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

de 2015 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 73/2013, de 12 de Setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar o 

Relatório de Gestão, da gerência de 2015. 

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 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 a execução do Plano Plurianual de 

Investimento, assim como 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. Tendo uma população oficial de cerca de 26 600 

habitante no seu perímetro urbano, dos quais 23.165 são cidadãos eleitores na 

freguesia. 

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  

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. No início do ano de 2015, a Freguesia contava com o contributo de 

11 trabalhadores, com Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo 

indeterminado sendo que no mês de agosto aposentou-se um trabalhador, 

terminando assim o ano de 2015 com 10 trabalhadores.  

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

avença no âmbito do apoio aos Jardins de Infância, assim como, uma 

assistente social no Programa de Estágio Profissionais na Administração Local 

(PEPAL) e 35 colaboradores durante o ano de 2015 no âmbito dos Programas 

do Instituto de Emprego e Formação Profissional e as Actividades Socialmente 

Úteis da Segurança Social.  

   ANO CTFP Prest. Serviços e 
Avença 

Estágios do IEFP e 
Outros Programas 

 

 

2015 

 

10 

 

7 

 

36 
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RECEITA 

 
As Receitas de 2015, ascenderam a 579.327,47 € (Quinhentos e setenta e 

nove mil, trezentos e vinte e sete euros e quarenta e sete cêntimos) e 

repartiram-se em Receitas Correntes no valor de 459.812,35 € (Quatrocentos 

e cinquenta e nove mil, oitocentos e doze euros e trinta e cinco cêntimos) e 

119.515,12 € (Cento e dezanove mil, quinhentos e quinze euros e doze 

cêntimos) de Receitas de Capital. 

 

Quadro 1 – Estrutura da Receita  

  

  Capítulos Valor 
Grau de 

Execução  

Receitas Correntes 
 

01 Impostos diretos 55.040,64 € 137,60 % 

04 Taxas, multas e outras penalidades 14.626,48 € 91,13 % 

05 Rendimentos da propriedade  507,62 € 101,52 % 

06 Transferências correntes  363.216,00 € 100,67 % 

07 Venda e bens e serviços correntes 23.111,05 € 129,84 % 

08 Outras receitas correntes 3.310,56 € 331,06 % 

Receitas Capital 
 

09 Venda de bens de investimento 16.200,00 € 108,00 % 

10 Transferência de capital 103.129,65 € 79,38 % 

15 Reposições não abatidas nos pagamentos                                                                     185,49 € 30,92 % 

TOTAL DAS RECEITAS  579.327,47 €   

 

 

RECEITA CORRENTES 

 

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

gestão financeira da Junta, apresentam um valor total 459.812,35 € 

(Quatrocentos e cinquenta e nove mil oitocentos e doze euros e trinta e cinco 

cêntimos) configurando-se como um fluxo monetário estável, permitindo o 

financiamento consistente de um conjunto de despesas obrigatórias.    
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                                  Quadro 2 – Estrutura das Receitas Correntes  

        

Capítulos Valor  % Peso 

01 Impostos diretos 55.040,64 € 11,97 

04 Taxas, multas e outras penalidades 14.626,48 € 3,18 

05 Rendimentos da propriedade  507,62 € 0,11 

06 Transferências correntes  363.216,00 € 78,99 

07 Venda e bens e serviços correntes 23.111,05 € 5,03 

08 Outras receitas correntes 3.310,56 € 0,72 

TOTAL  459.812,35 €  

 

 
Gráfico 1 – Estrutura das Receitas Correntes  

 

 

 2014 2015 

 

Impostos Diretos 

 

32.583,06 € 

 

55.040,64 € 

 

Taxas, multas e outras penalidades 

 

15.396.62 € 

 

14.626,48 € 

 

Rendimentos da propriedade 

 

338,78 € 

 

507,62 € 

 

Transferências correntes 

 

415.733,75 € 

 

363.216,00 € 

 

Venda de bens e serviços correntes 

 

15.719,28 € 

 

23.111,05 € 

 

Outras receitas correntes  

 

477,01 € 

 

3.310,56 € 

 

 

 

 

11,97% 3,18% 

0,11% 

78,99% 

5,03% 0,72% 

Impostos Directos (Imp. s/Imóveis)

Taxas Diversas

Rendimentos da propriedade

Transferências Correntes

Venda de bens e serviços correntes

Outras receitas correntes
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Desvios apurados em relação ao orçamento inicial.  

 

Quadro 3 – Comparação entre Receita Prevista e Realizada 

 
Classificação Económica 

 

 
Receita 
Prevista 

 
Receita 

Realizada 

 
01 – Impostos directos 

 
40.000,00 € 

 
55.040,64 €  

 
04 – Taxas, multas e outras penalidades 

 
16.050,00 € 

 
14.626,48 € 

 
05 – Rendimentos da propriedade 

 
500,00 € 

 
507,62 € 

 
06 – Transferências correntes 

 
360.791,72 € 

 
363.216,00 € 

 
07 – Venda de bens e serviços correntes 

 
17.800,00 € 

 
23.111,05 € 

 
08 – Outras receitas correntes 

 
1.000,00 € 

 
3.310,56 € 

  

 

Face a estrutura das receitas correntes, apresentamos uma explicação mais 

rigorosa de cada rubrica:  

 

Impostos Directos  

 

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 55.404,64 € (cinquenta e cinco mil quatrocentos e 

quatro euros e sessenta e quatro cêntimos). 

 2014 2015 

 

IMI 

 

32.583,06 € 

 

55.040,64 € 
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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. 

Temos assim um valor total de 14.626,48 € (Catorze mil seiscentos e vinte e 

seis euros e quarenta e oito cêntimos).   

    Gráfico 2 – Receitas próprias por balcão 

 

 

 2014 2015 

 

Canídeos  

 

4.953,00 € 

 

5.603,50 € 

 

Atestados, Certidões e 

Semelhantes   

 

10.411,79 € 

 

8.502,15 € 

 

 

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

do cidadão de 250,83 € (Duzentos e cinquenta euros e oitenta e três 

cêntimos), assim como 270,00 € (Duzentos e setenta euros) de coimas e 

penalidades por contra-ordenações.  

 

 

Canídeos Atestados, Certidões e
Semelhantes

 1.833,00  

 3.101,70  
 3.770,50  

 5.400,45  

Guarda-Gare Guarda
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Rendimentos da propriedade 

As receitas provenientes do rendimento de ativos financeiros (depósitos 

bancários), tem um valor total de 507,62 € (Quinhentos e sete euros e 

setenta e dois cêntimos) em 2015. 

 

 2014 2015 

 

Juros de Depósitos 

Bancários  

 

338,78 € 

 

507,62 € 

 

Transferências Correntes  

 

No que respeita às transferências da Administração Central – Fundo de 

Financiamento das Freguesias, que representam 60,36 % do total das receitas 

correntes, com um valor de 277.556,00 € (Duzentos e setenta e sete mil 

quinhentos e cinquenta e seis euros). 

No que diz respeito ao Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais que exercem 

funções a tempo inteiro, tivemos um valor total de 34.505,41 € (Trinta e 

quatro mil quinhentos e cinco euros e quarenta e um cêntimos). 

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

Formação Profissional (IEFP) e de 41.463,60 € (quarenta e um mil 

quatrocentos e sessenta e três euros e sessenta cêntimos).   

Quadro 4 – Estrutura da receita do IEFP                                               
  

 Valor 

Protocolo das Apresentações Quinzenais   14.148,67 € 

IEFP Coimbra – Programa Vida Emprego 334,78 € 

IEFP Guarda – Programas CEI/CEI+ 26.980,15 € 

TOTAL 41.463,60 € 
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Da administração local foi transferida a verba de 300,00 € (Trezentos euros), 

respeitante à participação da Freguesia na Feira-Farta. 

De referir ainda, que no âmbito do protocolo assinado com a Associação de 

Melhoramentos da Guarda foi transferido para a Freguesia o valor de 

6.340,99 € (seis mil trezentos e quarenta euros e noventa e nove cêntimos), 

relativos ao Programa CEI. 

Completando assim as transferências correntes, tivemos ainda o donativo de           

1.800,00 € (mil e oitocentos euros), de membros do órgão deliberativo e do 

executivo, e a transferência de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros) 

de particulares para apoio social. 

 

Quadro 5 – Estrutura da Transferências Correntes 

  

                                                  Valor 

 

06.03.01.04 - Fundo de Financiamento das Freguesias    

 

 277.557,00 € 

06.03.01.99 – Outras – DGAL “Tempo Inteiro” 

06.03.07 – Serviços e fundos autónomos – IEFP 

06.05.01.01 – Câmara – Protocolos 

06.07.01 – Instituições sem fins lucrativos   

06.08.01 – Famílias  

06.08.02 – Donativos Executivo / Deliberativo 

 34.505,41 € 

 41.463,60 € 

 300,00 € 

6.340,99 € 

 1.250,00 € 

 1.800,00 € 

TOTAL 363.217,00 € 

 

 

Venda de Bens e Serviços Correntes  

 

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

valor de 12.897,47 € (doze mil oitocentos e noventa e sete euros e quarenta 

e sete cêntimos), os serviços específicos dos cemitérios um valor de 4.277,73 

€ (quatro mil e duzentos e setenta e sete euros e setenta e três cêntimos), as 

rendas por sua vez contabilizaram o montante de 5.935,85 € (cinco mil 

novecentos e trinta e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos). 
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Quadro 6 – Estrutura da Transferências Correntes 

 

  

Outras Receitas Correntes 

 

O valor das receitas correntes foi de 3.310,56 € (três mil trezentos e dez 

euros e cinquenta e seis cêntimos) referente ao reembolso do processo de 

sinistros e ao pagamento das despesas da Esquadra de Transito da Policia de 

Segurança Publica.  

 

RECEITA DE CAPITAL 

 

As Receitas de Capital apresentam um valor total de 119.515,12 € (cento e 

dezanove mil quinhentos e quinze euros e doze cêntimos), provenientes da 

venda de terrenos nos cemitérios da freguesia, programa de desenvolvimento 

rural e das reposições não abatidas nos pagamentos.  

 

 

 Valor 

07.02.01 - Aluguer de bens e serviços correntes  

NDS 3.600,00 € 

Elvira Matos   450,00 € 

Prosilcoa   4.281,47 € 

Associação Recreativa e de Apoio Social de S. Miguel   1.400,00 € 

IEFP 2.712,50 € 

Aluguer de Salas de Formação   453,50 € 

07.02.09.05 – Serviços específicos das autarquias  

Cemitérios  4.001,00 € 

Outros (Feira Farta)  276,73 € 

07.03.02 – Rendas Edifícios   

InforGuarda Lda  2.500,00 € 

KZ – Confecções Estamparia e Serigrafia    3.435,85 € 

TOTAL DAS DESPESAS 23.111,05 € 
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Gráfico 3 – Receita por Cemitérios   

 

 

 2014 2015 

 

Terreno para sepulturas   

 

12.600,00 € 

 

16.200,00 € 

 

Transferências de capital  

 

As transferências de capital no âmbito do projecto da manutenção e 

recuperação das galerias ripícolas, financiado pelo PRODER com um valor de 

103.129,63 € (cento e três mil cento e vinte e nove euros e sessenta e três 

cêntimos).  

 

Reposições  

 

As reposições não abatidas nos pagamentos abrangem as receitas resultantes 

dos estornos dos seguros referentes ao ano de 2014, com um valor de 185,49 

€ (cento e oitenta e cinco euros e quarenta e nove cêntimos). 
 

 €4.500,00  

 €2.700,00  

 €5.400,00  

 €900,00  

 €1.800,00  

 €900,00  

Guarda- Gare Sequeira Póvoa do Mileu Srª. Dos
Remedios

Qtª Mouratão Carapito
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DESPESA 

 

 

As despesas realizadas no exercício de 2015, cifram-se em 537.225,24 € 

(quinhentos e trinta e sete mil duzentos e vinte e cinco euros e vinte e quatro 

cêntimos) e repartem-se em Despesas Correntes no valor de 430.393,69 € 

(Quatrocentos e trinta mil trezentos e noventa e três euros e sessenta e nove 

cêntimos) e em Despesas de Capital no valor de 106.831,55 € (Cento e seis 

mil oitocentos e trinta e um euros e cinquenta e cinco cêntimos). 

 

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 80,11% da despesa total.  

 

                                            Quadro 7 – Estrutura das Despesas  
      

Capítulos Valor 
Grau de 

Execução  

Despesas Correntes 
 

01 Despesas com o pessoal  224.766,03 € 99,93 % 

02 Aquisição de bens e serviços 93.388,54 € 99,58 % 

04 Transferências correntes 108,175,23 € 99,88 % 

06 Outras despesas correntes   4.063,89 € 98,30 % 

Despesas de Capital 
 

07 Aquisição de bens de capital 106.831,55 € 52,79 % 

TOTAL DAS DESPESAS  537.225,24 €  
        

 

 

 

Despesas correntes 
    
 

As Despesas Correntes registam um valor de 430.393,69 € (quatrocentos e 

trinta mil trezentos e noventa e três euros sessenta e nove cêntimos). 
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                                 Quadro 8  – Estrutura das Despesas Correntes  

      

Capítulos Valor  % Peso 

01 Despesas com o pessoal 224.766,03 € 52,22 % 

02 Aquisição de bens e serviços 93.388,54 € 21,70 % 

04 Transferências Correntes  108.175,23 € 25,13 % 

06 Outras despesas correntes 4.063,88 € 0,94 % 

TOTAL  430.393,69 €  

    

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

de funcionamento, apresentando um peso de cerca de 52,22% das despesas 

pagas.  

 

Gráfico 4 – Estrutura das Despesas Correntes  
          

 

 2014 2015 

01 Despesas com o pessoal 

 

207.216,32 € 

 

224.766,03 € 

02 Aquisição de bens e serviços 
 

104.817,12 € 

 

93.388,54 € 

04 Transferências correntes 
 

106.885,89 € 

 

108.175,23 € 

06 Outras despesas correntes   
 

5.361,85 € 

 

4.063,89 € 

 

 

52,22% 

21,70% 

25,13% 

0,94% 

Despesas com o pessoal

Aquisição de bens e serviços

Transferências Correntes

Outras Despesas Correntes
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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. 

Quadro 9 – Despesas com o pessoal   
                                                                                         

 Valor 

Titulares de órgãos de soberania e membros autárquicos 34.212,73 € 

Pessoal em funções    92.843,79 € 

Pessoal em regime de tarefas ou avença  22.405,00 € 

Subsídio de refeição    10.911,58 € 

Subsídio de férias e de natal    20.078,59 € 

Outros suplementos e prémios    1.319,04 € 

Encargos com a saúde  7.703,26 € 

Caixa geral de aposentações   13.508,20 € 

Segurança Social  19.767,53 € 

Seguros Acidentes de Trabalho  2.016.31 € 

TOTAL 224.766,03 € 

 

 

 
Gráfico 5 – Estrutura das Despesas Com o Pessoal  

 

16,21% 

42,24% 

9,96% 

5,61% 

8,92% 
0,58% 

15,60% 0,88% 

Titulares de órgãos de soberania e
membros autárquicos

Pessoal em funções

Pessoal em regime de tarefas
ou avença

Subsidio de refeição

Subsídio de férias e de natal

Outros sulemnetos e prémios

Segurança Social / CGA

Seguros
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Titulares de Órgãos Autárquicos  
 

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

respectivos cargos autárquicos. 

  

Quadro 10 – Órgãos Autárquicos   
                                                                                         

 Valor 

Presidente 4.396,32 € 

Secretaria  3.517,08 € 

Tesoureiro (Tempo Inteiro) 25.068,13 € 

Vogais  1.231,20 € 

TOTAL 34.212,73 € 

 

 

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

Subsidio de Alimentação e de Férias/Natal no valor de 4.580,31 € (quatro mil 

quinhentos e oitenta euros e trinta e um cêntimos). 

 

 

Pessoal em Funções  
 

Apresentamos a despesa, com vencimentos e subsídios, dos funcionários 

efectivos da Freguesia, de acordo com a respectiva carreira.  

 

                Quadro 11– Funcionários  
 

 Vencimentos Subsídios  

Assistentes Operacionais   25.372,23 € 9.252,38 € 

Assistentes Técnicos  53.053,80 € 13.516,17 € 

Técnico Superior   14.417,76 € 3.389,29 € 
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Pessoal em Regime de Tarefas ou avenças 

No quadro seguinte apresentamos a divisão do valor total de 22.405,00 € 

(vinte e dois mil quatrocentos e cinco euros), pelas diferentes entidades. 

 

Quadro 12– Tarefas ou Avenças   
                                                                                         

 Valor 

Designer Gráfico   770,00 € 

Professores de Educação Física  8.130,00 € 

Professores de Música  6.420,00 € 

Professores de Expressão Dramática  6.600,00 € 

Actividade Ambiental 485,00 € 

TOTAL 22.405,00 € 

 

 

Encargos com Vencimentos  

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

somam um valor de 40.798,99 € (quarenta mil setecentos e noventa e oito 

euros e noventa e nove cêntimos).  

 

Quadro 13– Encargos    
                                                                                         

 Valor 

Caixa Geral de Aposentações    € 13.508,20 

Segurança Social   € 19.767,53 

Encargos com ADSE  € 7.703,26 

TOTAL € 40.978,99 
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Aquisição de Bens e Serviços  

 

Com um volume de 93.388,54 € (noventa e três mil trezentos e oitenta e oito 

euros e cinquenta e quatro cêntimos), apresenta um peso de 21,70 % da 

despesa corrente. 

 

Gráfico 6 – Despesas com Aquisição de Bens e Serviços  

      

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 (requalificação dos cemitérios, 

arranjo de caminhos etc) e no interior das instalações (pinturas, 

 €6.072,42  

 €11.076,75  

 €1.288,27  

 €2.959,83  

 €1.312,06  

 €930,55  

 €281,83  

 €1.187,49  

 €2.958,32  

 €525,49  

 €3.161,03  

 €38,50  

 €4.329,72  

 €19.572,88  

 €7.476,17  

 €3.999,17  

 €482,09  

 €608,22  

 €2.494,03  

 €2.588,01  

 €1.668,60  

 €5.842,50  

 €1.540,77  

 €3.243,16  

 €2.683,97  

 €1.611,33  

 €3.455,38  

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

Encargos das instalações

Conservação de bens

Comunicações

Transportes

Representação dos serviços

Seguros

Deslocação e estadas

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

Formação

Publicidade

Assitência Técnica

Trabalhos Especializados

Encargos de cobrança de receitas

Outros Serviços



 

20 
 

impermeabilização etc), contabilizando um valor total de 6.072.42 € (seis mil 

e setenta e dois euros e quarenta e dois cêntimos). 

 

 2014 2015 

 

Matérias Primas e Subsidiárias   

 

8.330,57 € 

 

6.072,42 € 

 

Combustíveis  

 

Com a aquisição de Combustíveis e Lubrificantes foram contabilizados 

11.076,75 € (onze mil e setenta e seis euros e sessenta e cinco cêntimos).  

 

Quadro 14– Despesas com Combustíveis  

                                                                   

 2014 2015 

Gasolina    1.424,07 €  1.370,36 € 

Gasóleo   8.803,60 €  9.230,99 € 

Outros  338,34 €  475,40 € 

TOTAL 10.566,01 €  11.076,75 € 
 

 

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 2015 foi 

contabilizado em 2.959,83 € (dois mil novecentos e cinquenta e nove euros e 

oitenta e três cêntimos). 

 

 2014 2015 

 

Vestuário e Artigos Pessoais    

 

5.656,68 € 

 

2.959,83 € 
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Ferramentas e utensílios  

 

As Ferramentas e utensílios adquiridos em 2015 principalmente para serviço 

externo da Freguesia, teve um valor total de 2.958,32 € (dois mil novecentos 

e cinquenta e oito euros e trinta e dois cêntimos). 

 

 2014 2015 

 

Ferramentas e utensílios     

 

4.060,44 € 

 

2.958,32 € 

 

 

Artigos Honoríficos e de Decoração  

 

Em artigos de decoração foi investido um valor total de 3.161,03 € (três mil 

cento e sessenta e um euros e três cêntimos), salientando a aquisição de selos 

brancos e da bandeira com o novo brasão da freguesia, assim como a 

aquisição dos enfeites de Natal e de plantas. 

 

 2014 2015 

 

Artigos de Decoração      

 

4.155,99 € 

 

3.161,03 € 

 

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 4.329,72 € (quatro mil trezentos e vinte e 

nove euros e setenta e dois cêntimos). 

 

 2014 2015 

 

Outros Bens       

 

3.367,22 € 

 

4.329,72 € 
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Encargos das Instalações  

No quadro seguinte apresentamos a divisão do valor total de 19.572,88 € 

(dezanove mil quinhentos e setenta e dois euros e oitenta e oito cêntimos), 

pelas diferentes entidades. 

 

Quadro 15 – Encargos das Instalações    
                                                                                        

 2014 2015 

SMAS   2.650,54 €  3.086,75 € 

EDP  12.833,54 €  12.872,61 € 

Beiragás    2.960,88 €  2.921,11 € 

Condomínios / Elevadores   384,86 €  692.41 € 

TOTAL  18.829,82 €  19.572,88 € 

 

Conservação de Bens  

 

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

dos bens imóveis e móveis, com um valor total de 7.476,17 € (sete mil 

quatrocentos e setenta e seis euros e dezassete cêntimos).  

 Bens Móveis – 5.114,98 € 

 Bens Imóveis - 2.361,19 € 

Comunicações  

 

As comunicações em 2015 apresentam um valor de 3.999,17 € (três mil 

novecentos e noventa e nove euros e dezassete cêntimos), divididos da 

seguinte forma: 

                                                                                           Quadro 16 – Comunicações     
                                                                                         

 Valor 

CTT 1.225,72 € 

PT Comunicações  2.773,45 € 

TOTAL 3.999,17 € 
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Seguros  

 

Relativamente aos seguros, apresentamos no quadro seguinte as despesas com 

a constituição e os prémios dos seguros da Freguesia. 

 

                                                                                                 Quadro 17 – Seguros     
                                                                                         

 Valor 

Automóveis  1.469,39 € 

MultiRiscos + Responsabilidade Civil  524,42 € 

Outros  315,65 € 

TOTAL 2.494,03 € 

 

 

Deslocações e estadas 

 

No âmbito do XV Congresso Nacional da Anafre nos Açores, a despesa com 

deslocações e estadas tem um valor total de 2.588,01 € (dois mil quinhentos 

e oitenta e oito euros e um cêntimo). 

 

Formação  

 

As despesas com o curso de formação destinado aos funcionários de freguesia 

têm um valor total de 5.842,50 € (cinco mil oitocentos e quarenta e dois 

euros e cinquenta cêntimos). 

  

 

Assistência Técnica  

 

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

realizados, têm um valor total de 3.243,16 € (três mil e duzentos e quarenta 

e três euros e dezasseis cêntimos).  



 

24 
 

Quadro 18 – Assistência Técnica     
                                                                                         

   Valor 

Núcleo Data Lda  738,00 € 

Gef, Lda  927,70 € 

Insp. Gás   425,79 € 

Thyssen Elevadores   1151,67 € 

TOTAL 3.243,16 €  

 

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 3.455,38 € (três mil quatrocentos 

e cinquenta e cinco euros e trinta e oito cêntimos). 

 

Instituições sem fins lucrativos  

 

No quadro seguinte apresentamos a listagem dos subsídios atribuídos no ano 

de 2015. 

Quadro 19 – Listagem dos Subsídios Atribuídos  

Coletividades  Valor  

Clube Escape Livre   250,00 € 

Mileu – Guarda Sport Clube  200,00 € 

Núcleo das Velhas Guardas  200,00 € 

Associação de Melhoramentos da Guarda   6.900,00 € * 

Núcleo Desportivo e Social da Guarda 9.259,08 € * 

Clube de Montanhismo  250,00 € 

Associação da Sequeira  400,00 € 

Associação Multifacetada da Guarda 245,00 € 

Associação de Estudantes Escola Superior de Educação  50,00 € 

Associação de Badminton da Guarda 200,00 € 
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Associação H. dos Bombeiros Voluntários da Guarda 600,00 € 

Associação Despertar do Silêncio  200,00 € 

Centro Cultural da Guarda  250,00 € 

Confraria da Ovelhã 250,00 € 

Casa do Benfica  150,00 € 

Grupo Desportivo da Sequeira  16.790,97 € * 

Refood Guarda 319,99 € 

* 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 / Programas CEI e CEI+ / PEPAL 

 

Para melhor identificação das despesas efetuadas nesta rubrica, elaboramos o 

seguinte quadro. 

Quadro 20 – Famílias / Contratos CEI    
                                                                                         

 Valor 

Programas CEI /CEI+ 62.065,31 € 

Apoio Carenciados  4.911,03 € 

Programa PEPAL  4.433,85 € 

TOTAL 71.410,19 € 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Outras Despesas Correntes 

 

As outras despesas correntes apresentam um valor de 4.313,89 € (quatro mil 

trezentos e treze euros e oitenta e nove cêntimos, divididos da seguinte 

forma:  

Quadro 21 – Outras Despesas     
                                                                                         

 Valor 

Serviços bancários  213,50 € 

Atividades lúdicas e culturais   290,56 € 

Comissão social da freguesia   1.275,78 € 

Outras  2.534,05 € 

TOTAL 4.313,89 € 
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DESPESAS DE CAPITAL    

 

As Despesas de Capital em 2015 totalizaram o valor de 106.831,55 € (cento e 

seis mil oitocentos e trinta e um euros e cinquenta e cinco cêntimos).   

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

Despesas de Capital. 

 

Gráfico 7 – Estrutura das Despesas de Capital   
  

 
     

 

Instalações de Serviços  

 

A necessidade de melhorar as instalações da Freguesia, implicou adquirir um 

conjunto de bens e serviços para poder servir adequadamente os fregueses e 

melhorar as condições de trabalhos para os funcionários, sendo um 

investimento de 15.058,89 € (quinze mil e cinquenta e oito euros e oitenta e 

nove cêntimos). 

 

 

 

 

 

 €15.058,89  

 €1.554,61  

 €7.140,00  

 €1.723,07  

 €2.312,25  

 €2.413,01  
 €68.320,60  

 €1.952,70  

 €2.490,30  

 €489,54  

 €3.376,58  

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
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Quadro 22 – Instalações    
                                                                                         

 Valor 

Trabalhos de Pintura e Reparação   4.587,17 € 

Móveis / Vidros  9.238,84 € 

Material Diverso  1.232,88 € 

TOTAL 15.058,89 € 

 

 

Viadutos, arruamentos e obras complementares  

 

Os investimentos em Viadutos, arruamentos e obras complementares tem um 

valor total de 7.140,00 € (sete mil cento e quarenta euros), sendo que 

6.000,00 € corresponde ao pagamento a empresa Adriano Luz Duarte Balaia 

Lda. 

 

Construções Diversas – Outros  

 

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

ripícolas, em 2015 ficaram em 69.176,16 € (sessenta e nove mil cento e 

setenta e seis euros e dezasseis cêntimos).  

 

Equipamento Básico 

 

Nesta classificação incluem-se as despesas com instrumentos, máquinas, 

instalações e outros bens para o projecto das hortas comunitárias, 

contabilizando um valor total de 3.376,58 € (três mil trezentos e setenta e 

seis euros e cinquenta e oito cêntimos).  
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL  

 

De acordo com o Orçamento aprovado para 2015, 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 – Receita; 

 Mapa de Controlo Orçamental – Despesa; 

 Mapa de Fluxos de Caixa. 

    

Na execução orçamental da receita foi atingida uma taxa de 

91,44 %, correspondendo a um montante de 579.327,47 € 

(quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte s sete euros 

e quarenta e sete cêntimos). Para melhor análise da previsão da 

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

 

Quadro 23 – Execução Orçamental da Receita no Ano de 2015 

                     

Capítulos Previsão Execução 
Grau de 

Execução 

Receitas Correntes  

01 Impostos diretos  40.000,00 € 55.040,64 € 137,60 % 

04 Taxas, multas e outras penalidades 16.050,00 € 14.626,48 € 91,13 % 

05 Rendimentos por propriedade 500,00 € 507,62 € 101,52 % 

06 Transferências Correntes 

07 Venda de bens e Serviços Correntes 

08 Outras Receitas Correntes   

360.791,72 € 

17.800,00 € 

1.000,00 € 

363.216,00 € 

23.111,05 € 

3.310,56 € 

100,67 % 

129,84 % 

331,06 % 

Receitas Capital  

09 Venda de bens de investimento 

10 Transferências de Capital  

15 Reposições não abatidas  

16 Na posse do serviço 

15.000,00 € 

129.912,04 € 

600,00 € 

51.883,12 € 

16.200,00 € 

103.129,63 € 

185,49 € 

0,00 € 

108,00 % 

79,38 % 

30,92 % 

0,00 % 

RECEITAS 633.536,88 €  579.327,47 € 91,44 % 

                                                                                                                

Receita 
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Na execução orçamental da despesa foi atingida uma taxa de 

84,80 %, correspondendo a um montante de 537.225,24 € 

(quinhentos e trinta e sete mil duzentos e vinte e cinco euros e 

vinte e quatro cêntimos). Relativamente a execução da despesa, 

elaborou-se o seguinte quadro: 

 

Quadro 24 – Execução Orçamental da Despesa no Ano de 2015 

   

Capítulos Previsão Execução 
Grau de 

Execução 

Despesas Correntes  

01 Despesas com o pessoal  224.928,25 € 224.766,03 € 99,93 % 

02 Aquisição de bens e serviços 93.782,12 € 93.338,54 €  99,58 % 

04 Transferências correntes  108.058,75 € 107.925,23 € 99,88 % 

06 Outras despesas correntes  4.384,00 € 4.313,88 € 98,40 % 

Despesas de Capital  

07 Aquisição de bens de capital  202.383,76 € 106.831,55 € 52,79 % 

DESPESAS 633.536,88 € 537.225,24 € 84,80 % 

 

De acordo com os valores apresentados no quadro acima, verificamos a 

excelente execução ao nível das despesas Correntes apresentam um grau de 

execução de 99,79 % por oposição aos 52,79 % das Despesas de Capital. 

 

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.  

 

 

 

Despesas 

Fluxos 

de Caixa 
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Quadro 25 – Mapa Resumo dos Fluxos de Caixa 2015 

 

(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.  

 
Quadro 26 – Mapa Resumo de Operações de Tesouraria  

 

DESCRIÇÃO Receita Despesa Saldo 

Saldo da Gerência Anterior  2.681,12 € 

Total dos Movimentos Anuais 51.183,25 € 51.039,14 €  

Saldo para Gerência Seguinte  2.825,23 € 

 

 

 

 

Recebimentos Pagamentos 

 

Saldo da gerência 

anterior: 

 

Execução orçamental 

    

Operações de 

tesouraria  

 

 

 

 

51.883,12 

 

2.681,12 

 

 

 

 

 

 

54.564,24 

 

Despesas orçamentais: 

 

   Correntes  

 

   Capital  

 

 

 

 

430.393,69 

 

106.831,55 

 

 

 

 

 

 

537.225,24 

 

Receitas orçamentais: 

 

Correntes  

 

Capital 

 

 

 

459.812,35 

 

119.515,12 

 

 

 

 

 

579.327,47 

Operações de 

tesouraria  

 

 51.039,14 

Saldo para gerência 

seguinte: 

   

Execução orçamental  

 

Operações de 

tesouraria  

 

 

 

 

 

 

93.985,35 

 

2.825,23 96.810,58 

Operações de 

tesouraria  

 

 

 

 

51.183,25 

Total  

 

 

 

685.074,96 

 

Total  

 

 685.074,96 
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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 27 – Execução do PPI  
 

Objectivos  Previsão Execução 
Nível de 
Execução 

Funções gerais   

Equipamento Informático  2.500,00 € 2.490,30 € 99,61 % 

Software Informático 1.000,00 € 489,54 € 48,95 % 

Alfaias Tractor  500,00 €  0,00 € 0,00 % 

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

Aquisição de tractor  200,00 € 0,00 € 0,00 % 

Hortas Comunitárias Equipamentos  2.350,00 € 2.303,58 € 98,02 % 

Reparações Edifícios da Freguesia  16.500,00 € 11.233,89 € 68,08 % 

Reparações nos condomínios  9.500,00 € 3.825,00 € 40,26 % 

Funções sociais   

Loja social   1.137,00 € 1.073,00 € 94,37 % 

Galerias Ripícolas da Freguesia  137.496,76 €  68.320,60 € 49,69 % 

Espaços Verdes  1.000,00 € 768,19 €  76,82 % 

Ringue Polivalente da Qtª Mouratão  500,00 € 0,00 € 0,00 % 

Hortas Comunitárias Infra-estruturas  1.500,00 € 954,88 € 63,66 % 

Manutenção dos Cemitérios  5.600,00 € 2.413,01 € 43,09 % 

Recuperação Capela Guarda-Gare 2.000,00 € 725,84 € 36,29 % 

Funções económicas    

Arruamentos Diversos  16.000,00 € 7.140,00 € 44,63 % 

Viação Rural  2.400,00 € 2.312,25 € 96,34 % 

Reparação de Viatura  4.000,00 € 1.952,70 € 48,82 % 

Construção do Telheiro da Cabreira  1.500,00 € 828,77 € 55,25 % 

Recuperação do Forno Coviais  500,00 € 0,00 € 0,00 % 

Requalificação da Casa do Povo Galegos  1.000,00 € 0,00 € 0,00 % 

Totais  207.183,76 € 106.831,55 € 51,56 % 
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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 579.327,47 € 

Despesa Total 537.225,24 € 

 

As receitas totais foram superiores as despesas totais em 42.102,23 €. 

 

 

 GRAU DE COBERTURA DA RECEITA CORRENTE  

 

RECEITA CORRENTE / DESPESA CORRENTE 

Receita Corrente 459.812,35 € 

Despesa Corrente 430.393,69 € 

 

As receitas correntes foram superiores às despesas correntes em 29.418,66 €.  

 

 

 GRAU DE COBERTURA DO FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIA NAS 

DESPESAS COM O PESSOAL   

 

FFF / DESPESAS COM O PESSOAL 

FFF 277.556,00 € 

Despesa com o pessoal 224.766,03 € 

GRAU DE COBERTURA 80,98 % 
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 RELAÇÃO ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS CAPITAL 

 

Receitas de Capital + Outras Receitas 119.515,12 €  

Despesas de Capital 106.831,55 € 

Diferença 12.683,57 € 

  

 

 

Gráfico 8 – Despesas e Receita de Capital   

 

 OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS E TESOURARIA   

 

 Receitas  Despesas 

Saldo da Gerência Anterior   54.564,24 €   

Operações de Tesouraria  51.183,25 €   

Correntes 459.812,35 € > 430.393,69 € 

Capital 119.515,12 € < 106.831,55 € 

Operações de tesouraria    51.039,14 € 

Saldo para a Gerência Seguinte  96.810,58 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,80% 
47,20% Receitas de Capital e Outras

Receitas

Despesas de Capital
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CONCLUSÃO 

 

Apresenta-se o relatório de gestão que corresponde ao exercício orçamental 

do ano de 2015. 

 

Cumpriu-se o estipulado no artigo 16º, n.º1 alínea e) da Lei 75/2013 com a 

realização extraordinária de uma reunião do Executivo da Freguesia da 

Guarda que elaborou, analisou e aprovou por unanimidade o presente 

relatório de prestação de contas no pretérito dia 08 de abril de 2016. 

 

Cumpre-se também com a sessão ordinária da Assembleia de Freguesia do dia 

21 de abril o preceito legal exigido pelo artigo 9º, n.º1, alínea b) que 

compreende a apreciação e votação do documento da prestação de contas 

pelos eleitos na Assembleia de Freguesia da Guarda. 

 

Acresce, e ainda em sede de textos legais, que a Freguesia da Guarda cumpre 

igualmente o previsto e reclamado pelo artigo 76º da Lei 73/2013 que, no seu 

número 1, estatui o debate em redor dos documentos da prestação de contas 

durante o mês de abril do ano seguinte àquele a que respeitam os documentos 

agora presentes aos membros eleitos na Assembleia de Freguesia da Guarda. 

 

O documento de prestação de contas evidencia um razoável equilíbrio entre o 

que se consegue arrecadar e o que se concretiza na vertente das despesas, 

isto é, o equilíbrio entre as receitas e as despesas foi alcançado durante a 

execução material do previsto no orçamento e suas revisões concretizadas no 

decurso do ano da efectivação orçamental. 

 

Fez-se pois uma gestão equilibrada que traz ainda assim alguma robustez 

financeira à freguesia procurando antever execuções futuras bem mais difíceis 

aquando do término do apoio financeiro suplementar trazido no âmbito da 

adesão voluntária ao processo político da reorganização administrativa do 

território autárquico. Também reconheça-se que subsiste a preocupação de 

alcançar um nível de acomodação de recursos que facilite até ao final do 

mandato autárquico 2013/2017 a aquisição de algum equipamento que possa 

melhor corresponder às necessidades do serviço prestado pela freguesia na 

frente externa após o investimento estabilizado na frente interna no decurso 

das duas últimas execuções orçamentais. 



 

35 
 

Pelos dados apresentados, pode igualmente considerar-se confortável o prazo 

de pagamento das despesas realizadas durante o ano de 2015, praticamente 

as facturas são honradas com um pagamento a trinta dias e excepcionalmente 

apenas um dos meses foi necessário o recurso a mais de seis semanas para a 

sua efectiva liquidação. 

 

Não obstante as dificuldades na angariação de outras receitas temos sempre 

dado o melhor e cabal cumprimento ao plano de pagamentos estabelecido 

com uma das entidades privadas que é fornecedora de serviços. 

 

Podemos também considerar que os rácios de solvabilidade – capacidade de 

cobrir, com os meios próprios, os compromissos existentes à data da 

apresentação deste relatório – bem como o de Autonomia Financeira – 

indicador que explicita a capacidade de gerir com parcimónia os recursos 

angariador com os gastos materializados incluindo igualmente a gestão do 

património e a arrecadação de receitas – ilustram um desempenho cuidado e 

equilibrado dos parcos recursos adstritos à Freguesia da Guarda. 

 

Temos procurado corresponder e, por ora, tem-se conseguido nas duas 

execuções orçamentais completas – à materialização dos principais princípios 

enunciados no artigo 3º da Lei 73/2013. 

 

O documento de prestação de contas decorre da apresentação e votação em 

sede da Assembleia de Freguesia no mês de dezembro de 2014 do plano de 

actividades e orçamento para o ano de 2015 incluindo no primeiro documento 

o plano plurianual de investimento e as actividades mais relevantes. Os 

orçamentos ilustram financeiramente a intenção político-estratégia do 

governo da freguesia no quadro do que é a razoabilidade conflitual entre a 

intenção e a oportunidade financeira e material para a materialização da 

vontade/necessidade. 

 

Antes pois de efectivar e “ler” os números convém deixar anotado o que se 

evidenciava na proposta do “duo” plano e orçamento votado em dezembro de 

2014. Ali anteviam-se algumas preocupações com expressão financeira que 

genericamente apresentamos: 

 



 

36 
 

 Do lado da receita a constatação da importância da arrecadação do 

valor de 1% do IMI urbano, da continuidade do “bónus” de 15% do maior 

e melhor cuidado na boa arrecadação de outras receitas aos balcões da 

freguesia e, um, mais incisivo acompanhamento do ritmo da despesa 

produzindo elementos comparativos com a execução anterior; 

 

 Do lado da despesa a preocupação com a conclusão das obras de 

melhoria dos dois balcões de atendimento, na aquisição de material 

informático moderno, formação dos funcionários da área 

administrativa, e a aquisição de um trator novo; 

 

 Do lado do investimento e das actividades mais relevantes destaca-se a 

preocupação de concluir intervenções que se têm prolongado – capela 

do cemitério da Guarda-Gare, telheiro comunitário da cabreira, ringue 

polivalente na Quintazinha do Mouratão, viação rural, limpeza das 

galerias ripícolas do rio Diz e Noéme, continuação do programa de 

apoio à leccionação de actividades expressivas nos jardins-de-infância 

da rede pública da freguesia, a realização da feira social, a efectiva 

regularização da situação patrimonial das propriedades rústicas da 

freguesia e a colocação de painéis informativos. 

 

Não abordamos outros aspectos óbvios da intervenção da freguesia que 

fazem parte permanente da acção diária dos funcionários e outros 

colaboradores da freguesia e decorrem do que é sentido já ser uma 

obrigação e por demais conhecidas de todos os eleitos. Tem a sua clara 

incidência orçamental e foram satisfatoriamente concretizadas. 

 

Do exposto convém esclarecer o que se fez e o que, por ora, não foi 

efectivada seja por razões financeiras, logísticas ou impossibilidade 

temporal de as concretizar. 

 

Do lado da receita conseguiu-se um claro cumprimento do exposto no 

orçamento inicial e sujeito a três revisões quase sempre para ajustar novos 

valores que foram incorporados. Entre o previsto a arrecadar 633.536,88 

euros e o que se efectivou até 31/12/2015 que foram 579.327,47 euros 

releva-se um valor de diferença de 54.509,41 euros, pode argumentar-se 

que terá havido suborçamentação e, até pode ser justa a crítica mas, é 



 

37 
 

preferível, em nossa opinião, à suborçamentação que exige números 

maiores mas, execução mais pequenas. 

 

Depois, mercê da não aquisição do trator e outros periféricos ainda 

transita-mos de ano com um saldo positivo no valor de 93.983,25 euros. 

Podemos em jeito de autocrítica referir que não houve uma continuada 

política de verificação de redução de certos gastos correntes e que tal 

área deve merecer uma atenção mais cuidada. 

 

Do lado da despesa – corrente e capital – e já se referir a não aquisição do 

trator junta-se também a impossibilidade de dar sequencia ao cuidado com 

os registos patrimoniais, à realização da feira social e à colocação de 

painéis de divulgação e a não intervenção no ringue polivalente da 

Quintazinha do Mouratão. 

 

Por outro lado registamos a crédito do que se preconizou e materializou a 

praticamente concluída obra da Capela do Cemitério, no telheiro da 

Cabreira, na viação rural, na limpeza das galerias ripícolas, na 

requalificação dos dois balcões de atendimento e na sala multiusos, na 

segunda Loja Social e ainda na assunção plena do principal gasto da 

freguesia que radica na opção política de devolver à população da 

freguesia mais de metade do valor arrecadado no IMI pelo apoio prestado 

nos jardins-de-infância na contratação de docentes apoio à leccionação de 

educação física, musical e actividades expressivas.   

  

Ressalva-se ainda e pela importância e impacto financeiro que possui as 

várias acções concretizadas na área do asseio urbano, no apoio educativo, 

na área social, na área da comunicação, no projecto da horta comunitária, 

na realização do “I Fórum Acção Social nas Freguesias”, na apoio prestado 

às entidades associativas da freguesia, na participação no congresso da 

ANAFRE, bem como na optimização dos programas ocupacionais do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

 

Perante a exposição anterior e no encontro com o documento da Prestação 

de Contas bem expresso no relatório de gestão, cuja informação é 

bastante pormenorizada em razão do esforços dos funcionários da 

Freguesia que aqui se ressalva, consideramos cumprido outro quesito que 
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reputamos de essencial e se traduz no maior respeito institucional que nos 

merecem todos e cada um dos membros da Assembleia de Freguesia. 

 

A apresentação favorece uma leitura rápida e assertiva, o conteúdo 

permite uma compreensão e uma associação entre o “material” – despesas 

e receitas – e o “imaterial” – a intenção política-estratégica – e a 

comparação 2014/2015 antecipa o esforço necessário de olharmos à 

evolução e às involuções numa perspectiva que nos aponta para a 

valorização da decisão estratégica em detrimento da opção do momento. 

 

Ainda assim, e no empenho em conseguirmos uma melhor qualificação do 

conhecimento por um lado, e do melhor debate, por outro lado, afigura-

se-nos importante considerar mais alguns comentários ao relatório de 

gestão/prestação de contas. 

 

 Na estrutura da receita importará sublinhar a comparação com 

2014. Quando aqui temos um binómio € 459.812,35 e € 

119,515.12 – corrente/capital no ano anterior o binómio é € 

480.248,50 e € 13.224,57. Decerto que a candidatura aprovada 

da limpeza das galerias ripícolas e um aumento do valor do 

imposto sobre imóveis responde em grande parte à comparação 

efectuada. Parece-nos também realçar a expressão financeira 

das receitas de capital ainda que se a sua instabilidade pode no 

futuro próximo trazer menos contentamento do que valor do 

presente; 

 

 Como atrás já se referiu não consideramos que entre a receita 

prevista e a arrecadada haja uma diferença tão acentuada 

quanto se possa depreender dos valores do imposto direto com 

referência às alterações legais e ao processo de reavaliação. As 

transferências correntes e a venda de bens e serviços correntes 

são também algo instáveis mas procuraremos afinar um pouco 

mais as verbas inscritas em próximos orçamentos; 

 

 A importância estratégica para a freguesia dos programas 

ocupacionais e outros conexos regista uma transferência de € 

41.463,60 que comparado com o valor de €104.573,90 registado 
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em 2014 onde se conseguiu um maior efectivo a colaborar com 

as actividades da freguesia; 

 

 Frisar também a estabilização nos valores principais das 

despesas correntes sendo que as alterações comparando o 2014 

com 2015 justifica-se nas despesas com o pessoal com a 

plenitude de funcionamento do projecto de apoio no ensino pré- 

escolar. 

 

 Para além das despesas fixas e permanentes com os funcionários 

outra rubrica com especial relevo na dinâmica financeira da 

freguesia é o custo despendido na aquisição de bens e serviços, 

mas salientamos o gasto efectuado na formação dos sete 

funcionários administrativos da freguesia. 

 

 Por outro lado, e em razão da menor necessidade das obras de 

melhoria das instalações, nota-se uma redução nesse valor como 

nos diz a comparação apresentada. O mesmo acontece noutros 

agregados contabilísticos onde a redução é também 

acompanhada da menor necessidade face à resposta anterior 

concretizada. 

 

 Uma palavra explicativa para as transferências as Instituições 

Sem Fins Lucrativos que facilmente pode induzir numa leitura 

menor conforme com o que ficou explicito numericamente. A 

freguesia estabeleceu protocolos de colaboração com algumas 

entidades associativas sediadas na Guarda nomeadamente a 

Associação de Melhoramentos, o NDS e o Grupo Desportivo da 

Sequeira. Entre outras mais-valias desse protocolo resulta no 

benefício do pessoal mais ou menos especializado que essas 

entidades têm e, por vezes, são também disponibilizados à junta 

de Freguesia da Guarda;   

 

 

 

 



 

40 
 

 Relativamente aos encargos com o Programa PEPAL convém 

frisar que a Freguesia da Guarda aguarda a aprovação da 

candidatura ao financiamento do programa que assim reduzira o 

avultado valor dispêndio na contratação de uma técnica de 

serviços sociais que desde julho está ao serviço; 

 

 Apesar da taxa de execução do PPI ser mais baixa o ano de 2015 

do que 2014, reforça a capacidade concretizadora da Freguesia e 

ao mesmo tempo a diferença em relação ao pretérito prende-se 

desde logo com a não aquisição do trator e à menor necessidade 

de investimento mas instalações próprias da junta de freguesia. 

 

Em suma, e em jeito efectivo de conclusão última referir que 

prestamos toda a informação possível, que queremos procurar 

continuar na senda do equilíbrio orçamental, na precaução na 

orçamentação e sabemos não ser muito fácil dar total continuidade 

aos números evidenciados nas taxas de execução apresentadas face 

à dimensão interna da Freguesia. 

 

Ainda assim mantemos o compromisso perante V.Exas. de 

apresentar relatórios de gestão, actividades e prestação de contas 

que possam ser tão legíveis quanto o que hoje, julgamos, estar nas 

mãos de cada um dos membros eleitos para a Assembleia de 

Freguesia da Guarda. 

 

 

Guarda, abril de 2016 

   

 

 

 


