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INTRODUÇÃO 
 

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de Setembro, que aprovou 

o SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Autarquias Locais) apresentam-se os 

documentos de prestação de contas relativos ao período entre 01 de Janeiro de 2020 e 31 de 

Dezembro de 2020. 

O presente Relatório de Contas e Documentos de Prestação de Contas relativo ao ano 

económico de 2020 serão submetidos à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, 

nos termos do disposto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea e) e alínea b), do n.º 1 do artigo 9.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um 

conjunto de documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução 

orçamental e financeira de um ciclo temporal, geralmente coincidente com o ano civil. 

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos 

princípios da clareza, exactidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise, tanto na 

vertente económica, como na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos 

meios afectos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização 

dos objectivos inicialmente aprovados, guiados pela acção política, tendo sempre presente os 

superiores interesses colectivos da população da Freguesia. 

O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental positivo de 

1.535,62 €, que não inclui/inclui o Saldo da Gerência Anterior (execução orçamental à data de 

31/12/2020) de 148,12 €, e foi elaborada segundo as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 

192/2015, de 11 de Setembro. 

No período em referência, a execução da receita atingiu 91,00% da prevista, a despesa total 

executada no período em análise ascendeu a 87,53%, sendo que a execução do Plano Plurianual 

de Investimentos atingiu 42,21%. 

 

 

 

 



 2020 |JUNTA DE FREGUESIA ALGARVIA 

4 
 

De realçar que o montante de obrigações por pagar no valor de 88,96 €, respeitando no seu 

fundamental a despesas decorrentes dos serviços e atividades da Junta de Freguesia (encargos 

com as instalações, entre outras) e descontos/contribuições. 

Os documentos de prestação de contas foram elaborados de acordo com a Instrução n.º 1/2020 

– publicado no Diário de República, II Série n.º 46 de 06 de Março. 

MAPAS APRESENTADOS 

Fluxos de Caixa  Demonstração de Desempenho Orçamental 

Resumo Diário de Tesouraria  

Demonstração de Execução Orçamental da 

Receita 

Alterações Orçamentais da Despesa 

Demonstração de Execução Orçamental da 

Receita 

Alterações Orçamentais da Receita 

Execução do Plano Plurianual de 

Investimentos 

Situação Financeira 

Execução do Plano Plurianual de Atividades Transferências e Subsídios Concedidos 

 Transferências e Subsídios Recebidos 

 

Tabela 1- Mapas apresentados 

O Presidente 

_________________________________ 

 

O Tesoureiro 

________________________________ 

 

O Secretário 

_________________________________ 
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CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Designação: Freguesia de Algarvia 

NIF: 512093164 

Endereço : Rua D. David Dias Pimentel, s/n.º Algarvia 

Concelho: Nordeste 

Distrito: P. Delgada 

Telefone: 296452035 

Fax:  

E-mail:  jfalgarvia@sapo.pt 

Regime Financeiro: Simplificado - Micro-entidade SNC-AP 

A Junta de Freguesia desenvolve Atividades no âmbito da lei, vista a prossecução dos interesses 

próprios da população residente na respetiva circunscrição administrativa. 

II – DADOS GEOGRÁFICOS 

 

A Junta de Freguesia, possui uma área de 5,1km², com aproximadamente 290 habitantes (2011).  
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III – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 

Ilustração 1 - Estrutura Organizacional Órgão Executivo 

IV – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

 

ÓRGÃO EXECUTIVO 

 

A composição do órgão executivo da junta, responsável pelo exercício de 2020, é a representada 

na seguinte tabela. 

TITULAR CARGO 

António José Pacheco Dutra Presidente 

Fábio Filipe Couto Almeida Secretário/a 

Dinis Francisco Rebelo Bernardo Tesoureiro/a 

 

Tabela 2 - Composição do Órgão Executivo 

 

De acordo com o disposto no artigo 16º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, é da 

competência da Junta de Freguesia, entre outras: 

 

 Elaborar e manter actualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis; 

 Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do plenário de cidadãos 

eleitores as opções do plano e a proposta do orçamento; 

 Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do plenário de cidadãos 

eleitores as revisões às opções do plano e ao orçamento; 
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 Executar as opções do plano e orçamento, bem como aprovar as suas alterações; 

 Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, quando aplicável nos termos da lei, bem 

como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva 

avaliação e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação do 

órgão deliberativo; 

 Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas da freguesia. 

ÓRGÃO DELIBERATIVO 

 

O órgão deliberativo da freguesia, constitui a Assembleia de Freguesia, apresentando a Mesa 

da Assembleia a seguinte composição: 

 

TITULAR CARGO 

Zélia  Amaral Teixeira Presidente 

Bruno Cabral  1º Secretário/a 

Carlos Costa 2º Secretário/a 

Mário Alexandre Medeiros Membro  

Alberto Jorge Amaral Membro 

José Manuel Rebelo Membro 

Eusébio Medeiros Membro 

 

Tabela 3- Composição do Órgão Deliberativo 

Compete à Assembleia de Freguesia, nomeadamente: 

 

 Acompanhar e fiscalizar a actividade da freguesia, sem prejuízo do exercício normal da 

competência desta; 

 Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da 

junta acerca da actividade por si ou pela junta exercida, no âmbito da competência 

própria ou delegada, bem como da situação financeira da freguesia; 

 Aprovar as opções do plano, a proposta de orçamento e as suas revisões; 

 Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva 

avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação de contas; 

 Aprovar, nos termos da lei, os quadros de pessoal dos diferentes serviços da freguesia; 

 Estabelecer as normas gerais de administração do património da freguesia ou sob sua 

jurisdição. 



 2020 |JUNTA DE FREGUESIA ALGARVIA 

8 
 

V – DESCRIMINAÇÃO DAS TAREFAS E FUNÇÕES DESEMPENHADAS 

 

Presidente | Tarefas que executa: 

 
 Executar por empreitada ou administração direta, as obras que constem das opções do 

plano e tenham dotação orçamental adequada nos instrumentos de gestão previsional 

aprovados pela Assembleia de Freguesia; 

 Discutir e preparar com a Câmara Municipal contratos de delegação de competências e 

acordos de execução, nos termos previstos na presente Lei;  

  Discutir e preparar com Instituições Públicas, particulares e cooperativas que 

desenvolvam a sua atividade na circunscrição territorial da freguesia protocolos de 

cooperação, designadamente quando os respetivos equipamentos sejam propriedade da 

freguesia e se salvaguarde a sua utilização pela comunidade local;  

  Promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, 

cultural e desporto;  

  Participar, em colaboração com Instituições Particulares de Solidariedade Social, em 

programas e iniciativas de ação social; 

 Prestar a outras entidades públicas toda a colaboração que lhe for solicitada, 

designadamente nos domínios da estatística e outros do interesse da população da 

freguesia; 

 Colaborar com a autoridade municipal de proteção civil na iminência ou ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe;  

  Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários públicos;  

  Conceder terrenos, no Cemitério propriedade da freguesia, para jazigos, mausoléus e 

sepulturas perpétuas;  

  Gerir, conservar e promover a limpeza dos Cemitérios propriedade da freguesia; 

  Administrar e conservar o património da freguesia;  

 Adquirir e alienar bens móveis;  

 Proceder ao registo e licenciamento de canídeos;  

  Executar, no âmbito da Comissão Recenseadora as operações de recenseamento 

eleitoral, bem como desempenhar as funções que lhe sejam determinadas pelas leis 

eleitorais e dos referendos;  

  Lavrar termos de identidade e justificação administrativa;  

 Passar Atestados;  

  Remeter ao Tribunal de Contas as contas da freguesia;  
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 Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinadas pela 

Assembleia de Freguesia; 

  O Licenciamento de atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem a festas 

populares, romarias, feiras, arraiais e bailes. 

 

Secretário/a | Tarefas que executa: 

 

  Substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

  Elaborar as atas das reuniões da Junta de Freguesia, na falta de funcionário nomeado 

para o efeito; 

  Certificar, mediante Despacho do Presidente, dos factos e atos que constem dos 

arquivos da freguesia e, independentemente de despacho, o conteúdo das atas das 

reuniões da Junta; 

 

Tesoureiro/a | Tarefas que executa: 

 

 Arrecadar as receitas;  

  Proceder ao pagamento das despesas autorizadas;  

  Fazer a escrituração dos modelos contabilísticos da receita e despesa, com base nos 

respetivos documentos;  

 

VI – SERVIÇOS DISPONÍVEIS 

 

No uso das suas competências, a Junta de Freguesia emite documentos para diversas 

finalidades, nomeadamente: 

 Declarações (Várias) 

 Atestados de Residência 

 Certidões (Várias) 

 Provas de Vida 

 Confirmações de Agregado Familiar 

 Termos de Justificação Administrativa 

 Termo de Identidade 

 Atestados de eleitor 
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 Recenseamento Eleitoral 

 Licenciamento de Canídeos e Gatídeos 

 Autenticação de Fotocópias 

 Gestão do Cemitério Paróquia 

 

 

 

 

 

VII – MAPA DE PESSOAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Mapa de Pessoal 

 

 

 

 

VIII – POLÍTICA ORÇAMENTAL 

 

Os documentos previsionais, nomeadamente o Orçamento e Plano Plurianual e o Plano 

Plurianual de Investimentos, constituem um instrumento primordial para a gestão autárquica, 

pois estão neles definidas as linhas de desenvolvimento estratégico a médio e longo prazo e a 

política financeira a curto prazo. 
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O Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos permitem conhecer as previsões 

estabelecidas pelos órgãos representativos da freguesia, para uma determinada gerência 

económica. 

 

Seguidamente apresenta-se a análise à estrutura e evolução da política orçamental 

desenvolvida pela autarquia.  

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

1. SITUAÇÃO ORÇAMENTAL – RECEITA 

 

Tabela 4 - Evolução e Distribuição da Receita por capítulo económico 

A Junta de Freguesia previu para 2020 arrecadar um orçamento de receita no montante de 

44.242,67 € dos quais já arrecadou 40.260,25 €. O grau de execução orçamental das receitas 

situa-se nos 91,00 %. 

01-Impostos directos 306,00 €                387,72 €                 0,69% 0,96% 126,71%

02-Impostos indirectos -  €                       -  €                        ---------- ---------- ----------

03-“Não aplicável às autarquias locais” -  €                       -  €                        ---------- ---------- ----------

04-Taxas, multas e outras penalidades 311,00 €                56,50 €                    0,70% 0,14% 18,17%

05-Rendimentos da propriedade -  €                       -  €                        ---------- ---------- ----------

06-Transferências correntes 38.368,45 €          38.367,91 €           86,72% 95,30% 100,00%

07-Venda de bens e serviços correntes 1.950,00 €             1.300,00 €              4,41% 3,23% 66,67%

08-Outras receitas correntes -  €                       -  €                        ---------- ---------- ----------

09-Venda de bens de investimento -  €                       -  €                        ---------- ---------- ----------

10-Transferências de Capital 3.159,10 €             -  €                        7,14% 0,00% 0,00%

11-Activos Financeiros -  €                       -  €                        ---------- ---------- ----------

12-Passivos Financeiros -  €                       -  €                        ---------- ---------- ----------

13-Outras Receitas de Capital -  €                       -  €                        ---------- ---------- ----------

14-“Não aplicável às autarquias locais” -  €                       -  €                        ---------- ---------- ----------

15-Reposições não Abatidas nos Pagamentos -  €                       -  €                        ---------- ---------- ----------

16-Saldo da Gerência Anterior 148,12 €                148,12 €                 0,33% 0,37% 100,00%

Totais 44.242,67 €          40.260,25 €           100,00% 100,00% 91,00%

Previsões 

Corrigidas

Receita Cob. 

Líquida

Previsões 

Corrigidas

Receita Cob. 

Líquida

Grau de 

Execução

Euros Va lore s Re la tivos

Capítulos
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Gráfico 1- Distribuição das Receitas Cobradas Líquidas 

A Junta de Freguesia não arrecadou receita em todos os capítulos económicos 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 justificada pelo Fundo de 

Financiamento das Freguesias, Artigo 38.º, n.º 8 da lei 73/2013 e a prossecução da Delegação 

de Competências. 
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Gráfico 2 - Peso das Receitas Próprias 

 

Quadro 2 - Análise à Receita Própria 

 

Do total de receitas arrecadadas acima indicado, 1.892,34 € corresponde a receitas próprias, ou 

seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 4,70 %. Junta 

de Freguesia evidencia cerca de 95,30 % de dependência de receitas provenientes de 

transferências, apresentando um razoável nível de autonomia financeira relativamente às 

receitas provenientes de transferências da Administração Autárquica e Administração Regional. 

 

Através do quadro seguinte constata-se que a autarquia previu arrecadar receitas correntes 

no valor de 40.935,45 €, tendo sido arrecadados 40.112,13 €, que se traduz num grau de 

execução orçamental das receitas correntes de 97,99 %. 

 

 

 

Quadro 3 - Análise à Receita Corrente 

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

3.159,10 €, não tendo sido arrecadado quaisquer montante, o que se traduz num grau de 

execução orçamental das receitas de capital de 0,00 %. 

 

 

 

Quadro 4 - Análise à Receita de Capital 

Assim, no conjunto das receitas, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de 

44.242,67 € dos quais foram arrecadados 40.260,25 €, o que se traduz num grau de 

execução orçamental de 91,00 %. 

40.260,25 €         a

1.892,34 €            b

4,70% b/a

Total Receitas Próprias

Peso das Receitas Próprias

Total Receita Arrecadada

40.935,45 €         a

40.112,13 €         b

823,32 €               a-b

97,99% b/a

Diferença

Receita Corrente Prevista 

Receita Corrente Arrecadada

Grau de Execução Orçamental

3.159,10 €            a

-  €                      b

3.159,10 €            a-b

0,00% b/aGrau de Execução Orçamental

Receita Capital Prevista

Receita Capital Arrecadada

Diferença
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Quadro 5 - Análise à Receita 

 

2. SITUAÇÃO ORÇAMENTAL – DESPESA 

 

Quadro 6- Evolução e Distribuição da Despesa por capítulo económico 

 

 

Junta de Freguesia realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia 

previsto. O agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é o “06 – 

Outras despesas correntes” com um grau de execução de 99,37%.  

O agrupamento com o maior peso nas despesas foi o “01 – Despesas com o pessoal”, 

representando 41,92% das despesas realizadas no ano económico de 2020.  

44.242,67 €         a

40.260,25 €         b

3.982,42 €            a-b

91,00% b/a

Total Receita Arrecadada      

Diferença                              

Receita Prevista Total com SGA    

Grau de Execução Orçamental  

01-Despesas com o pessoal 16.334,04 €          16.231,59 €           36,92% 41,92% 99,37%

02-Aquisição de bens e serviços 11.015,53 €          10.372,18 €           24,90% 26,78% 94,16%

03-Juros e outros encargos -  €                       -  €                        ----------- ---------- ---------

04-Transferências correntes 8.298,00 €             8.271,80 €              18,76% 21,36% 99,68%

05-Subsídios -  €                       -  €                        ----------- ---------- ---------

06-Outras despesas correntes 386,00 €                383,67 €                 0,87% 0,99% 99,40%

07-Aquisição de bens de capital 8.209,10 €             3.465,39 €              18,55% 8,95% 42,21%

08-Transferências de capital -  €                       -  €                        ----------- ---------- ---------

09-Activos financeiros -  €                       -  €                        ----------- ---------- ---------

10-Passivos financeiros -  €                       -  €                        ----------- ---------- ---------

11-Outras despesas de capital -  €                       -  €                        ----------- ---------- ---------

Totais 44.242,67 €          38.724,63 €           100,00% 100,00% 87,53%

Dotações 

Corrigidas

Grau de 

Execução
Despesas pagas

Despesas 

Pagas

Dotações 

Corrigidas

Euros Valores Relativos

Agrupamentos
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Gráfico 3 - Distribuição das Despesas Pagas 

 

 

Junta de Freguesia previu para o ano de 2020 um orçamento de despesa de 44.242,67 €, 

dos quais já realizou 38.724,63 €. Junta de Freguesia atingiu um volume de despesa de 

87,53% do total das despesas previstas. No que diz respeito ao grau de execução por 

agrupamento, estes situam-se todos entre os 42,21% e 99,68%. 

 

DESPESAS CORRENTES 

 

Analisando o gráfico 1, o agrupamento “01 – Despesas com o pessoal” apresenta-se com 

um peso de 46,03% das despesas correntes realizadas. Nos restantes agrupamentos de 

despesa, o “02 – Aquisição de bens e serviços” representa 29,42% das despesas 

correntes realizadas, o agrupamento “04 – Transferências correntes” representa 23,46% 

das despesas correntes realizadas e o agrupamento “06 – Outras despesas correntes” 

representa 1,09% das despesas correntes realizadas. 

42%

27%

21%

1%
9%

Despesas Pagas 

01-Despesas com o pessoal 02-Aquisição de bens e serviços

03-Juros e outros encargos 04-Transferências correntes

05-Subsídios 06-Outras despesas correntes

07-Aquisição de bens de capital 08-Transferências de capital

09-Activos financeiros 10-Passivos financeiros

11-Outras despesas de capital
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Gráfico 4 - Análise às Despesas Correntes 

 

A autarquia previu um orçamento de despesa corrente para o ano de 2020 de 36.033,57 €, 

dos quais executou 35.259,24 € durante o período em análise, traduzindo-se num grau de 

execução orçamental das despesas correntes de 97,85%. 

 

Quadro 7 - Análise à Despesa Corrente 

 

DESPESAS DE CAPITAL 

 

Analisando o gráfico seguinte, o agrupamento “07 – Aquisição de bens de capital” 

apresenta-se com um peso de 100,00% das despesas de capitais realizadas. 

 

- €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €

40.000,00 €

Análise às Despesas Correntes

Despesa Corrente Despesas Com o Pessoal

Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos

Transferências Correntes Outras despesas Correntes

36.033,57 €         a

35.259,24 €         b

774,33 €               a-b

97,85% b/aGrau de Execução Orçamental

Diferença

Despesa Corrente Executada

Despesa Corrente Prevista
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Gráfico 5 - Análise às Despesas de Capital 

 

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 8.209,10 €, dos quais 

investiram 3.465,39 € durante o período em análise, o que se traduz num grau de execução 

das despesas de capital de 42,21%. 

 

Quadro 8 - Análise à Despesa de Capital 

Na totalidade, Junta de Freguesia dotou para o ano de 2020 um total de 44.242,67 €, dos quais 

executou 38.724,63 € durante o período em análise, traduzindo-se assim num grau de execução 

orçamental das despesas de 87,53%. 

 

Quadro 9 - Análise à Despesa 

 

3.465,39 € 3.465,39 €

- €

500,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

2.000,00 €

2.500,00 €

3.000,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

Análise das Despesas de Capital

Despesa de capital Aquisição de bens de capital Transferências de Capital

8.209,10 €            a

3.465,39 €            b

4.743,71 €            a-b

42,21% b/a

Despesa Capital Prevista

Diferença

Despesa Capital Executada

Grau de Execução Orçamental

44.242,67 €         a

38.724,63 €         b

5.518,04 €            a-b

87,53% b/aGrau de Execução Orçamental

Total Despesa Prevista

Total Despesa Executada

Diferença
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3. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

Do Plano Plurianual de Investimentos, constata-se que do total dos quatro projetos de 

intervenção que perfazem o montante para 2020 de 8.209,10 €, apenas foram realizados 

3.465,39 €, o que se traduz num grau de execução de 42,21%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Análise ao Investimento 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Execução do Plano Plurianual de Investimentos 

 

O grau de execução dos projectos/acções, varia entre 0,00% e 99,83% sendo este valor mais 

elevado associado ao projecto nº. “1 2020/4 – Ferramentas e Utensílios”.  

 

O projeto de maior montante realizado foi o nº. “1 2020/1 – Conservação de Instalações de 

Serviços”, com um investimento realizado de 2.633,67 €, representando 76,00 % do total dos 

investimentos realizados. 

 

 

8.209,10 €

3.465,39 €

INVESTIMENTOS

Análise ao investimento total

Previsto Realizado

Número do 

Projeto/Ação

Previsto para o ano 

de 2020

Realizado no ano de 

2020

Grau de 

execução

1  2020/1 4.253,00 €                  2.633,67 €                      61,92%

1  2020/4 697,00 €                      695,80 €                          99,83%

2  2020/5 3.159,10 €                  135,92 €                          4,30%

2  2020/1 100,00 €                      -  €                                0,00%

Totais 8.209,10 €                  3.465,39 €                      42,21%

Análise dos Investimentos do ano orçamental de 2020
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4. RESULTADO  

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 

 

A regra do equilíbrio orçamental preconizada no SNC-AP e reforçada pelo Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das entidades intermunicipais, constante da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

Setembro, determina que as receitas correntes devem ser iguais ou superiores às despesas 

correntes.   

 

A Junta de Freguesia encontra-se a cumprir com o princípio do equilíbrio orçamental, uma vez 

que as receitas correntes são superiores às despesas correntes (40.112,13 € < 35.259,24 €);  

 

Tabela 6 - Equilíbrio Orçamental 

 

A execução orçamental da Junta de Freguesia cumpriu com esta regra, encerrando o exercício 

orçamental com um saldo corrente superavitário 1.535,62 €. 

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR VS. SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE 

 

A Junta de Freguesia 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 148,12 € e o saldo para 

a gerência seguinte (execução orçamental) é de 1.535,62 €, o que se traduz num aumento 

de 1.387,50 €. 

 

Receitas Despesas

Correntes     40.112,13 € >     35.259,24 € 
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Gráfico 7 - Relação entre Receitas e Despesas 

 

Analisadas as Contas, verifica-se que da relação Receitas/Despesas, acrescendo o Saldo da 

Gerência Anterior de 148,12 € obtemos o saldo de execução orçamental para a Gerência 

Seguinte, que será de 1535.62 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 10 - Operações Orçamentais 

 

 

 

 

38.724,63 €
40.260,25 €

Relação Receitas/Despesas

Despesas Pagas Receitas Arrecadadas

Receitas Despesas

S.G. Anterior          148,12 €  - 

Correntes     40.112,13 € >     35.259,24 € 

Capital                  -   € <       3.465,39 € 

S.G. Seguinte  -       1.535,62 € 

Total     40.260,25 €     40.260,25 € 

Operações Orçamentais
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
 

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2020 
 
 
 
 

 
 

 
 

APROVADO 
 

PELA JUNTA DE FREGUESIA 
 

Em reunião de  
 

____________________ 

Pela ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  
 

Em reunião de  
 

_______________________ 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Os Documentos de Prestação de Contas são apresentados em obediência à Instrução n.º 

Instrução n.º 1/2020 – publicado no Diário de República, II Série n.º 46 de 06 de Março. 

 

ANEXO I – Orçamento e Plano Orçamental Plurianual  
ANEXO II – Plano Plurianual de Investimentos (PPI)  
ANEXO III – Demonstração de Desempenho Orçamental  
ANEXO IV – Demonstração de Execução Orçamental da Receita  
ANEXO V – Demonstração de Execução Orçamental da Despesa 
ANEXO VI – Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos  
ANEXO VII – Alterações Orçamentais da Receita  
ANEXO IX – Alterações Orçamentais da Despesa 

ANEXO X – Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos  

ANEXO XII – Operações de Tesouraria  

ANEXO XIV – Transferências e Subsídios Concedidos  
ANEXO XV – Transferências e Subsídios Recebidos 

ANEXO XVI- Outras: 

- Resumo Diário de Tesouraria; 

- Fluxos de Caixa. 

ANEXO XVII - Divulgação do Inventário de Património/Inventário 
ANEXO XVIII - Dívidas a Terceiros por Antiguidade dos Saldos  
ANEXO XVIV – Relatório de Atividades 

 

 

 

 


