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RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTA DE GERÊNCIA 

ANO DE 2018ANO DE 2018ANO DE 2018ANO DE 2018 

PREAMBULO 

Por forma a dar cumprimento ao estabelecido em legislação própria, nomeadamente o estabelecido no Decreto-Lei 

nº54-A/99, com as alterações introduzidas pela lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, que aprovou o POCAL, apresentam-se 

os documentos de prestação de contas relativos ao período de 1 de janeiro a 31 de Dezembro de 2018 e que são: 

1. Controlo orçamental da Receita; 

2. Controlo orçamental da Despesa; 

3. Fluxos de Caixa e Quadro Resumo; 

4. Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa); 

5. Operações de Tesouraria; 

6. Transferências Correntes de Receita; 

7. Transferências Capital de Receita;  

8. Transferências Correntes de Despesas; 

9. Relação Nominal dos Responsáveis: 

10. Execução do Plano Plurianual de Investimentos; 

11. Declaração de Responsabilidade; 

 

O presente relatório será submetido à apreciação do órgão executivo e deliberativo nos termos do disposto nos artigos 

16ª, nº1 alínea e) e alínea b) do artigo 9º da lei 75/2013, de 12 de Setembro. 

INTRODUÇÃO 

É de referir que a execução da contabilidade é ainda um serviço prestado pela empresa Tecnimor Conta Lda, que 

assessoria a freguesia neste e noutros assuntos relativos à atividade da autarquia. 

Cremos que no cômputo geral a execução orçamental reflete as nossas principais intenções para o primeiro ano de 

mandato que tinha como principal objetivo a regularização de um conjunto de situações na componente financeira e 

melhoria da nossa capacidade de resposta, quer operacional quer administrativamente. 

Essas opções limitaram a ação do executivo em termos de investimento, no entanto, foram dados passos seguros em 

termos de recuperação e conservação do nosso património,  tanto imóveis, como espaços públicos e máquinas.  Assim 

consideramos que as principais linhas orientadoras que tínhamos definido foram em grande parte cumpridas, a saber: 

� Regularização de contas 

� Todo o passivo de final de ano no valor de 13.650,00 EUR foi regularizado, ficando a junta depois disso a 

liquidar as suas faturas e compromissos mensalmente; 

� Deste a tomada de posse, as contribuições legais, IRS, TSU, CGA e ADSE foram entregues e pagas, sempre, 

dentro dos prazos; 

� Foi estabelecido um acordo com a ADSE com vista à regularização da conta corrente existente desde 2002 

e que à data de 31-12-2017 era de 8.492,63 EUR. No final de 2018 o saldo da conta corrente já era apenas 

2.167.54 EUR estando neste momento em dívida o valor de 1.167,54 EUR. 

� Gestão eficaz do orçamento 

� Fechamos o ano com um saldo positivo real, isto é, sem passivo.  
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� Reforço e melhoria do quadro de pessoal 

� Admitidos 5 novos colaboradores em com projetos do IEFP, 2 em “Mercado Aberto”, 2 em CEI e 1 em 

projeto CEI+. Sines; 

� Resolução do processo de reforma por invalidez da nossa funcionária Teresa Quarenta, que até à data 

apenas era encargo para a freguesia; 

� Resolução da situação de precariedade de 2 trabalhadores da freguesia que passaram a integrar o quadro, 

com base em concurso extraordinário; 

� Parque de Máquinas e equipamentos 

� Recuperação do trator e reboque da junta; 

� Aquisição de corta-relva novo para a freguesia, dado que o único existente, era de categoria doméstica; 

� Atribuição de Apoios  

� Pese embora as limitações orçamentais apoiámos as instituições locais nas suas atividades; 

� Melhoria das receitas; 

� Aumentámos a eficácia na cobrança de taxas; de ocupação da via, mercados, canídeos e outros; 

De notar que a execução das atividades previstas no orçamento ficaram em muitos casos dependentes de uma 

avaliação pontual, de acordo com as disponibilidade orçamentais avaliadas regularmente, bem como da capacidade de 

resposta dos nossos serviços. 

Uma verba significativa regista em investimento no nosso PPI refere-se a investimentos, efetuados pelo anterior 

executivo e cujas faturas estavam por liquidar. 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 

Damos conta das principais atividades desenvolvidas ao longo do ano: 

 

� Obras de conservação  

� Fonte e Lavadouro da Bica, conservação do reboco em geral, reparação das bicas e pintura (pintura); 

� Jardim Público, reparação do bebedouro, plantação de flores e pintura geral (voluntários); 

� Abrigos de passageiros, pintura (voluntários); 

� Jardim Capitães de Abril, pintura com ajuda dos moradores; 

� Fonte da estação, pintura (voluntários); 

� Cemitério, pintura;  

� Casa de Função do Coveiro, reparação, conservação e pintura; 

� Obras e espaços verdes 

� Construção de rampa de acesso à casa mortuária (mão-de-obra voluntária); 

� Colocação de rede protetora na rua atrás dos quintais; 

� Estacionamento para bicicletas junto à escola; 

� Limpeza e desbaste das árvores (voluntários); 

� Plantámos 7 árvores, 3 no jardim “capitães de abril”, 2 na Fonte da Bica e duas para assinalar o dia mundial da 

árvore; 

� Atelier da Bordadeiras 

� Negociação do contrato de arrendamento, Pintura, colocação de painéis expositores e de tela protetora na 

montra; 

� Comemorações e outras iniciativas; 

� Centenário da Bica, vinda da banda filarmónica de Grândola e arraial popular no local; 

� 25 de Abril, diversas iniciativas; 

� Dia da árvore, oferta de boné a todas as crianças e plantação de árvores para sensibilização dos mais novos; 

� Dia da criança, insufláveis e outras atividades; 

� Dia da mulher, oferta simbólica de rosas; 
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� Promovemos 

� Exposição de fotografias “Alvalade, Rostos da sua história”; 

� Caminhada “Caminhar por abril”; 

� Ida ao Teatro das crianças do pré-escolar e 1º ciclo; 

� História e património 

� Edição e publicação de Brochura alusiva ao centenário da Bica; 

� Formação  

� Curso de Costura em parceria com a Inovinter; 

� Formação dos nossos funcionários; 

� Protocolos  

� Celebrámos protoloco com a Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém para adesão à Rede Local de 

Intervenção Social; 

� Protocolo com a Inovinter, para aumento da oferta formativa; 

� Juventude e desporto 

� Realização de ATL de verão em parceria com o FC Alvaladense; 

� Dinamização do comércio local 

� Investimento em novas iluminações natalícias; 

� Iluminação do pinheiro de natal; 

� 1º Concurso de Montras; 

� Mercadinho de natal em parceria com a Associação Cultural “Amigos de Alvalade”; 

� 1º Edição do pai natal motard; 

� Apoios financeiros 

� Futebol Clube Alvaladense, no valor de 1.900,00 EUR; 

� Associação Cultural “Amigos de Alvalade”; no valor de 1.000,00 EUR e pagamento de lona publicitária; 

� Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade; no valor de 500,00 EUR; 

� Rancho Folclórico “Ninho de uma Aldeia”, no valor de 100,00 EUR; 

� Paróquia de Alvalade (Peregrinos), no valor de 100,00 EUR; 

� Comemorações do dia da mulher, no valor de 50,00 EUR; 

� Iniciativa “Alvalade Arise”, 250,00 EUR; 

� Outros apoios; 

� Colaborámos sempre que necessário em atividades promovidas pela Câmara Municipal, na nossa freguesia 

nomeadamente; na semana da juventude, no festival do tomate, na iniciativa “Teatro nas freguesias”, nas 

“Férias Jovens”, na iniciativa “No Natal compre no comércio tradicional” e outras. 

� Apoio às iniciativas promovidas pela Intervir.com, “Parentalidade positiva” e “Cidadão +65) 

� Parque de máquinas e instalações 

� Reparação do tractor e reboque (estavam ambos inoperacionais; 

� Aquisição de corta relva; 

� Operacionalização dos balneários dos trabalhadores, colocação de portas, cacifos, wc’s e pintura; 

� Gestão e pessoal 

� Celebração de acordo para pagamento da conta corrente da ADSE; 

� Regularização da situação dos trabalhadores com contrato precário; 

� Resolução da passagem à reforma da funcionária Teresa Quarenta, que se encontrava de baixa prolongada; 

� Admissão de 5 novos colaboradores ao abrigo de programas do  IEFP, 2 em “Mercado Aberto”, 2 em projeto 

CEI e 1 em projeto CEI+; 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

A execução orçamental evidencia a gestão efetuada e também reflete algumas alterações processuais, nomeadamente 

o facto de iniciativas conjuntas e com fluxos financeiros terem uma intervenção direta da freguesia, como é o caso do 

ATL, que gerou uma receita de 5.229,50 EUR. 

A execução da despesa, e diferença verificada para a receita executada, resultam da gestão ponderada e calculada, com 

base em projeções financeiras reais e que não levam as contas ao limite, mantendo sempre uma folga orçamental. 

 CONTA DE GERÊNCIA 

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS 

Mapa detalhado em anexo. 

 

FFF=Fundo de Financiamento das Freguesia | CMS = Acordos administrativos e verbas livres da Câmara Municipal de Santiago do 

Cacém | Taxas e outros | Fundos = verbas de projetos do IEFP | IMI= Imposto Municipal | 

Receita Despesa

Prevista 228,058.00 € 228,058.00 €

Executada 231,541.29 € 227,104.72 €

102% 100%

102% 100%

Execução orçamental - 2018

FFF CMS Taxas e outros Fundos IMI

Origem 108568.61 64225.8 25809.52 22395.29 10542.07

% 46.89% 27.74% 11.15% 9.67% 4.55%

Análise da Receita
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Na análise da execução de cobrança de taxas e outros é de salientar :  

� O aumento exponencial da verba “Outros” deve-se essencialmente à atividades ATL,  

� Aumento em todas as taxas; 

 

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS 

 

Mercados e feiras

Ocupação da via pública

Canídeos

Outros

Aluguer de espaços e Rendas

Cemitérios

Taxas Diversas

Mercados e
feiras

Ocupação da
via pública

Canídeos Outros
Aluguer de
espaços e

Rendas
Cemitérios Taxas Diversas

% 134% 167% 119% 640% 45% 142% 456%

Prevista €5,925.00 €1,224.00 €720.00 €990.00 €4,629.00 €4,150.00 €150.00 

Executada €7,916.73 €2,044.75 €856.55 €6,334.57 €2,085.03 €5,887.17 €684.72 

Detalhe de TAXAS E OUTROS

0%

0%

4%

12%

21%

63%

Juros e Outros

Outras

Transf. correntes

Aquisição de  bens e capital

Aquisição de  bens e serviços

Pessoal

Juros e Outros Outras Transf. correntes
Aquisição de  bens

e capital
Aquisição de  bens

e serviços
Pessoal

% 0% 0% 4% 12% 21% 63%

Despesa €361.09 €639.94 €8,792.71 €26,305.52 €48,554.12 €142,451.34 

Análise da Despesa  Total por tipo
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9,534.72

103,500.49

7,416.83
19,520.20

2,479.10

Análise da despesa - Pessoal

Remunerações de membros de órgãos autárquicos

Remunerações, Subsidios e outros

Encargos com a saúde

Segurança social

Seguros

1,952.32

1,055.35

6,001.50

1,376.56

3,607.62

4,771.59

6,642.00

1,169.61

8,097.95

573.59

1,060.00

838.30

1,236.73

4,665.07

2,941.31

3,502.60

1,745.48

522.93

1,862.73

128.74

46.25

1,928.52

2,621.11

Alimentação - Refeições confeccionadas e géneros

Assistência técnica

Combustíveis

Comunicações

Conservação de bens

Encargos das instalações

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

Ferramentas e utensílios

Instituições sem fins lucrativos

Limpeza e higiene

Locação de edifícios

Material de educação, cultura e recreio

Material de escritório

Outros bens

Outros serviços

Outros trabalhos especializados

Prémios, condecorações e ofertas

Publicidade

Seguros

Serviços bancários

Vestuário e artigos pessoais

Vigilância e segurança

Outras

Análise da despesa - Aquisição de bens e serviços
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FLUXOS DE CAIXA E CONTAS DE ORDEM 

Mapa anexo 

QUADRO RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS  

Mapa anexo 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

Mapa anexo 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Mapa anexo 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE RECEITA 

Mapa anexo 

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL DE RECEITA 

Mapa anexo 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE DESPESA 

Mapa anexo 

PPI 

EXECUÇÃO ANUAL DO PPI 

Mapa anexo* 

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS 

RELAÇÃO NOMINAL 

Mapa anexo 

466.31

3,742.00

14,133.68

3,535.40

4,428.13

0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00

Outros

Cemitérios

Construções diversas

Equipamentos e luzes de Natal

Material de transporte

Análise da despesa - Aquisição de bens e capital
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APROVADO 
 

 

  

PELA JUNTA DE FREGUESIA 
 
 

Em reunião de 28-03-2019 
 
 

 

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
 
 

Em sessão de 22-04-2019 
 
 
 

 

 

 

 

 










































