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RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTA DE GERÊNCIA 

ANO DE 2019 
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 2019 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 

 

Apóso ano de 2018 em que o foco foi a reorganização da situação da junta, em termos administrativos, de pessoal, 

financeiros e ainda a nível do parque de máquinas, iniciámos, este ano, tal como previsto no orçamento, ações com uma 

maior componente de investimento e com efeitos práticos no dia a dia dos nossos fregueses.  

Com prova disso estão os 40.043,65 EUR refletidos nas despesas de capital de 2019 em comparação com os 26.305,52 

EUR de 2018, do que resulta um acréscimo de 52% em termos de investimento. Investimentos esses que podemos 

destacar: 

• Sendo um dos nossos objetivos a melhoria do parque de máquinas e a nossa capacidade de prestação de serviços 

foi efetuada a reabilitação total do Dumper, colocando-o em estado de novo; 

• Melhorias dos espaços públicos e de lazer, com a criação de um Parque de Fitness no jardim do olival redondo 

e construção de um campo multiusos no jardim das laranjeiras;  

• Ainda, a colocação de abrigos de passageiros, junto à escola e na entrada da Vila; 

• Para modernização administrativa, a aquisição de programa de gestão de canídeos; 

Não podemos deixar de referir a afetação de uma verba de aproximadamente 4.800 euros, que representa 25% do custo 

da obra e que é a participação da freguesia no plano de revestimento de caminhos, em parceria com a Câmara Municipal 

de Santiago do Cacém. Foi opção da freguesia a intervenção em dois caminhos circundantes à Mimosa e na estrada de 

acesso à Quinta dos Mudos. 
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Importa ainda referir o sucesso da parceria entre a Junta de Freguesia de Alvalade e o Futebol Clube Alvaladense em mais 

um campo de férias que contou em 2019 com a participação de cerca de 80 crianças. 

A conservação do património, parques, jardins e imóveis da junta foram uma constante durante o ano e ocuparão sempre 

um papel de destaque na nossa acção governativa. A nossas ações mais detalhadas à frente e nos diversos relatórios de 

atividade que apresentámos ao longo do ano são prova disso. 

Um outro aspeto que temos obrigatoriamente que relevar é a estreita ligação que mantemos às nossas empresas, 

empresários locais, e até cidadãos, com benefícios evidentes para a freguesia. Essa disponibilidade tem sido inexcedível 

e muito agradecemos. 

Por outro lado, na freguesia, para além das empresas sedeadas, existe um conjunto de empresas que prestam serviços 

localmente e outras que executam obras temporárias na freguesia, como é o caso da empreitada da “Adução a Alvalade”, 

das obras a decorrer no centro histórico e do novo depósito de água. A gestão de proximidade com essas empresas 

permitiu desenvolver um conjunto de trabalhos, quer para a fr eguesia, como são exemplos os trabalhos efetuados no 

espaço de mercados e feiras, quer para entidades locais, como foi o caso da construção do pavilhão de apoio no campo 

de jogos municipal. 

PESSOAL 

O quadro de pessoal continua ainda assim, a ser um dos motivos de atenção, atendendo ao reduzido número de 

trabalhadores no quadro e a dependência de contratos e trabalhadores ao abrigo de programas do IEFP que nem sempre 

dão grande estabilidade e disponibilidade para o exercício de algumas funções. 

A rúbrica de empregados representa cerca de 53% do orçamento, equivalente a 128.864,29 EUR, no entanto deveremos 

deduzir a esta verba a totalidade dos fundos vindos do IEFP no montante de 32.911,96 EUR, e que representa por isso 

uma importante redução nos custos com o pessoal. 

Em 2019, procedemos à abertura de um concurso para o preenchimento de uma vaga de assistente operacional, tendo 

sido admitida em dezembro uma assistente operacional, que neste momento exerce funções administrativas na 

secretaria. No início do ano passou à condição de aposentada mais uma assistente técnica. 

Nome Tipo Refª Inicio Fim 

ML Projeto 075/CEI/18 26-02-2019 30-10-2019 

AE Projeto 027/CEI+/2019 08-06-2019 07-01-2020 

GR Projeto 037/CEI+/19 12-08-2019 11-05-2020 

AS Projeto 004/EAEE/19 09-12-2019 Sem termo 

ND Projeto 075/CEI/18 08-11-2018 25-02-2019 

LR Projeto 059/CEI/19 09-12-2019 08-12-2020 

AC Prestação Serviços  19-03-2019 30-11-2019 

AC Contrato  01-12-2019  

Relação de contratos efetuados em 2019 

Ainda assim, a junta recorreu sempre que possível, à contratação de serviços prestados para a execução de trabalhos na 

freguesia, com o objetivo de, por um lado, não interferir nas rotinas de trabalho do pessoal em exercício, não pondo em 
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causa a execução de tarefas regulares que nos estão afetas e, por outro, não deixar por fazer obras e trabalhos de 

conservação que consideramos prioritários. 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

Apresentamos um resumo das principais atividades desenvolvidas ao longo do ano: 

OBRAS DE CONSERVAÇÃO  

➢ Reparação e regularização de todo o piso do mercado, com delimitação de zona de estacionamento; 

➢ Colocação de redes para evitar a dispersão do lixo;  

➢ Jardim público, conservação e reparação; 

➢ Reparação da Fonte da Estação que estava inoperacional (não corria água); 

➢ Reparação do caminho da antiga linha do caminho de ferro;  

➢ Obras de conservação e beneficiação nos balneários públicos da freguesia;  

OBRAS, INFRAESTRUTURAS  ESPAÇOS PÚBL ICOS E VERDES 

➢ Aquisição e colocação de 2 abrigos de passageiros,  

➢ Campo Multiusos do Jardim das Laranjeiras, com colocação de piso betuminoso verde, rede de proteção e 

pintura; 

➢ Recuperação de Zonas ajardinadas em várias zonas da freguesia, com colocação de novos arbustos e flores: Av 

José Afonso; Extensão de Saúde; Av. General Humberto Delgado. 

➢ Reabilitação do Jardim na Rua 4, com levantamento do solo, colocação de tela e cobertura com pedras 

decorativas e arbustos; 

➢ Colocação de 6 árvores por ocasião do “Dia da Árvore”;  

➢ Aquisição de bancos de jardim (6); 

➢ Requalificação dos espaços verdes na Banda Zil; 

➢ Ações de jardinagem em vários locais da freguesia;  

➢ Colocação de cinzeiros; 

COMEMORAÇÕES E OUTRAS INICIATIVAS;  

➢ 25 de Abril, diversas iniciativas; 

➢ Dia da Árvore - Oferta de kit para plantar árvores e ação de sensibilização para os mais novos, com plantação 

de árvores; 

➢ Dia da criança, insufláveis e outras atividades; 

➢ Dia da mulher, oferta simbólica de rosas; 

PROMOVEMOS 

➢ Caminhada “Caminhar por abril”;  

➢ Caminhada “ecológica”, com recolha de lixo, uma atividade que visou sensibilizar para a limpeza, reservação 

ambiental e mudança de atitudes perante a natureza;  

➢ Concerto comemorativo da atribuição do Foral Manuelino com o Coro Polifónico “Eborae Mvsica”. 

FORMAÇÃO  

➢ Curso de Costura em parceria com a Inovinter;  

JUVENTUDE E DESPORTO  

➢ Realização de Campo de Férias de verão em parceria com o FC Alvaladense;  

➢ Festa da Juventude – 25 de Abril; 
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➢ Oferta de prendas às crianças do pré-escolar e jardim de infância; 

DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO L OCAL  

➢ Investimento em novas estruturas decorativas; 

➢ 2º Concurso de Montras; 

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

➢ 2ª Edição do pai natal motard; 

➢ Iniciativa local “No natal compre no comércio local” 

➢ Apoio da iniciativa “Mercado de Natal “, promovida pela Associação Cultural “Amigos de Alvalade” 

PATRIMÓNIO  

➢ Portões do Mira, procedemos à desmatação e limpeza de mais este marco histórico da identidade alvaladense.  

➢ Organizámos a VISITA da Associação "VIDA, CULTURA E ARTE” 

➢ Edição do folheto “Roteiro” sobre os pontos de interesse da freguesia;  

➢ Promoção do concerto comemorativo da atribuição do Foral Manuelino com o Coro Polifónico “Eborae 

Mvsica” e Edição de folheto alusivo à data e iniciativa. 

PARQUE DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES  

➢ Requalificação do Dumper da Junta, com reparação integral;  

➢ Aquisição de compactador para auxiliar nos trabalhos de reparação de vias e passeios. 

➢ Aquisição de depósito para facilitar a rega de plantas e flores;  

➢ Aquisição de barreiras para utilização na freguesia 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

➢ Aquisição de novo computador para a secretaria;  

➢ Aquisição do módulo de Licenciamento de Canídeos;  

➢ Reorganização dos terrados do mercado com atribuição de cartão a cada um dos feirantes e introdução do 

método de pagamento por multibanco;  

APOIOS 

APOI OS FI NANCEI ROS 

➢ Agrupamento de Escolas - “ação de suporte básico de vida, destinada ao pré -escolar e aos 1º, 2º e 3º ciclos de 

escolaridade”, atribuição de 100,00 EUR. 

➢ Agrupamento de Escolas - Pedido de apoio para lanches das crianças do 2º e 3º ciclo, em caminhada na zona 

envolvente à vila de Alvalade, atribuição de 150,00 EUR 

➢ Paróquia de Alvalade – Pedido de apoio para os peregrinos, atribuição de 100,00 EUR; 

➢ Paróquia de Alvalade - pagamento das entradas das crianças no oceanário;  

➢ Bordadeiras - Aquisição de bilhetes para o espetáculo “A Severa”;  

➢ Casa do Povo de Alvalade, Festas de São João, apoio logístico e 200,00 EUR; 

➢ Futebol Clube Alvaladense, Participação no Madrid – Lisboa 2019, 200,00 EUR; 

➢ Futebol Clube Alvaladense, Apoio Anual às atividades, 1.500.00 EUR;  

➢ Bombeiros voluntários de Alvalade, compra de equipamentos, 469.20 EUR;  

➢ Viv’Afolia, apoio na compra de instrumentos, 250.00 EUR;  

➢ Alvalade Arise 2019, Patrocínio de t-shirts, 250.00 EUR; 

➢ Ajuda a família vítima de incêndio, com fornecimento de madeiras; 

➢ Associação Cultural “Amigos de Alvalade”, 1000.00 EUR;  

➢ “Passeio equestre”, Patrocínio de t-shirts, 202.95 EUR; 
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APOI OS L OGÍ STI COS 

➢ Casa do Povo de Alvalade, para o 26º Encontro de idosos, nas Festas de São João 2019; 

➢ Futebol Clube Alvaladense, no RAID BTT ALVALADE / PORTO COVO “Veteranos”, no evento “Caracolada”;  com 

pessoal e maquinaria na remoção de britado e carregamento de areias e materiais no campo de jogos 

municipal; 

➢ Futebol Clube Alvaladense, colaboração na construção do novo espaço coberto, no Campo Municipal, com 

disponibilização de máquinas; 

➢ Os Barrigotos, no evento “Carrinhos de rolamentos”;  

➢ Associação Cultural “Amigos de Alvalade”, na feira medieval; 

OU TROS APOI OS;  

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

nomeadamente; no festival do tomate, na iniciativa “Teatro nas freguesias”, nas “Férias Jovens”, na iniciativa 

“No Natal compre no comércio tradicional” e outras. 

➢ O NATAL NAS NOSSAS MÃOS, iniciativa promovida pela Câmara em parceria com as juntas de freguesia e 

entidades locais; 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita Despesa

Prevista 235.402,00 € 235.402,00 € 

Modificada 249.736,22 € 249.736,22 € 

Executada 244.154,93 € 243.228,89 € 

% 104% 103%

104% 103%

Execução orçamental - 2019
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 CONTA DE GERÊNCIA  

CONTROL O ORÇAMENTAL  DAS RECEITAS  

Mapa detalhado em anexo. 

 

FFF=Fundo de Financiamento das Freguesia | CMSC = Acordos administrativos e verbas livres da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém | Taxas e outros | Fundos = verbas de projetos do IEFP | IMI= Imposto Municipal | 

Referência ao facto de ter existido um aumento de 6.7% nas verbas provenientes do Fundo de Financiamento das freguesias. A 

quebra das verbas provenientes da Câmara Municipal resulta da dedução das verbas destinadas a comparticipar 25% da empreitada 

para revestimento de caminhos na freguesia (Mimosa e Alvalade), as quais foram retidas mensalmente. O aumento na verba fundos 

resulta do aumento significativo de contratos programa com o IEFP.  

 

FFF CMS Taxas e outros Fundos IMI

2019 115840,71 58692 26106,38 32911,96 10603,88

2018 108568,61 64225,8 25809,52 22395,29 10542,07

% 6,70% -8,62% 1,15% 46,96% 0,59%

6,70% -8,62% 1,15% 46,96% 0,59%

Receitas  arrecadadas por ORIGEM

€8.748,00 

€1.296,05 

€813,30 

€7.780,74 

€1.362,36 

€4.495,74 

€1.610,19 

€7.916,73 

€2.044,75 

€856,55 

€6.334,57 

€2.085,03 

€5.887,17 

€684,72 

€- €2.500,00 €5.000,00 €7.500,00 €10.000,00 

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

 Ano 2018 €7.916,73 €2.044,75 €856,55 €6.334,57 €2.085,03 €5.887,17 €684,72 

 Ano 2019 €8.748,00 €1.296,05 €813,30 €7.780,74 €1.362,36 €4.495,74 €1.610,19 

Detalhe de TAXAS E OUTROS
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Outros : inclui como verbas mais significativas as receitas do ATL, Rendas de Lojas, Atestados e Coimas. 

 

CONTROL O ORÇAMENTAL  DAS DESPESAS  

 

 

0%

0%

6%

16%

25%

53%

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% 6% 16% 25% 53%

Despesa €365,77 €323,89 €13.401,88 €40.043,65 €60.229,01 €128.864,69 

Análise da Despesa 

9.053,82

96.079,92

3.720,49 18.680,30

1.326,16

Análise da despesa - Pessoal

Remunerações de membros de órgãos autárquicos

Remunerações, Subsidios e outros

Encargos com a saúde

Segurança social

Seguros
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FL UXOS 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 

649,21
5.417,69

10,49
872,70

2.175,31
1.011,79

381,52
806,05

243,61
4.350,29

1.767,64
771,36

9.116,14
5.102,26

4.010,99
1.200,00

1.585,25
135,30

919,11
32,70

5.313,60
73,80
163,88

1.666,63
2.962,53

4.634,37
4.854,79

Gasolina

Outros

Alimentação - Refeições confeccionadas

Vestuário e artigos pessoais

Outro material - Peças

Ferramentas e utensílios

Outros bens

Conservação de bens

Comunicações

Seguros

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

Publicidade

Assistência técnica

Outros serviços

Análise da despesa - Aquisição de bens e serviços

9.196,32

978,79

14.240,57

3.960,90

4.465,81

1.752,75

5.448,51

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

Parques e Jardins

Material de transporte

Viadutos arruamentos e obras

Outros investimentos

Análise da despesa - Aquisição de bens e capital
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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  

REL AÇÃO  NOMINAL  

Mapa anexo 

 

  

APROVADO 
 

 

  

PELA JUNTA DE FREGUESIA 
 

 
Em reunião de 08-04-2020 

 

 

 

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
 

 
Em sessão de 18-06-2020 

 

 
 

 

 

 

 

 










































