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INTRODUÇÃO   

                                     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 3 de Setembro e a Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, compete ao Executivo da Junta de Freguesia elaborar o Relatório de Gestão, 

da gerência de 2014, e sujeitá-lo à apreciação e votação na sessão de abril da 

Assembleia de Freguesia. 

O presente relatório de gestão compreende numa primeira parte, a Execução Orçamental 

da Receita e da Despesa, o mapa resumo dos Fluxos de Caixa com os registos dos 

recebimentos e pagamentos ocorridos, e o mapa resumo das Operações de Tesouraria 

que corresponde ao movimento das cobranças e entregas de e para terceiros. 

A fase subsequente descreve a estrutura relativa à arrecadação das receitas e à estrutura 

da realização das despesas, destacando e apresentado as rubricas mais importantes do 

exercício. 

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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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL  

 

De acordo com o Orçamento aprovado para 2014, 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 1); 

 Mapa de Controlo Orçamental – Receita (anexo 2); 

 Mapa de Fluxos de Caixa (anexo 3). 

    

Na execução orçamental da receita foi atingida uma taxa de 86,41%, 

correspondendo a um montante de € 493.473,07 (Quatrocentos e noventa 

e três mil, quatrocentos e setenta e três euros e sete cêntimos). 

 

Para melhor análise da previsão da receita e o grau de execução, 

elaborou-se o seguinte quadro: 

  

Quadro 1 – Execução Orçamental da Receita no Ano de 2014 

                     

Capítulos Previsão Execução Execução 

Receitas Correntes  

01 Impostos directos € 36.000,00 € 32.583,06 90,51 % 

04 Taxas, multas e outras penalidades € 16.100,00 € 15.396,62 95,63 % 

05 Rendimentos por propriedade € 500,00 € 338,78 67,76 % 

06 Transferências Correntes 

07 Venda de bens e Serviços Correntes 

08 Outras Receitas Correntes   

€ 418.463,00 

€ 17.000,00 

€ 1.000,00 

€ 415.733,75 

€ 15.719,28 

€ 477,01 

99,35 % 

92,47 % 

47,70 % 

Receitas Capital  

09 Venda de bens de investimento 

10 Transferências de Capital  

15 Reposições não abatidas nos pagamentos  

€ 25.000,00 

€ 900,00 

€ 700,00 

€ 12.600,00 

€ 0,00 

€ 624,57 

50,40 % 

0,00 % 

89,22 % 

RECEITAS € 571.107,54  € 493.473,07 86,41 % 

                                                                                                                

R
ec

ei
ta
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Da análise da execução das Receitas Correntes, pode-se constatar a excelente 

performance ao nível das rubricas 01-Impostos diretos, 04-Taxas, multas e outras 

penalidades, 06-Transferências Correntes e 07 - Venda de bens e Serviços Correntes, 

com taxas de execução de 90,51%, 95,63 %, 99,35 e 92,47% respetivamente, o que em 

termos globais, se traduziu numa taxa de execução de 98.19% face ao orçamentado. 

 

As Receitas de Capital apresentam um grau de execução de apenas 49,71%, devido a 

baixa execução da rubrica 09-Venda de Bens de Investimento, originada pela 

diminuição da venda de terrenos para sepulturas, comparativamente com a previsão 

efectuada com base nas vendas de terrenos quer já na Freguesia da Guarda, quer das 

Freguesias extintas no ano 2013. 

 

 

Na execução orçamental da despesa foi atingida uma taxa de 87,03%, 

correspondendo a um montante de € 497.034,49 (Quatrocentos e noventa 

e sete mil, e quarenta três euros e sessenta e cinco cêntimos). 

 

Relativamente a execução da despesa, elaborou-se o seguinte quadro: 

 

Quadro 2 – Execução Orçamental da Despesa no Ano de 2014 

   

Capítulos 
Previsão 

(a) 
Execução 

(b) 
Execução 

(b)/(a) 

Despesas Correntes  

01 Despesas com o pessoal  € 232.370,80 € 207.216,32 89,17 % 

02 Aquisição de bens e serviços € 114.002,53 € 104.817,12 91,94 % 

04 Transferências correntes  € 108.613,83 € 106.885,89 98,41 % 

06 Outras despesas correntes  € 6.140,38 € 5.361,85 87,32 % 

Despesas de Capital  

07 Aquisição de bens de capital  € 109.980,00 € 72.753,31 66,15 % 

DESPESAS € 571.107,54 € 497.034,49 87,03 % 

 

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

execução ao nível das Transferências Correntes, com taxa de 98,41% e em termos 

globais, as Despesas Correntes apresentam um grau de execução de 92,01 % por 

oposição aos 66,15 % das Despesas de Capital. 

D
es

p
es

a
s 
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O mapa de Fluxos de Caixa (quadro 3) 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 3 – Mapa Resumo dos Fluxos de Caixa 2014 

 

(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 4 – Mapa Resumo de Operações de Tesouraria  

 

DESCRIÇÃO Receita Despesa Saldo 

Saldo da Gerência Anterior  € 2.780,10  

Total dos Movimentos Anuais € 52.649,66 € 52.748,64  

Saldo para Gerência Seguinte  € 2.681,12 

Recebimentos Pagamentos 

 

Saldo da gerência 

anterior: 

 

Execução orçamental 

    

Operações de 

tesouraria  

 

 

 

 

55.444,54 

 

2.780,10 

 

 

 

 

 

 

58.224,64 

 

Despesas orçamentais: 

 

   Correntes  

 

   Capital  

 

 

 

 

424.281,18 

 

72.753,31 

 

 

 

 

 

 

497.034,49 

 

Receitas orçamentais: 

 

Correntes  

 

Capital 

 

 

 

480.248,50 

 

13.224,57 

 

 

 

 

 

493.473,07 

Operações de 

tesouraria  

 

 52.748,64 

Saldo para gerência 

seguinte: 

   

Execução orçamental  

 

Operações de 

tesouraria  

 

 

 

 

 

 

51.883,12 

 

2.681,12 54.564,24 

Operações de 

tesouraria  

 

 

 

 

52.649,66 

Total  

 

 

 

604.347,37 

 

Total  

 

 604.347,37 

F
lu

x
o
s 

d
e 
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ORÇAMENTO DA RECEITA  

 

Estrutura da Receita 
 

 

As Receitas totais arrecadadas no ano de 2014, ascenderam a € 493.473,07 

(Quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e três euros e sete cêntimos) e 

repartiram-se em Receitas Correntes no valor de € 480.248,50 (Quatrocentos e oitenta 

mil, duzentos e quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos) e € 13.224,57 (Treze mil 

duzentos e vinte e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos) de Receitas de Capital. 

 

Quadro 5 – Estrutura da Receita  

  

  Capítulos Valor % Peso 

Receitas Correntes 
 

01 Impostos diretos € 32.583,06 6,60 

04 Taxas, multas e outras penalidades € 15.396,62 3,12 

05 Rendimentos da propriedade  € 338,78 0,07 

06 Transferências correntes  € 415.733,75 84,24 

07 Venda e bens e serviços correntes € 15.719,28 3,18 

08 Outras receitas correntes € 477,01 0,10 

Receitas Capital 
 

09 Venda de bens de investimento € 12.600,00 2,56 

15 Reposições não abatidas nos pagamentos  € 624,57 0,13 

TOTAL   € 493.473,07  

 

 

 

Receitas Correntes 

 

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

financeira da Junta, apresentam um valor total € 480.248,50 (Quatrocentos e oitenta mil 

duzentos e quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos) configurando-se como um fluxo 

monetário estável, permitindo o financiamento consistente de um conjunto de despesas 

obrigatórias.    
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                                  Quadro 6 – Estrutura das Receitas Correntes  

        

Capítulos Valor  % Peso 

01 Impostos diretos € 32.583,06 6,58 

04 Taxas, multas e outras penalidades € 15.396,62 3,09 

05 Rendimentos da propriedade  € 338,78 0,62 

06 Transferências correntes  € 415.733,75 86,46 

07 Venda e bens e serviços correntes € 15.719,28 3,16 

08 Outras receitas correntes € 477,01 0,09 

TOTAL  € 480.248,50  

 
 

Gráfico 1 – Estrutura das Receitas Correntes  
 

 

Face à estrutura das receitas correntes, apresentamos uma explicação mais rigorosa de 

cada rubrica:  

 

Receitas Impostos Diretos   

 

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 € 32.583,06 (trinta e 

dois mil quinhentos e oitenta e três euros e seis cêntimos). 

 

6,58% 
3,09% 

0,62% 

86,46% 

3,16% 
0,09% 

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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Receitas Próprias da Freguesia  

 

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 € 15.396,62 (Quinze mil trezentos e noventa e seis euros 

e sessenta e dois cêntimos).   

Gráfico 2 – Receitas próprias por balcão 

 

Acrescenta aos valores apresentados no gráfico, temos a receita do espaço do 

cidadão de € 6,83 (Seis euros e oitenta e três cêntimos), assim como € 25,00 (vinte 

e cinco euros) de coimas e penalidades por contra-ordenações.  

 

Rendimentos da Propriedade 

 

As receitas provenientes do rendimento de ativos financeiros (depósitos bancários), tem 

um valor total de € 338,78 (trezentos e trinta e oito euros e setenta e oito cêntimos) em 

2014. 

 

Transferências Correntes  

 

No que respeita às transferências da Administração Central – Fundo de Financiamento 

das Freguesias, que representam 56,83% do total das receitas correntes, com um valor 

Canídeos Atestados, Certidões e
Semelhantes

 €1.733,00  

 €3.446,55   €3.220,00  

 €6.965,24  

Guarda-Gare Guarda
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de € 272.901,47 (Duzentos e setenta e dois mil novecentos e um euros e quarenta e sete 

cêntimos). 

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

a tempo inteiro, tivemos um valor total de € 33.101,13 (Trinta e três mil cento e um 

euros e treze cêntimos). 

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

Profissional (IEFP) e de € 104.573,90 (Cento e quatro mil quinhentos e setenta e três 

euros e noventa cêntimos).   

Quadro 7 – Estrutura da receita do IEFP                                               

  

 Valor 

Protocolo das Apresentações Quinzenais   € 13.017,77 

IEFP Coimbra – Programa Vida Emprego € 3.706,32 

IEFP Guarda – Programas CEI/CEI+ € 87.849,81 

TOTAL € 104.573,90 

 

Da administração local proveio uma verba de € 3.257,25 (Três mil duzentos e 

cinquenta e sete euros e vinte cinco cêntimos), respeitante às verbas protocoladas. 

Completando assim as transferências correntes, tivemos ainda o donativo de           

€ 1.900,00 (mil e novecentos euros), do Executivo da Junta de Freguesia. 

 

Quadro 8 – Estrutura da Transferências Correntes 

 

                                                  Valor 

 

06.03.01.04 - Fundo de Financiamento das Freguesias    

 

€ 272.901,47 

06.03.01.99 – Outras – DGAL “Tempo Inteiro” 

06.03.07 – Serviços e fundos autónomos – IEFP 

06.05.01.01 – Câmara – Protocolos 

06.08.02 – Donativos Executivo / Deliberativo  

€ 33.101,13 

€ 104.573,90 

€ 3.257,25 

€ 1.900,00 

TOTAL € 415.733,75 
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Venda de Bens e Serviços Correntes 

 

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

€ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos euros), os serviços específicos dos cemitérios um 

valor de € 3.460,00 (Três mil e quatrocentos e sessenta euros), as rendas por sua vez 

contabilizaram o montante de € 7.859,28 (Sete mil oitocentos e cinquenta e nove euros 

e vinte e oito cêntimos). 

Quadro 9 – Estrutura da Transferências Correntes 

 

  

 

Outras Receitas Correntes 

 

O valor das receitas correntes foi de € 477,01 (Quatrocentos e setenta e sete euros e um 

cêntimos) referente ao pagamento das despesas da Esquadra de Transito da Policia de 

Segurança Publica.  

 

 

 Valor 

07.02.01 - Aluguer de bens e serviços correntes  

NDS € 3.100,00 

Elvira Matos  € 150,00 

Zona Verde  € 100,00 

Associação Recreativa e de Apoio Social de S. Miguel  € 1.050,00 

07.02.09.05 – Serviços específicos das autarquias  

Cemitérios  € 3.460,00 

07.03.02 – Rendas Edifícios   

InforGuarda Lda € 4.253,18 

KZ – Confecções Estamparia e Serigrafia   € 3.606,10 

TOTAL € 15.719,28 
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Receitas de Capital  

 

As Receitas de Capital apresentam um valor total de 13.224,57 € (Treze mil 

duzentos e vinte e quatro euros e cinquenta e sete cêntimo), provenientes da 

venda de terrenos nos cemitérios da freguesia, e das reposições não abatidas nos 

pagamentos.  

 

Gráfico 3 – Receita por Cemitérios   

 

 

Reposições  

 

As reposições não abatidas nos pagamentos abrangem as receitas resultantes dos 

estornos dos seguros referentes ao ano de 2013, com um valor de € 624,57 (Seiscentos e 

vinte e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos).  

 

 

 

 €1.800,00  

 €900,00  

 €4.500,00  

 €3.600,00  

 €1.800,00  

Guarda- Gare Sequeira Póvoa do Mileu Srª. Dos Remedios Carapito



13 
 

ORÇAMENTO DA DESPESA   

 

Estrutura das Despesas   

 

As despesas realizadas no exercício de 2014, cifram-se em € 497.034,49 (Quatrocentos 

e noventa e sete mil e trinta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos) e repartem-se 

em Despesas Correntes no valor de € 424.281,18 (Quatrocentos e vinte e quatro mil 

duzentos e oitenta e um euros e dezoito cêntimos) e em Despesas de Capital no valor de 

€ 72.753,31 (Setenta e dois mil setecentos e cinquenta e três euros e trinta e um 

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 85,36% 

da despesa total.  

 

                                                 Quadro 10 – Estrutura das Despesas  
      

Capítulos Valor % Peso 

Despesas Correntes 
 

01 Despesas com o pessoal  € 207.216,32 41,69 % 

02 Aquisição de bens e serviços € 104.817,12 21,09 % 

04 Transferências correntes € 106,885,89 21,50 % 

06 Outras despesas correntes   € 5.361,85 1,08 % 

Despesas de Capital 
 

07 Aquisição de bens de capital € 72.753,31 14,64 % 

TOTAL   € 497.034,49 100,00 % 
        

 

 

 

Despesas Correntes    
 

As Despesas Correntes registam um valor de € 424.281,18 (Quatrocentos e vinte e 

quatro mil duzentos e oitenta e um euros e dezoito cêntimos). 
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                                 Quadro 11  – Estrutura das Despesas Correntes  

      

Capítulos Valor  % Peso 

01 Despesas com o pessoal € 207.216,32 48,85 % 

02 Aquisição de bens e serviços € 104.817,12 24,70 % 

04 Transferências Correntes  € 106.885,89 25,19 % 

06 Outras despesas correntes € 5.361,85 1,26 % 

TOTAL  424.281,18  

    

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

funcionamento, apresentando um peso de cerca de 48,85% das despesas pagas.  

 

Gráfico 4 – Estrutura das Despesas Correntes  
          

 

 

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 esquemas de segurança social dos funcionários. 

 

 

48,85% 

24,70% 

25,19% 

1,26% 

Despesas com o pessoal

Aquisição de bens e serviços

Transferências Correntes

Outras Despesas Correntes
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Quadro 12– Despesas com o pessoal   
                                                                                         

 Valor 

Titulares de órgãos de soberania e membros autárquicos € 33.550,69 

Pessoal em funções   € 89.994,72 

Pessoal em regime de tarefas ou avença € 8.930,50 

Pessoal aguardar aposentação  € 2.752,21 

Subsídio de refeição   € 10.512,74 

Subsídio de férias e de natal   € 20.818,49 

Abonos variáveis ou eventuais  € 1.337,36 

Segurança Social Encargos com a saúde € 5.607,66 

Caixa geral de aposentações  € 14.825,34 

Segurança Social € 17.123,75 

Seguros Acidentes de Trabalho  € 1.762.86 

TOTAL € 207.216,32 

 

 

 

Gráfico 5 – Estrutura das Despesas Com o Pessoal  

 

 

 

 

 

16,23% 

43,42% 

4,31% 

1,32% 

5,07% 

10,04% 

0,65% 

18,11% 
0,85% 

Titulares de órgãos de soberania e
membros autárquicos

Pessoal em funções

Pessoal em regime de tarefas
ou avença

Pessoal aguardar aposentão

Subsidio de refeição

Subsídio de férias e de natal

Abonos variáveis ou eventuais

Segurança Social / CGA

Seguros
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Titulares de Órgãos Autárquicos   

 

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

cargos autárquicos. 

  

Quadro 13 – Órgãos Autárquicos   
                                                                                         

 Valor 

Presidente € 4.396,32 

Secretária  € 3.517,08 

Tesoureiro (Tempo Inteiro) € 24.406,09 

Vogais  € 1.231,20 

TOTAL € 33.550,69 

 

 

 

Pessoal em Funções  

 

Apresentamos a despesa, com vencimentos e subsídios, dos funcionários efectivos da 

Freguesia, de acordo com a respectiva carreira.  

 

                Quadro 14– Funcionários  
 

 Vencimentos Subsídios  

Assistentes Operacionais  € 26.860,99 € 10.267,65 

Assistentes Técnicos  € 50.806,96 € 13.251,86 

Técnico Superior  € 12.326,77 € 3.238,33 
 

 

Pessoal em Regime de Tarefas ou avenças  

 

No quadro seguinte apresentamos a divisão do valor total de € 8.930,50 (Oito mil 

novecentos e trinta euros e cinquenta cêntimos), pelas diferentes entidades. 
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Quadro 15– Tarefas ou Avenças   
                                                                                         

 Valor 

Técnico de Informática   € 350,00 

Professores de Educação Física  € 5.200,00 

Professores de Música  € 2.212,00 

Professores de Expressão Dramática  €1.168,50 

TOTAL € 8.930,50 

 

 

Aquisição de Bens e Serviços  

 

Com um volume de € 104.817,12 (Cento e quatro mil oitocentos e dezassete euros e 

doze cêntimos), apresenta um peso de 24,70% da despesa corrente. 

 

Gráfico 6 – Despesas com Aquisição de Bens e Serviços  
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 €3.367,22  
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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 (requalificação dos cemitérios, arranjo de caminhos etc) e no 

interior das instalações (pinturas, impermeabilização etc), contabilizando um valor total 

de € 8.330.57 (Oito mil trezentos e trinta euros e cinquenta e sete cêntimos). 

 

Combustíveis  

 

Com a aquisição de Combustíveis e Lubrificantes foram contabilizados € 10.566,01 

(Dez mil quinhentos e sessenta e seis euros e um cêntimo).  

 

Quadro 16– Despesas com Combustíveis  

                                                                   

 Valor 

Gasolina   € 1.424,07 

Gasóleo   € 8.803,60 

Outros  € 338,34 

TOTAL € 10.566,01 
 

 

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 2014 foi contabilizado em € 5.656,68  

(Cinco mil seiscentos e cinquenta e seis euros e sessenta e oito cêntimos). 
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Ferramentas e utensílios  

 

As Ferramentas e utensílios adquiridos em 2014 principalmente para serviço externo da 

Freguesia, teve um valor total de € 4.060,44 (Quatro mil e sessenta euros e quarenta e 

quatro cêntimos). 

 

Artigos Honoríficos e de Decoração 

 

Em artigos de decoração foi investido um valor total de € 4.155,99 (Quatro mil cento e 

cinquenta e cinco euros e noventa e nove cêntimos), salientando a aquisição de artigos 

para a decoração dos dois balcões da Freguesia que sofreram obras de remodelação, 

assim como a aquisição dos enfeites de Natal e de plantas. 

 

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 

€ 3.367,22 (Três mil trezentos e sessenta e sete euros e vinte e dois cêntimos). 

 

Encargos das Instalações  

 

No quadro seguinte apresentamos a divisão do valor total de € 18.829,82 (Dezoito mil 

oitocentos e vinte e nove euros e oitenta e dois cêntimos), pelas diferentes entidades. 

Quadro 17 – Encargos das Instalações    
                                                                                        

 Valor 

SMAS  € 2.650,54 

EDP € 12.833,54 

Beiragás   € 2.960,88 

Condomínios / Elevadores  € 384,86 

TOTAL € 18.829,82 
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Conservação de Bens  

 

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

imóveis e móveis, com um valor total de € 9.954,57 (Nove mil novecentos e cinquenta e 

quatro euros e cinquenta e sete cêntimos).  

 Bens Móveis – € 6.299,21  

 Bens Imóveis - € 3.655,57 

 

Comunicações  

 

As comunicações em 2014 apresentam um valor de € 5.149,78 (Cinco mil cento e 

quarenta e nove euros e setenta e oito cêntimos), divididos da seguinte forma: 

                                                                                           Quadro 18 – Comunicações     
                                                                                         

 Valor 

CTT € 479,02 

PT Comunicações  € 3.192,34 

Optimus  € 654,67 

TMN €823,75 

TOTAL € 5.149,78 

 

Seguros  

 

Relativamente aos seguros, apresentamos no quadro seguinte as despesas com a 

constituição e os prémios dos seguros da Freguesia. 

 

                                                                                                 Quadro 19 – Seguros     
                                                                                         

 Valor 

Automóveis  (Mapfre) 1.469,39 

Automóveis (Lusitânia)  401,34 

MultiRiscos + Responsabilidade Civil (Zurich) 536.42 

TOTAL 2.407,15 € 
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Deslocações e Estadas  

 

No âmbito das formações do espaço do cidadão na Maia e do congresso da Anafre em 

Aveiro, a despesa com deslocações e estadas tem um valor total de € 1.178,40 (Mil 

cento e setenta e oito euros e quarenta cêntimos). 

 

Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria  

 

O apoio à gestão e serviços de natureza técnica prestados por particular e outra entidade, 

tem em 2014 um valor total de € 2.908,95 (Dois mil novecentos e oito euros e noventa e 

cinco cêntimos). 

 

Quadro 20 – Consultadoria     
                                                                                         

   Valor 

Contabilidade   € 1.180,80 

Solicitador  € 1.728,15 

TOTAL € 2.908,95  

 

 

Publicidade  

 

Relativamente as despesas com publicidade, quer com anúncios em meios de 

comunicação e outros materiais publicitários, têm um valor total de € 1.412,09 (Mil 

quatrocentos e doze euros e nove cêntimos).   

 

Assistência Técnica  

 

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

realizados, têm um valor total de € 3.017,19 (Três mil e dezassete euros e dezanove 

cêntimos).  
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Quadro 21 – Assistência Técnica     
                                                                                         

   Valor 

Globalsoft € 555,12 

Núcleo Data Lda € 369,00 

Gef, Lda € 772,83 

Egiassist € 612,94 

Thyssen Elevadores  € 707,30 

TOTAL € 3.017,19  

 

 

Outros trabalhos Especializados  

 

No quadro seguinte apresentamos os valores desta rubrica, de acordo com os 

serviços técnicos prestados. 

 

Quadro 22 – Outros Trabalhos Especializados    
                                                                                         

 Valor 

Higiene e Segurança no Trabalho  € 296,70 

Domínio da Internet € 615.60 

Brasão  € 1.670,00 

Página da Internet da Freguesia   € 9.225,05 

Programas Informáticos   € 246,00 

TOTAL € 12.053,35 
 

 

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 € 6.183,33 (Seis mil cento e oitenta e três euros e trinta e três 

cêntimos). 
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Instituições sem fins lucrativos  

 

No quadro seguinte apresentamos a listagem dos subsídios atribuídos no ano de 2014. 

 
 

Quadro 23 – Listagem dos Subsídios Atribuídos  

Coletividades  Valor  

Associação de Atletismo da Guarda  € 150,00 

Clube Guarda Basket  € 150,00 

C.D.C.S. Bairro do Pinheiro  € 250,00 

Centro Alcoólicos Recuperados  € 400,00 

Clube Escape Livre  € 250,00 

Mileu – Guarda Sport Clube € 200,00 

Núcleo das Velhas Guarda € 100,00 

Associação de Melhoramentos da Guarda  € 6.306,54 * 

Núcleo Desportivo e Social da Guarda € 10.222,29 ** 

AEKS – Academia Egitaniense de Karate Shotokan € 150,00 

Clube de Montanhismo da Guarda € 200,00 

Associação de Alfarazes € 250,00 

Despertar do Silencio  € 150,00 

Associação da Sequeira  € 500,00 

Associação Cultura - Bairro N Sra de Fátima  € 150,00 

Associação Cultural – Bairro de São Domingos  € 150,00 

Associação Académica de Coimbra – Finalistas  € 75,00 

Casa do Benfica  € 150,00 

Associação de Estudantes dos PALOP € 100,00 

Núcleo Sportinguista da Guarda € 200,00 

GuardaUnida € 300,00 

Associação Comercial da Guarda € 700,00 

 

* Associação Melhoramentos da Guarda – o valor atribuído diz respeito à colaboração entre a 

Associação e a Freguesia com a cedência de quatro colaboradores no âmbito dos programas CEI 

e CEI+, e a utilização das instalações que retornam agora para a posse da Freguesia. 

** Núcleo Desportivo e Social da Guarda – traduz a colaboração num programa vida-emprego, 

na cedência de um colaborador e utilização de instalações. 



24 
 

Famílias / Contratos CEI 

 

Para melhor identificação das despesas efetuadas nesta rubrica, elaboramos o seguinte 

quadro. 

 

Quadro 24 – Famílias / Contratos CEI    
                                                                                         

 Valor 

Programas CEI /CEI+ € 82.852,36 

Despesas com Programas CEI/CEI+ € 1.214,95 

Apoio Carenciados  € 1.714,75 

TOTAL € 85.782,06 
 

 

Outras Despesas Corrente  

 

Sendo uma rubrica económica com uma função meramente residual relacionadas com a 

atividade corrente da Freguesia, é de destacar o valor referente as quotas da Anafre – 

Associação Nacional de Freguesias e o pagamento efetuado à Autoridade Tributária no 

âmbito da cessação da actividade das anteriores Freguesias. 

Quadro 25 – Outras Despesas     
                                                                                         

 2014 

Quotas Anafre  € 1.499,88 

Autoridade Tributária   € 2.114,73 

Outras  € 755,40 

TOTAL € 4.370,01 
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Despesas de Capital    

 

As Despesas de Capital em 2014 totalizaram o valor de € 72.753,31 (Setenta e dois mil 

setecentos e cinquenta e três euros e trinta e um cêntimo).   

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

Capital, e no anexo 4, apresentamos a execução anual do Plano Plurianual de 

Investimento. 

Gráfico 7 – Estrutura das Despesas de Capital   
  

 
     

 

Instalações de Serviços  

 

A necessidade de melhorar as instalações da Freguesia, levou a um grande investimento 

quer nos bens adquiridos e nas reparações efectuadas, para melhor servir os fregueses e 

melhorar as condições de trabalhos para os funcionários, temos assim um investimento 

de € 13.844,07 (Treze mil oitocentos e quarenta e quatro euros e sete cêntimos). 

 

Quadro 26 – Instalações    
                                                                                         

 Valor 

Trabalhos de Pintura e Reparação   € 1.998,70 

Móveis / Vidros  € 11.332,42 

Material Diverso  € 512,95 

TOTAL € 13.844,07 

 €13.844,07  

 €3.488,09  
 €14.485,62  

 €795,24  

 €11.829,99  

 €5.000,00  

 €10.985,63  

 €4.234,32  

 €8.090,35  

Instalações de serviços

Edificios - Outros

Viadutos, arruamentos e obras complementares

Parques e jardins

Instalações desportivas e recreativas

Material de Transporte - Outro

Equipamento de informática

Software informático

Equipamentos básico - Outro
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Edifícios – Outros  

 

Nesta rubrica incluiu-se as obras efectuada na Capela do Cemitério da Guarda-Gare e 

no Forno da Cabreira, com um valor total de € 3.488,09 (Três mil quatrocentos e oitenta 

e oito euros e nove cêntimos). 

 

Quadro 27 – Edifícios 
                                                                                         

 Valor 

Capela Cemitério da Guarda-Gare  € 3.108,09 

Forno da Cabreira  € 380,00 

TOTAL € 3.488,09 
 

 

Viadutos, arruamentos e obras complementares  

 

Os investimentos em Viadutos, arruamentos e obras complementares tem um valor total 

de € 14.485,62 (Catorze mil quatrocentos e oitenta e cinco euros e sessenta e dois 

cêntimos), divididos da seguinte forma: 

 

 

Quadro 28 – Viadutos, arruamentos     
                                                                                         

 Valor 

Cubetas   € 2.662,33 

Massa Asfáltica  € 6.000,00 

Brita/Pó de Pedra/Tout Venant € 1.258,49 

Material Diverso  € 4.343,40 

Trabalhos c/Maquinas  € 221,40 

TOTAL € 14.485,62 
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Instalações Desportivas e Recreativas  

 

A conclusão do Ringue da Quintazinha do Mouratão e os trabalhos efetuados na sua 

zona envolvente, contribuíram em grande escala para o valor total de € 11.829,99 (Onze 

mil oitocentos e vinte e nove euros e noventa e nove cêntimos). 

 

Quadro 29 – Instalações Desportivas     
                                                                                         

 Valor 

Ringue da Quintazinha do Mouratão    € 10.807,76 

Reparações Diversas  € 1.022,23 

TOTAL € 11.829,99 
 

 

Material de Transporte – Outro  

 

Aquisição de uma viatura mista para os trabalhos externos por um valor total de            

€ 5.000,00 (Cinco mil euros). 

 

Equipamento Informático  

 

A necessidade de adquirir computadores novos para melhor funcionamento do sector 

administrativo, assim como de um servidor que permite a ligação e armazenamento de 

todos os dado da freguesia, tivemos um valor total para esta rubrica de € 10.985,63 (Dez 

mil novecentos e oitenta e cinco euros e sessenta e três cêntimos), divididos da seguinte 

forma: 

Quadro 30 – Informática     
                                                                                         

 Valores 

Equipamentos Multifunções  € 722,51 

Computadores + Fotocopiadoras Multifunções € 8.547,27 

Servidor  € 1.715,85 

TOTAL € 10.985,63 
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Software Informático  

 

Em 2014 as despesas com produtos informáticos teve um valor de € 4.234,32 (Quatro 

mil duzentos e trinta e quatro euros e trinta e dois cêntimos), referindo que o maior 

valor na empresa NúcleoData Lda refere-se a aquisição dos programas de contabilidade, 

vencimentos, canídeos, inventário e cemitérios.  

 

Quadro 31 – Software Informático     
                                                                                         

 Valor 

Globalsoft, Lda  € 857,97 

NúcleoData, Lda  € 2.539,95 

Licenças do Office  € 836,40 

TOTAL € 4.234,32 

 

Equipamento Básico  

 

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

outros bens, contabilizando um valor total de € 8.090,35 (Oito mil e noventa euros e 

trinta e cinco cêntimos), dividido da seguinte forma:  

 

Gráfico 8 – Estrutura do Equipamento Básico 
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Quadro Eléctrico
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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. 

 

Da análise dos indicadores de gestão orçamental, verificamos um grau de execução 

orçamental de 86,41 % para as Receitas Totais e 87,03% para as Despesas Totais.    

 

 

 GRAU DE COBERTURA GLOBAL DA RECEITA TOTAL  

RECEITA TOTAL / DESPESA TOTAL 

Receita Total € 493.473,07 

Despesa Total € 497.034,49 

 

As despesas totais foram superiores as receitas totais no valor de 3.561,42 €. 

 

 

 

 GRAU DE COBERTURA DA RECEITA CORRENTE  

RECEITA CORRENTE / DESPESA CORRENTE 

Receita Corrente € 480.248,50 

Despesa Corrente € 424.281,18 

 

As receitas correntes foram superiores às despesas correntes em 55.967,32€.  

 

 

 

 GRAU DE COBERTURA DO FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIA 

NAS DESPESAS COM O PESSOAL   

FFF / DESPESAS COM O PESSOAL 

FFF € 272.901,47 

Despesa com o pessoal € 207.216,32 

GRAU DE COBERTURA 75,93 % 
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 RELAÇÃO ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS  

 

Receitas Correntes € 480.248,50 

Despesas Correntes € 424.281,18 

Diferença  € 55.967,32 

  

Receitas de Capital + Outras Receitas € 13.224,57 

Despesas de Capital € 72.753,31 

Diferença - € 59.528,74 

  

 

Gráfico 9 – Despesas e Receitas Correntes  

 

Gráfico 10 – Despesas e Receita de Capital   

 

 OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS E TESOURARIA   

 

 Receitas  Despesas 

Saldo da Gerência Anterior   € 58.224,64   

Operações de Tesouraria  € 52.649,6   

Correntes € 480.248,50 > € 424.281,18 

Capital € 13.224,57 < € 72.753,31 

Operações de tesouraria    € 52.748,64 

Saldo para a Gerência Seguinte   € 54.564,24 

53,10% 

46,90% Receitas Correntes

Despesas Correntes

15,39% 

84,61% 

Receitas de Capital e
Outras Receitas

Despesas de Capital
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CONCLUSÃO 

 

Apresentado o relatório e contas do exercício económico-financeiro do ano 2014 

cumpre-se também o requisito legal de o sujeitar à apreciação e votação dos eleitos na 

Assembleia de Freguesia. 

Os números, os quadros e as explicações que antecedem esta conclusão são suficientes 

para uma análise crítica dos membros da assembleia de freguesia mas também para uma 

observação por parte dos cidadãos pela disponibilização online oportuna deste e de 

outros documentos. 

A junta de freguesia introduz aquele debate com uma explicitação mais pormenorizada 

e explicativa dos números evidenciados ao realizar esta conclusão. 

Antes ainda convém anotar a maior preocupação com o rigor e com a apresentação o 

mais pormenorizado possível dos dados constantes do relatório de gestão que foi 

desenvolvido pelos funcionários da freguesia e com a leitura atenta do técnico de 

contas. 

Pretendemos, com uma apresentação mais específica, cumprir um quesito fundamental 

da administração dos dinheiros públicos advindos dos impostos dos cidadãos: a 

transparência por um lado e, por outro, potenciar a leitura crítica de quem pretender 

analisar o documento na sua globalidade. 

Seguramente a observação crítica dos membros da assembleia de freguesia, dos 

cidadãos que nos enderecem questões, sugestões e igualmente o debate interno poderão 

vir a indiciar uma outra orientação futura que possa corresponder a uma maior e melhor 

prestação de contas junto da comunidade. 

A freguesia da Guarda recolheu garantidamente muito do que “herdou” das anteriores 

freguesias que lhe deram origem mas deve procurar alarga-las, e muito, aquela 

“herança” seja por se constituir como uma nova entidade político-administrativa como 

também pelas maiores exigências legais que vêm sendo publicadas e correspondem a 

uma maior atenção, valorização e credibilidade do poder local. Se se quiser, a 

administração local vai progredindo e sendo cada vez mais sentido e apreciado pelos 

concidadãos como sendo afetivamente o governo local, o governo da nossa terra. 

Transcrevemos agora a apreciação da junta de freguesia aos dados económico-

financeiros que ficam descritos nos quadros e explicações adiantadas anteriormente. 
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Deve também antecipar-se que a execução de 2014 surge enquadrada pela proposta 

orçamental votada em dezembro de 2013 e constitui-se como sendo o primeiro ano 

efetivo e pleno de execução financeira da “nova” freguesia que, ainda assim, é muito 

influenciada pelo que se recolheu das freguesias anteriores e também de alguma 

incerteza decorrente da arrecadação de algumas receitas apenas verificadas ao longo do 

ano. 

Por outro lado, registe-se, como antes referimos, que a situação “herdada” foi positiva 

permitindo-nos algum investimento em áreas que reputamos importantes para uma 

melhor prestação do serviço público que se reclama a uma freguesia. 

Registámos ainda – porque no futuro o valor da disponibilidade financeira vai diminuir 

com verdadeiro impacto na dinâmica orçamental – que a partir de 2018 o orçamento da 

freguesia da Guarda vai observar uma redução substancial do valor transferido pelo 

Fundo de Financiamento das Freguesias. 

Também em 2016 poder-se-á observar algum ajustamento daquele valor em 

consequência da aplicação da Lei das Finanças Locais (Lei 73/2013 de setembro) que 

entra em vigor em toda a sua extensão a 1 de janeiro de 2016. 

Este enquadramento legal inclui uma nova fórmula de cálculo e tal pode vir a implicar 

alguma redução do valor a atribuir à nossa freguesia. 

Decerto que o valor do IMI, importante conquista das freguesias, pode não vir a 

acomodar aquelas reduções e ficar bem aquém dos valores que agora são apresentados. 

Ora, a junta de freguesia deixou claro na proposta orçamental que em 2014 e, 

genericamente, propunha-se desenvolver e completar em efetivo o processo de 

agregação das freguesias bem como permitir as melhores condições físicas e materiais 

para os funcionários e cidadãos que utilizam os serviços proporcionados pela freguesia. 

Temos consciência que foi necessário “virarmo-nos” um pouco mais para dentro na 

nossa atuação pelas razões que facilmente são compreensíveis face às exigências do 

cumprimento do processo de agregação das freguesias numa só e igualmente por 

pretendermos conferir outra dignidade à nova freguesia da Guarda. 

Mas como pode ser observado nos dados financeiros apresentados e também na 

proposta orçamental para 2014 antecipamos que procuraríamos corresponder mais às 

solicitações dos fregueses e das entidades associativas e de outra índole do que 

propriamente encetar uma completa postura interventiva diferenciada do que 

anteriormente foi materializada por cada uma das freguesias. 
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Em consequência não parámos as pequenas obras em curso e não deixámos, nesta 

mesma área, de acorrer ao que consideramos ser uma exigência elementar e 

correspondemos, no quadro das nossas disponibilidades financeiras e materiais, a essa 

mesma preocupação de qualificar o ambiente e o património existente na freguesia. 

Mas também olhamos à perspetiva do mandato autárquico e, aí, assumimos para além 

do que enunciámos – melhoria das instalações e dos equipamentos – também a 

aquisição de um conjunto de equipamentos que pretendemos aprofundar nos dois 

últimos anos do mandato considerando a abertura financeira antecipada pelo “bónus” de 

15% decorrente do processo “voluntario” da agregação e da verba do IMI. 

Do enunciado descrito na proposta orçamental que traduz as linhas principais de atuação 

da junta de freguesia, considerando a perspetiva, o mais aproximada possível, dos 

valores financeiros correspondentes à estimativa de receitas e despesas – ao que agora é 

apresentado neste relatório dos efetivos gastos concretizados e da receita arrecadada 

destacamos as seguintes considerações: 

• Estão praticamente concretizadas as intervenções físicas nos dois balcões de 

atendimento da freguesia da Guarda. Vão ainda alongar-se durante o primeiro 

semestre de 2015. Também no apetrechamento de equipamento tecnológico e 

outro, foi desenvolvido um importante investimento com razoável impacto 

financeiro que se cifrou num valor de 29.064,02€ (instalações, informática e 

software informático). 

• Iniciámos o processo de aquisição e renovação de algum equipamento num total 

de 13.090,35€ (material de transporte e equipamento básico). 

No que concerne ao processo de agregação e funcionamento da freguesia da Guarda 

destaca-se todo o processo que conduziu à escolha do brasão e ao sítio eletrónico 

cumprindo os quesitos legais e começando a permitir alguma presença da freguesia 

junto da comunidade. 

Naturalmente que em 2015 e 2016 aprofundaremos esta vertente até conseguirmos um 

modelo de informação/comunicação reconhecido pelos cidadãos. 

O gasto produzido em 2014 cifrou-se num total de 11.756,65€ (domínio internet, 

brasão, sitio eletrónico e programas informáticos). 

De realçar que optamos por um serviço do sítio eletrónico com as tecnologias mais 

desenvolvidas existentes no mercado aquando da contratação deste serviço que em 2015 
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já conheceu, também a newsletter e o boletim informático como novas ferramentas de 

comunicação. 

Com exceção das despesas relativas ao equipamento, todos os outros gastos não serão já 

reeditados nos anos subsequentes permitindo a poupança de alguns milhares de euros. 

No quadro das despesas efetuadas, destacamos alguns gastos que, decorrendo do 

processo de agregação, corresponderam a uma menor atenção da freguesia mas também 

a alguma incompreensão de serviços públicos e uma entidade privada redundando num 

gasto de 2.425,25€ (Globalsoft, Autoridade Tributária e Segurança Social). 

Depois, e ainda nas despesas, explicitamos o quadro de apoios disponibilizados às 

entidades associativas de freguesia onde convém deixar um esclarecimento explicativo 

do que implicou um gasto de 21.103,83€, no qual 4.575,00€ correspondem ao apoio 

concedido ao movimento associativo conforme o plano apresentado pelas entidades e 

por um conhecimento da prática e intervenção das associações em causa. O restante 

valor compreende a execução dos protocolos que mantemos com aquelas duas entidades 

e se traduzem numa troca e prestação recíproca de serviços. 

Há ainda o valor atribuído à ACG – Associação Comercial da Guarda – que claramente 

não é repetível não obstante à boa iniciativa que mereceu a nossa colaboração e apoio 

financeiro concretizado em setembro de 2014. 

Mesmo no apoio às associações e no quadro do regulamento de atribuição de apoios 

teremos de revisitar os valores atribuídos face a outras exigências financeiras a que 

também temos de acorrer. 

Destacamos ainda um conjunto de gastos que se enquadram na tentativa de procurar 

colmatar e realizar alguns serviços na freguesia bem como a despesa que se titula de 

capital incertos no plano plurianual de investimentos e corresponderam à continuidade 

das obras das ex-freguesias da Sé e de São Miguel que perfizeram num total de 

38.134,27 (edifícios, viadutos e arruamentos, instalações desportivas e matérias-primas 

e subsidiárias). 

Ainda neste particular antecipamos que procuraremos conseguir a reserva financeira 

necessária para qualificar a envolvente do ringue polivalente da Quintazinha do 

Mouratão, concluir a obra na Cabreira e procurar dar sequência à obra nos Coviais de 

Baixo. 
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Ainda do lado das despesas deixamos anotados três agregados que relevam pelo facto 

de significarem uma redução de gastos em comparação com as anteriores freguesias. 

Referimo-nos às comunicações, ao combustível e aos seguros num total de 18.122,94€. 

Por outro lado, os grandes agregados da despesa onde, mesmo com esforço de 

contenção, dificilmente podemos conseguir ganhos, referem-se aos custos com a 

manutenção e funcionamento dos edifícios bem como as despesas com os recursos 

humanos que implicam um gasto de 226.046,14€ (despesas com o pessoal e encargos 

com as instalações). 

Para finalizar o que destacamos do conjunto de despesas e facilitando a ligação com as 

receitas, compreendemos aqui o gasto que foi significativo no pessoal colocado através 

dos programas ocupacionais do IEFP que significou um custo/ganho de 91.556,13€. 

Os principais valores nas receitas da freguesia e que se verificaram durante o ano de 

2014 cifraram-se num total de 457.660,15€ (receitas próprias, FFF, IEFP, CMG, rendas, 

alugueres, venda de sepulturas e IMI). 

Do cômputo geral do relatório de gestão verifica-se que foi necessário recorrer ao saldo 

da gestão anterior – num valor de 3.561,42€ – para acorrer à totalidade das despesas 

efetuadas em 2014 no valor de 497.034,49€ de um total de receitas de 493.473,07€. 

Ressalva-se ainda o facto de termos desenvolvido uma melhor execução no que se 

refere ao investimento/despesas de capital perfazendo um total de 72.753,31€ quando 

apenas se alcançaram receitas de capital no valor de 13.224,57€ querendo significar 

uma opção clara de valorizar em 2014 esta vertente de acordo com as intenções 

anteriormente expressas. 

Pode-se também inferir a maior dependência financeira da freguesia da verba 

transferida do FFF que corresponde a 75% das despesas com o pessoal, o que implica 

que apenas restam 15% daquela parcela, cerca de 65.785,15€, para outras despesas 

correntes e de capital ao qual acrescem depois as receitas entradas nos balcões da 

freguesia, às rendas, aos cemitérios e ao IMI. 

Decerto que o saldo da gestão anterior dá alguma estabilidade financeira à dinâmica da 

freguesia e responde ao saldo positivo de 55.967,32€ entre as receitas e as despesas 

correntes. 

Concluímos assim a leitura que a Junta de Freguesia produz ao relatório de contas que 

anota, de acordo com a legislação em vigor, a execução financeira desenvolvida no 

primeiro ano efetivo da Freguesia da Guarda. 
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Sem dúvida que estaremos atentos às observações críticas produzidas pelos membros da 

Assembleia de Freguesia de modo a melhorar a prestação das contas e, também, a 

própria execução e apostas económico-financeiras que possam vir a ser incorporadas na 

próxima proposta orçamental. 

 

 










































