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RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTA DE GERÊNCIA 

ANO DE 20ANO DE 20ANO DE 20ANO DE 2020202020 

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 2020 e que são: 

1. Demonstração de execução orçamental da Receita; 

2. Demonstração de execução 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 

O ano de 2020 foi um ano marcado pela pandemia COVID. Em termos orçamentais não houve grande interferência, tendo 

no conjunto o aumento de alguma despesa não prevista e a redução de algumas receitas esperadas, principalmente a 

nível de taxas, sido sustida pela não afetação de verbas a iniciativas, que habitualmente teriam lugar. 

A junta desde o primeiro momento acompanhou as orientações das autoridades e DGS, com vista a garantir o 

cumprimento das regras e salvaguarda da saúde dos seus fregueses, nomeadamente: 

• Fazendo recomendações e medidas a adotar para prevenir o contágio; 

• Aprovando o PLANO DE CONTINGÊNCIA; 

• Reduzindo o horário de funcionamento da secretaria, com regras de atendimento; 

• Encerrando parques infantis / de fitness e Multiusos da freguesia; 

• Encerrando o cemitério, com abertura apenas para funerais, com regras; 

• Divulgando informações de interesse aos fregueses, sobre comércio e serviços na freguesia; 

• Apoiando medidas de apoio aos mais idosos confinados; 

• Procedendo à HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO dos espaços públicos como medida preventiva; 

• Doando viseiras de proteção e máscaras; 

• Cancelando as atividades programadas; 

Pese embora algumas limitações durante o estado de emergência, os serviços operacionais e administrativos deram 

sempre uma resposta pronta, não adiando as tarefas e competências que nos estão afetas. 
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De referir o aumento do Fundo de Financiamento das freguesias com um total de 125.769,90 EUR, mais 8.5% em relação 

ao ano anterior. Esta verba em conjunto com as verbas transferidas pelo Município e projetos do centro de emprego 

constituem a base do orçamento onde arrecadámos 261.382,31 EUR, sendo 53,73% desse valor gasto em despesas com 

pessoal. 

É de referir a disponibilidade do Município para participar nos projetos da freguesia, com a cedência de material e apoio 

técnico, sempre que possível. Da nossa parte estaremos sempre disponíveis para, dentro das nossas possibilidades, 

participar e ser parceiros em obras e eventos a decorrer na freguesia. 

PESSOAL  

Em 2020 o quadro de pessoal, incluindo contratados ao abrigo de projetos do Centro de Emprego, não sofreram 

alterações quantitativamente, mas sim ao nível do vínculo laboral. Dois funcionários ao abrigo de projetos CEI foram 

integrados em medidas de mercado aberto, um programa com vantagens para a autarquia e para os trabalhadores, que 

têm assim um vínculo mais sólido. 

Foi ainda necessário contratar em regime de tarefa dois operacionais, um justificado pela necessidade de manobrador 

de máquinas e outro para a execução de trabalhos especializados de recuperação de imóveis, sendo visível essa 

necessidade na quantidade de obras de conservação e reparação efetuadas em diversos equipamentos e edifícios da 

freguesia. 

Em dezembro foi preenchida a vaga deixada em aberto para assistente operacional, por recurso à bolsa de recrutamento, 

do concurso, recentemente efetuado. 

No âmbito das medidas de apoio à pandemia foi efetuado uma candidatura ao programa MARES que resultou na 

colocação de um trabalhador na freguesia, por um curto espaço de tempo. 

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, salvaguardando 

as tarefas regulares que nos estão afetas e, por outro, não deixar por fazer obras e trabalhos que consideramos 

prioritários para a freguesia. 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

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

OBRAS DE CONSERVAÇÃO  

 Obras de conservação e beneficiação nos balneários públicos da freguesia; 

 Pintura da vedação do parque do Jardim central; 

 Reparações na calçada no Jardim público Central e pinturas; 

 Conservação total do Parque infantil do Bairro 16 fogos; 

 Reparação e pintura de bancos em toda a freguesia; 

 Conservação do mobiliário de madeira no Centro Social da mimosa; 

 Pintura e reparação do Posto da GNR de Alvalade; 

 Reparação do telhado da Casa de Função do Coveiro; 

 Colocação de grelha na Fonte da Bica; 

 Reparação de calçada no Mercado Municipal; 

 Obras de beneficiação na Casa Paroquial, com o apoio da Valouro, SA. Colaboração na reparação de esgotos e 

limpeza geral; 

 Aplicação de betuminoso, em diversos pontos da freguesia, em parceria com o Município;  



  FREGUESIA DE ALVALADE | Relatório de Gestão e Conta de Gerência – Ano de 2020 
 

3  

 

 Conclusão do revestimento dos caminhos na Mimosa e Quinta dos mudos, obra em parceria com o Município; 

 Repavimentação das ruas Papa João XXI e N.Sª da Conceição (Zona J), obra a cargo do município; 

OBRAS, INFRAESTRUTURAS ESPAÇOS PÚBLICOS E VERDES 

 Celebração de contrato para alargamento do cemitério, pagamento inicial de 2.500 EUR; 

 Construção de troço de passeio ligando a Av. Soeiro Pereira Gomes e a Banda ZIL; 

 Redefinição de canteiros com colocação de flores, com recurso ao curso de jardinagem promovido pelo IEFP 

com o apoio da Junta; 

 Inicio das obras do Jardim do Loteamento da Avenida; 

 Compra de novo Parque Infantil, Jardim Público; 

 Colocação de cobertura no Parque Infantil, Jardim Público; 

 Colocação de temporizadores para rega noturna e revisão geral do sistema de rega; 

 Renovação da rotunda à entrada da Vila, colocação de sistema de rega, flores e alfaia agrícola (Enfardadeira 

de 1930), representando o carácter agrícola da freguesia; 

 Colocação de cinzeiros em diversos locais da freguesia; 

COMEMORAÇÕES E OUTRAS INICIATIVAS; 

 25 de Abril, diversas iniciativas; 

 Dia da criança, carro de som e animação; 

 Dia da mulher, oferta simbólica de flores; 

 Carnaval nas Escolas, apoio logístico; 

 Pai Natal Motard; 

 Ação de animação com o artista “charneca” um pouco por toda a freguesia; 

ASSOCIAÇÕES 

 Assinatura de contratos de cedência de posição contratual com a AHBVA, transferindo para a mesma a 

exploração dos espaços comerciais; 

 Assinatura de comodato com a AHBVA, que entregou à freguesia, a título gratuito, para prossecução das suas 

atividades, a loja nº3; 

PROMOVEMOS 

 Lançamento da nova imagem da freguesia; 

 Lançamento da página oficial da freguesia de Alvalade: freguesia-alvalade.pt  

 Concurso de fotografia “Olhar sobre Alvalade”, em coorganização; 

SOCIAL 

 Inicio do processo de instalação do espaço do cidadão através de protocolo com AMA; 

 Inicio das obras de remodelação da Loja Social; 

 Obras de beneficiação em habitação com fim social; 

FORMAÇÃO  

 Curso de costura, ministrado pela INOVINTER; 

JUVENTUDE E DESPORTO 

 Disponibilização de bolas de basket para utilização no campo multiusos; 

 Oferta de KITS higiénicos às crianças do 1º ciclo e Infantários (26-10-2020); 
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 Oferta de Prendas de Natal às crianças do 1º ciclo e Infantários (17-12-2020); 

 Oferta de prendas às crianças do pré-escolar e jardim de infância; 

 Visita de estudo à Assembleia de República dos alunos do Agrupamento de escolas Arménio Lança; 

DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL 

 Investimento em novas estruturas decorativas de Natal; 

 Edição do Concurso de Montras 2020; 

 2ª Edição do pai natal motard; 

 Lançamento da iniciativa “Neste Natal Compre no Comércio Local”, com atribuição de prémios no valor de 

1.000 EUR; 

 Colocação de iluminação e decorações de natal, um pouco por toda a freguesia. 

 Animação nas ruas de Natal, com a presença do pai natal; 

PATRIMÓNIO 

 Lançamento da aplicação móvel da freguesia, cujo objetivo inicial é servir de cartão turístico a quem nos 

visita, substituindo os tradicionais folhetos; 

 Limpeza e melhoramentos na Pinguela do coitos e zona envolvente; 

PARQUE DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES 

 Aquisição de novo corta-relva, gerador e motosserra elétrica para poda;  

 Inicio do processo para aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias, com tri basculante, garra e grua, 

convite a 3 entidades; 

 Aquisição de compressor 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 Aquisição de módulo administrativo – Património e Inventário 

 Implementação do sistema de faturação eletrónica; 

APOIOS 

APOIOS FINANCEIROS 

 Comemorações do Dia Internacional da Mulher 2020 - Pedido de apoio, 50,00 EUR; 

 Agrupamento de Escolas de Alvalade, atividade a “a minha lancheira”, 100,00 EUR ; 

 Casa do Povo de Alvalade, 500.00 EUR; 

 Agrupamento de Escolas de Alvalade, atividade a “ida ao planetário”, 50,00 EUR ; 

 CERCISIAGO – Atribuição de 500,00 EUR para o plano aquisição de viatura; 

 Futebol Clube Alvaladense – Apoio de 128,23 EUR; 

 Futebol Clube Alvaladense – Atribuição de 1.000 para o plano anual de atividades  

 Futebol Clube Alvaladense – Apoio de 1.289,04 EUR para obra no Campo Municipal; 

 Câmara Municipal de Santiago do Cacém – Teatro nas freguesias, apoio logístico e pagamento de refeições; 

APOIOS LOGÍSTICOS 

 Colaboração na iniciativa “Cabazes de Natal - Concertos Solidários” promovida pela CMSC. 

 Transporte de mobiliário de escritório, banco de bens doados (Lisboa) – Casa do Povo de Alvalade 

 Centro de Emprego, apoio no transporte de formandos; 

 Apoio na remoção de palmeira na torre sineira da Igreja Matriz; 

 Apoio nas obras a decorrer no centro histórico, com disponibilização de máquinas; 
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 Colaboração na Vacinação Antirrábica e Identificação de Canídeos promovida pela CMSC; 

 Coordenação de atendimentos locais ao abrigo do protocolo RLIS da Santa casa da Misericórdia de Santiago 

Cacém; 

OUTROS APOIOS; 

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

nomeadamente na iniciativa “Teatro nas freguesias”, na iniciativa “No Natal compre no comércio tradicional” e 

outras. 

ANÁLISE GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita Despesa

Prevista 261.075,26 € 261.075,26 € 

Executada 261.382,31 € 259.625,01 € 

% 100,12% 99,44%

100,12% 99,44%

Execução orçamental - 2020
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 CONTA DE GERÊNCIA 

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS 

 

 

 

 

FFF Serviços autónomos Taxas e outros CMSC IMI

2020 125769,9 40001,43 €14.124,54 69114,77 5111,41

Receitas  arrecadadas por ORIGEM

€7.531,00 

€392,24 

€730,05 

€39,84 

€1.448,88 

€2.631,51 

€1.351,02 

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 2020 €7.531,00 €392,24 €730,05 €39,84 €1.448,88 €2.631,51 €1.351,02 

Detalhe de TAXAS E OUTROS
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CONTROLO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS 

 

 

 

 

0%

0%

6%

13%

26%

54%

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% 13% 26% 54%

Despesa €13,89 €427,09 €16.824,78 €34.454,84 €68.414,05 €139.490,36 

Análise da Despesa 

1.526,98

4.569,38

0,00

16.006,92

4.835,21

3.164,86

4.351,49

0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,0012.000,0014.000,0016.000,0018.000,00

Outros

Instalação de serviços

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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APROVADO 
 

 

  

PELA JUNTA DE FREGUESIA 
 
 

Em reunião de __-__-____ 
 
 

 

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
 
 

Em sessão de __-__-____ 
 
 
 

 

 


