

RECEITA TOTAL / DESPESA TOTAL 

Receita Total 536.581,56 € 

Despesa Total 555.348,07 € 

 

As receitas totais foram inferiores as despesas totais em 18.766,51 €. 

 

 

 GRAU DE COBERTURA DA RECEITA CORRENTE  

 

RECEITA CORRENTE / DESPESA CORRENTE 

Receita Corrente 502.011,56 € 

Despesa Corrente 457.444,26 € 

 

As receitas correntes foram superiores às despesas correntes em 44.567,30 €.  

 

 

 GRAU DE COBERTURA DO FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIA NAS 

DESPESAS COM O PESSOAL   

 

FFF / DESPESAS COM O PESSOAL 

FFF 280.963,00 € 

Despesa com o pessoal 228.226,38 € 

GRAU DE COBERTURA 81,23 % 
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 RELAÇÃO ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS CAPITAL 

 

Receitas de Capital + Outras Receitas 34.570,00 €  

Despesas de Capital 97.903,81 € 

Diferença  - 63.333,81 € 

  

 

 

Gráfico 8 – Despesas e Receita de Capital   

 

 OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS E TESOURARIA   

 

 Receitas  Despesas 

Saldo da Gerência Anterior   96.810,58 €   

Operações de Tesouraria  48.864,95 €   

Correntes 502.911,56 € > 457.444,26 € 

Capital 34.570,00 € < 97.903,81 € 

Operações de tesouraria    48.784,60 € 

Saldo para a Gerência Seguinte  78.124,42 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,10% 

73,90% 

Receitas de Capital e Outras
Receitas

Despesas de Capital
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CONCLUSÃO 

 

Fica exposto nas páginas anteriores o relatório de gestão financeira da 

Freguesia da Guarda correspondente ao desempenho da freguesia no ano civil 

de 2016. 

Um relatório é por natureza um elemento narrativo que expõe, objectiva e 

minuciosamente, um conjunto de factos ocorridos. Aqueles factos reportam, 

no caso a uma componente financeira à qual é inerente também a própria 

acção e intervenção política da freguesia no seio da comunidade. 

Trata-se pois de uma prestação de contas as quais patenteiam igualmente o 

desenrolar dos diversos trabalhos e actividades que foram materializados no 

ano civil de 2016. 

Para além das obrigações estatuídas legalmente para este importante 

momento na dinâmica das freguesias subsiste igualmente uma obrigação 

correspondente às boas práticas entre a administração local/pública e a 

comunidade por via da Assembleia de Freguesia traduzidas em nome da 

transparência e das boas contas. 

Transparência porque importa mostrar e relatar o que se fez com os dinheiros 

dos impostos de toda a comunidade. Depois o julgamento dessas mesmas 

opções compete aos cidadãos num outro momento. 

Boas contas porque cada vez mais a ciência económica e as tecnologias 

colocam à disposição de todos, mais ou menos conhecedores daquela ciência, 

os meios necessários para uma prestação e uma análise mais verdadeira ao 

bom uso dos dinheiros públicos. 

Cumpre-nos ainda reafirmar o nosso compromisso para com a comunidade que 

representamos e com a qual procuramos descortinar diariamente as melhores 

respostas às múltiplas solicitações apresentadas. 

O processo de decisão é tanto mais bem decidido quanto melhor a governação 

considerar os contributos de outrem na formulação do ato decisório. 
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A análise ao relatório de gestão compreende igualmente uma relação entre o 

que se anteviu no plano das intenções – Orçamento e Plano de Ações – e agora 

o que se efectivou, o que não foi possível implementar-se e eventualmente o 

que se optou por realizar sem que tenha sido enunciado aquando do processo 

de planeamento.  

Num olhar sucinto sobre o que se escreveu na fase da intenção alinhavava-se 

então uma preocupação com a conclusão de intervenções em alguns 

equipamentos nomeadamente a Capela do Cemitério da Guarda-Gare, o 

telheiro comunitário da Cabreira, a continuação da limpeza das galerias 

ripícolas nos rios Diz e Noéme, a valorização das instalações próprias da 

freguesia, a titularidade do património, a aquisição de equipamentos para o 

apoio do serviço externo, o fórum social, a feira social, os desempenhos na 

esfera associativa, educativa e social, o relacionamento institucional com as 

Freguesias de Viseu e Castelo Branco, se possível o início das obras no forno 

dos Coviais de Baixo, a comemoração dos 40 anos do Poder Local, a horta 

comunitária e ainda os terrenos baldios em Alfarazes. 

Agora nesta fase da prestação de contas esclarecemos o que não se fez ou não 

se pôde concluir. 

Desde logo a feira social, por questões financeira, depois as obras não se 

iniciaram em 2016 no forno dos Coviais - apenas tratamos do projecto e da 

titularidade – e por fim não se produziram passos consistentes na abordagem a 

um programa de acções com as freguesias sedes de distritos limítrofes. 

Em relação a tudo o que ficou enunciado a taxa de concretização é aceitável 

e em alguns casos conseguimos a conclusão de todo o ciclo que se preconizou 

nomeadamente, e por exemplo, as obras e equipamento na Capela do 

Cemitério da Guarda-Gare e o telheiro comunitário na Cabreira. 

Ainda que com pouca expressão financeira a melhoria das instalações e 

equipamentos das sedes administrativas foi igualmente objecto de atenção 

mas foi na aquisição de equipamentos para o serviço externo que mais se 

notou o esforço financeiro da Freguesia. 

Dissemo-lo antes e reafirmamos agora com certeza também que não vamos 

conseguir totalmente o pretendido, mas foi importante aproveitar a 
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majoração financeira (15%) para equipar o melhor possível os serviços da 

Freguesia para também melhorar acolher os funcionários, os cidadãos e 

correspondermos mais profissionalmente às solicitações dos cidadãos. 

A realização financeira espelhada neste relatório corresponde ao que foi 

investido nas acções sumariamente apresentadas e compreende uma execução 

ao abrigo do que é descrito no POCAL, ma lei das Finança locais e nos 

princípios genéricos da contabilidade. 

Reiteramos nesta conclusão, que corresponde à última análise do mandato a 

efetuar pelos eleitos nesta Assembleia de Freguesia, a preocupação por 

escrupulosamente procurarmos o desenvolvimento das atividades em respeito 

por alguns dos postulados contabilísticos. Desde logo o princípio da 

independência, em relação do orçamento do estado, o princípio da 

anualidade, gasta-se no ano económico e civil correspondente, o princípio da 

universalidade, inserimos nos orçamentos sempre todas as despesas e 

receitas, aplicamos o princípio da especificação, porquanto discriminamos 

também todas as despesas e receitas e demos sempre o melhor para cumprir o 

princípio da não compensação, ao estipular aquelas despesas e receitas pela 

sua importância integral. 

Servem-nos pois estas considerações para começarmos agora a procurar 

explicar a razão dos dados financeiros apresentados bem como pretendemos 

facilitar igualmente uma explicação para algumas discrepâncias que 

registamos igualmente. 

Ao longo do mandato pode-se verificar uma boa constância entre o que se 

previu e depois o que se efetivou. Entre o que se considerou na receita e na 

despesa e essa regularidade alarga-se tanto no que se refere ao que é 

corrente e ao que é de investimento ou capital. 

Procura-se pois, e sempre, ano após ano, prever e concretizar o mais próximo 

possível do real e por isso temos taxas de execução acima de 80% e 90% como 

descrevemos de seguida: 
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Ano 

 

Taxa de execução 

 

2014 Despesa – 87 % 

Receita – 86,4 % 

2015 Despesa – 84,8 % 

Receita – 91,4 % 

2016 Despesa – 93,1 % 

Receita – 90 % 

 

Esta preocupação é sempre um ganho para os processos de decisão e sempre 

uma garantia para os cidadãos que observam um cuidado com a gestão dos 

dinheiros públicos mesmo que, por vezes, a Freguesia não possa desde logo 

responder favoravelmente às suas próprias intenções governamentais e às 

sugestões/necessidades veiculadas pelos cidadãos e outras organizações da 

sociedade. 

Verificamos igualmente que a continuidade das boas taxas de execução 

conseguem, ainda que sensivelmente, conhecer uma melhoria sustentada ao 

longo dos 3 anos de mandato. 

Acresce que, e mesmo considerado o facto de os orçamentos e relatórios 

estarem muito influenciados pelo resultado da candidatura à limpeza das 

galerias ripícolas já mencionadas, a verdade é que sempre temos conseguido 

proceder à utilização das verbas no capítulo do investimento, em despesas de 

capital, transferindo verbas das receitas correntes para as despesas de capital 

correspondendo à vontade política de materializar obra que permaneça. 

O que se transcreveu é espelhado pelos diversos rácios orçamentais e 

financeiros onde é também claro o grande esforço e dependência da freguesia 

das verbas transferidas do FFF (81%) para com a despesa de pessoal e 

francamente é imperativo ponderar o futuro investimento quando em 2018 

não tivermos os 15% de majoração. 

Para além do forte impacto da rúbrica com o pessoal temos depois uma outra 

parcela muito importante no conjunto da dinâmica financeira da freguesia e 

que corresponde ao funcionamento interno da própria organização. 
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Na vertente das despesas podemos referir que mantivemos em 2016 muito da 

estrutura desenvolvida nos anos anteriores e que as alterações oscilam em 

valores que são comportáveis porquanto há rúbricas que sobem outras que 

descem de acordo com o que foi necessário acautelar face à intervenção 

definida pela freguesia. Os principais projetos mantiveram-se seja no que é 

considerado corrente ou de capital. 

Por exemplo, na área educativa continuou-se o projeto de apoio aos jardins-

de-infância e na área do investimento concluíram-se as obras principais e 

realizou-se uma maior despesa na aquisição de novos equipamentos 

nomeadamente do trator e de mais algumas máquinas de apoio ao trabalho do 

serviço externo. 

Não conseguimos ainda alguns dos propósitos enunciados no que se refere, por 

exemplo, à intervenção nos ringues, aos painéis informativos. 

Notam-se em relação a algumas rúbricas alguns aumentos de despesas que 

decorrem da maior atividade da freguesia e de um aumento do custo dos 

próprios serviços. 

Regista-se um acrescento nas despesas de publicidade, estudos e 

consultadoria, comunicações, na conservação de bens e ofertas que reportam 

ao incremento da intervenção da freguesia nomeadamente com as ações que 

desenvolvemos nos diversos âmbitos como por exemplo o início das iniciativas 

dos 40 anos do Poder Local, a participação no programa do Carnaval, o fórum 

social e depois o desenvolvimento do projeto “Erasmus”+. Insere-se neste 

aumento de despesa também a maior preocupação com a titularidade dos 

terrenos da Freguesia. 

No que às receitas diz respeito deixamos uma explicação em relação à 

diferença da receita e concretizada no que aos impostos diretos diz respeito. 

A diferença registada prende-se com a efetiva transferência da restante verba 

do ano anterior apenas contabilizada já no ano subsequente. 

Acrescentamos ainda que houve uma redução clara de algumas receitas, por 

exemplo, no aluguer de salas, no acordo com o IEFP que foram 

contrabalançadas com a maior receita proveniente do contrato-cidade 

assinado com a CMG. 
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Ao nível das receitas/despesas mencionar que a remuneração do regime de 

permanência é garantido esmagadoramente pela transferência do orçamento 

do estado, cerca de metade da verba gasta nos programas ocupacionais 

decorre também dos acordos estabelecidos com IEFP. 

Manifestando a nossa confiança na boa análise crítica dos membros da 

Assembleia da Freguesia deixamos também uma palavra de confiança; o 

legado da governação financeira neste primeiro mandato da freguesia da 

Guarda é favorável e com os ajustamentos devidos, permitirá uma boa 

liberdade decisória a quem forem os próximos eleitos em outubro próximo. 
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