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ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA

Euros Valores Relativos

01-Despesas com o pessoal 16.721,49 € 16.677,02 € 28,79% 59,000

;P~Jftj:J;f:~f~W~a~W~ii~[~[~~f0~;;:~x7~40i0is?!)~~i@$.Q}j7~i0~Z?T7""109~C[i~]J7iC~0;;;;I~~F?~;~7~~;~J0,$;{~~~~~
03-Juros e outros € € ----------- ----------

OS-Subsídios € €

€

09-Activos financeiros

~~Ir~~f{~f!!!f§j~~~~~~1~1
€€

Tabela I - Resumo do Mapa de Controlo Orçamental da Despesa

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de São

Pedra de Nordestinho realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia

previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento de despesas com

um maior grau de execução orçamental é o "O'l-Despesas com o pessoal" com um grau de

execução de 99,73%.

o agrupamento com o maior peso nas despesas foi o "O'l-Despesas com o pessoal",

~ representando 59,00% das despesas realizadas até a data.

Analisando o gráfico 1, o agrupamento "01 - Despesas com o pessoal" apresenta-se com um

peso de 59,00% das despesas correntes realizadas.

Nos restantes agrupamentos de despesa, o "02 - Aquisição de bens e serviços" representa

31,23% das despesas correntes realizadas, e o agrupamento "04 - Transferências correntes"

representa 9,21% das despesas correntes realizadas.
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Análise às Despesas Correntes

Gráfico 1 - Anáiise às Despesas Correntes

Analisando o gráfico seguinte, o agrupamento "07 - Aquisição de bens de capital" apresenta-se

com um peso de 0% das despesas de capital realizadas.

Gráfico 2 - Análise às Despesas de Capital

A Freguesia de São Pedra de Nordestinho previu para: o ano de 2014wmorçamento de despesa

de 58.074,27 €, dos quais já realizou 28.265,96 €. Na análise ao grau de execução orçamental é

possível verificar que a Freguesia de São Pedra de Nordestinho atingiu um volume de despesa de

48,67% do total das despesas previstas. No que diz respeito ao grau de execução por

agrupamento, estes situam-se todos entre os 0,00% e 99,73%.
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Os pagamentos representam cerca de 48,67% das despesas previstas para o período em análise.

No gráfico seguinte é possível analisar a distribuição da despesa pelos diferentes agrupamentos

da respetiva classificação económica, onde mais uma vez é possível facilmente constatar que o

agrupamento em que a autarquia teve mais despesa foi o "Ol-Despesas com o pessoal".

Despesas Pagas

Il 01-Despesas com o pessoal
03-Juros e OÜITO$ encargos

• OS-Subsídios
li 07-Aquisição de bens decapital
~ 09-i\c\ivos financeiros
• lI-Outras despesas de capita!

• Di-Aquisição de bens e: serviços
III04-Transferêndas correntes
,z OS-Oíltras despesas correntes
11m-Transferências de capital
B :10~Pa$ivos financeiros

Gráfico 3 - Análise às Despesas Pagas

Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que a autarquia previu

um orçamento de despesa corrente para o ano de 2014 de 32.715,54 €, dos quais executou até

então 28.265,96 € traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas correntes de

86,40%.

-------------------------------------r-----------------
Despesa Corrente Prevista 32.715,54€ a
Despesa Corrente Executada 28.265,96 € b __
Diferença 4.449,58 € a-b
Grau de Execução Orçamental 86,40% b!a-------------------------------- --------------------------

Tabela 2 - Análise à Despesa Corrente

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 25.358,73 €, pelo que em

2014 não foram executadas.

------------------------------- ----------------------------
Despesa Capital Prevista 25.358,73 € a
Despesa Capital Executada - € b-- -------------
Diferença 25.358,73€ a-b
Grau de Execução Orçamental ! 0,00% b/a

Tabela 3 - Anólise à Despesa de Capital
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Na totalidade, a Freguesia de São Pedra de Nordestinho dotou para o ano de 2014 um total de

58.074,27 €, dos quais executou 28.265,96 €, traduzindo-se assim num grau de execução

orçamental das despesas de 48,67%.

Diferença

28.265,96 € b

Grau de Execução Orçamental 48,67% b/a

Total Despesa Prevista 58.074,27 € a
Total Despesa Executada

29.808,31 € a-b

Tabela 4 - Análise à Despesa Tofal

Através do gráfico 4 verifica-se mais uma vez que o agrupamento "Di-Despesas com o pessoal" é

aquele em que foram despendidos os maiores montantes.

Dotações corrigidas
30.WO,OO€

20.000,00 f.

5.000,00 €

1.5,('~OI00€

."' .
- €

01 02 03 04 05 os 07 0& 09 10 11

f;,.1Dotações Corrigidas o Despesas pagas

Gráfico 4 - Análise às Dotações Corrigidos face as Despesas Pagas
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ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA

Euros Valores Relativos

01-lmpostos directos
OZ':lmpostosil1c:1irectos
03-"Ntio aplicável às autarquias locais"

,g4rla~':~L~~§,Ee§~~!~~~Ê.:baJi~~des~"
Os-Rendimentos da propriedade
~p~TféB§~í;~~tFé-rite~,f·,.,'..•"
07-Venda de bens e serviços corre
P8':0út~;;teJéitas".~-orre~tes.-:----:-:--:--' -:--:----c-'--~--,'T~--'-""'C

".-'":---.-----.".

09-Venda de bens de investimento 2,15% ~:~].(),OO%

iO.;TransferêriCias~,-:-d_e_C_a-,-p_it_a_I_.__ ~~~_,,-- __ ~--,- ~_~~_'_::4_1--,,_4_3~%~','~:~:_--, __ ~;~~,~',',-,ci,:",:o_o_%~o,
11-Activos Financeiros
12-Passivos'Financéiros~------'-'-"-'-'-;'---' '-'-' '-' -' '----,-"'-~-
;l4c "Ntioapiii:;$.~f!:f i!I~aijti!iqLlii!s/6:9';'iS;' ,

lS-Reposições não Abatidas nos Pagarrentos € ---------- ---------- ----------
!§isí:ll~o.<fá'.§~r~6ç..í~:·Mt~~r9f;;:0h{:J:'};';,:: ;':Ç€T"c',:

Tabelo 5 - Resumo do Controlo Orçamental da Receita

No que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos é possível constatar que a

Freguesia de São Pedro de Nordestinho ainda não arrecadou receita em todos os capítulos que

havia previsto no início do ano até à presente data. O capítulo "06-Transferências correntes" foi

aquele em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada, quantia essa justificada pela

inclusão neste capítulo do Fundo de Financiamento de Freguesias.

O grau de execução das receitas situa-se entre 0,00% e 100,00%, sendo este valor associado ao

capítulo "OS-Rendimentos da propriedade".

Através dos gráficos seguintes podemos verificar que o capítulo "06 - Transferências correntes"

representa um peso de 96,43% no total das receitas arrecadadas, o capítulo "lO - Transferências

de capital" representa 0,00% das receitas arrecadadas, Podemos concluirentão que o somatório

das transferências representa 96,43% do total das receitas arrecadadas.
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'5.lXlO,OO f

Peso das Receitas Próprias

30.000.lXl e

2S.000,OO€

20.0lXl,O() €

lS.000,OO€

:l.O.OOO,lXl f

• Ree'ert"as Totais Arrecadadas Transferências Correntes

• Traosferêocies de Capital Receitas P rópr ias

Gráfico 5 - Análise às receitas próprias

A Freguesia de São Pedro de Nordestinho previu arrecadar um montante de 58.074,07 { dos

quais arrecadou, 29.814,54 { que se distribuem principalmente pelos capítulos acima

mencionados. O grau de execução orçamental das receitas situa-se nos 51,34%.

Do total de receitas arrecadadas acima indicado, 1.065,57 € corresponde a receitas próprias, ou

seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 3,57%. A

Freguesia de São Pedro de Nordestinho evidencia cerca de 96,43% de dependência de receitas

provenientes de transferências, o que vai de encontro à tendência da generalidade das

freguesias. A Freguesia de São Pedro de Nordestinho está relativamente dependente de receitas

provenientes de transferências da Administração Autárquica e Administração Regional, como

podemos analisar através da tabela seguinte.

Total Receita Arrecadada----------
Total Receitas Próprias -------
Peso das Receitas Próprias

29.814,54 € a-------------------
l.065,57€ b

3,57% b/a

Tabela ó - Receites próprias

No gráfico seguinte é possível verificar o volume de receitas executadasetéà data. Assim sendo,

mais uma vez se constata que o capítulo "06-Transferências correntes" foi aquele em que a

autarquia arrecadou maior volume de receitas.

FREC;·UESU\!)E S~~O PE[)i~O [)E NORDEST!NHC)



RELATÓRIO DE CONSULTORIA·· 4" TRUv1ESTRE ANO ECONOt,!\iCO DE 2014

, a 01 ..impostos directos
: .1103·· t(Nâ o a p!ícável às a utarouías locais"
: SM0'5-Rendírrlentos da propriedade

~ 07-Venda de bens e serviços .correntes
. ~ 09-Venda de bens d:::~ investimento
, 1$ll-ActivO$ Financeiros

,..J ts-outras Receitas de ('..apíto~
. ,)ú 1~_-í~~~O.5,içÕ~Snã.o!~bati?~s nos :agamentos

~~:02··fmpostos indirectos
tJ: ()i-I.··Taxas-, multas e outras penalidades
•• 06-Transferências correntes
':h OS-Outras receitas correntes
ti lO-Transferências de Capita!
• 12-Passh,'Os Finance;ros

14-"Nã c aplicável às a utarquias lccais"
li 16-Sa!oo da Gerência f\nterKn

Gráfico 6 - Receitas Cobrados Líquidos

Através do quadro seguinte constata-se que a autarquia previu arrecadar receitas correntes no

valor de 32.069,01 €, tendo sido arrecadados 29.314,54 €, que se traduz num grau de execução

orçamental das receitas correntes de 91,41%.

Receita Corrente Prevista 32.069,Ol€ a
Receita Corrente Arrecadada 29.314,54€ b
Diferença 2.754,47€ a-b
Grau de Execução Orçamental _______________~~:_~}_o/~~L~------------------------~~--------------------------

Tabelo 7 - Análise à Receito Corrente

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar

25.308,73 €, tendo sido arrecadados 500,00 €, que se traduz num grau de execução orçamental

das receitas de capital de 1,98%.

Receita Capital Prevista 25.308,73 € a
Receita Capital Arrecadada 500,OO€: b--
Diferença 24.808,73 € a-b
Grau de Execução Orçamental

, ,
1;98% h/a. -,

Tabelo 8 - Análise Às Recifas de Capital
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Assim, no conjunto das receitas, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de

57.377,74 € dos quais foram arrecadados 29.814,54 €, o que se traduz num grau de execução

orçamental de 51,34%.

Receita Prevista Total com SGA ! 58.074,07 € a--------------------------------r--------------
Total Receita Arrecadada 29.814,54 € b>----._--- ---
Diferença ! 28.259,53 € a··b
Grau de Execução Orçamental! 51,34% b/a

Tabela 9 - Análise à receita com o Saldo da Gerência Anterior

No gráfico seguinte constata-se que o capítulo "06-Transferências correntes" foi aquele em que a

autarquia arrecadou um maior volume de receitas.

Previsões corrlgídas

25.0(0)JD€

20.{)()Ú,üÚ€

15.000,GG€

01 02 03 0405060708 09 10 ~112 1~"14 j5 16

5.000,OO€

Na análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa conclui-se que a Freguesia de São

Pedro de Nordestinho obteve uma execução orçamental onde receitas arrecadadas são

superiores às despesas executadas, provocando um aumento do saldo para a gerência seguinte.

o saldo da gerência anterior (execução orçamental}' é de 696,33··f·e·o-saldo para a gerência

seguinte (execução orçamental) é de 2.244,91 f, o que se traduz num aumento de 1.548,58

Euros.
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Tabelo 10 - Operaçôes Orçamenfais

Relação Receitas/Despesas

Despesas Pagas. RecE-~ítasArrecadadas

Gráfico 7 - Relação dos Receitas Cobrados e dos Despesas Pagos
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EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS
Na análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos, constata-se que o total de

investimentos previstos é de 25.358,73 €.

Análise dos investimentos do ano orçamental de 2014

20141111 250,00€ € 0,00%

20141112 200,OO€ € 0,00%

20141113 200,oo€ € 0,00%

20141114 zoo.oo c € 0,000/0

20142461 200,00€ € 0,00%

20142521 250,OO€ € 0,000/0
• $

20142531 24.058,73€ € 0,00%
____ ;:;:;:c;:w::;:z >=

Totais 25.358,73€ € 0,00%

Gráfico 8 - Resumo da Execução do Piano Plurianual de Investimentos

Análise ao investimento total

~.. ~:------

INVEST!MENTlli

Gráfico 9 - Comparação dos Investimentos Previstos face aos Realizados na totalidade dos investimentos

Ff<EC;UESif\ DE SÃ.O PEf)RC) [)E !~~Of{[)E-S1!i'J Me)
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Investimentos em 2014

20142531

Gráfico 10 - Análise investimento previsfoireaiizado por projeto
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Considerações Finais e Notas do Consultor

• A freguesia de São Pedro de Nordestinho cumpre o princípio do equilíbrio previsto na

alínea e) do ponto 3.1.1 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais

(doravante designado por POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54 - A/99 de 22 de

Fevereiro, uma vez que as receitas correntes são suficientes para cobrir as despesas

correntes;


