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RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

De acordo com o estabelecido no ponto 13 do Decreto-lei Nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro e da 

Resolução n.º 4/2004 – 2ª Secção do Tribunal de Contas define no Quadro Anexo I, o Relatório 

de Gestão como documento n.º 28 quando se refere aos documentos de prestação de contas 

das Autarquias Locais, devendo o mesmo ser remetido à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A) e ao Instituto Nacional de Estatística (INE) 

independentemente do volume de Receitas ou das Despesas ocorridas durante o ano, o 

presente relatório de gestão, referente ao exercício do ano económico de 2019, constitui, antes 

de mais, o cumprimento da imposição legal de levar ao conhecimento dos órgãos colegiais da 

Freguesia um retrato fiel do desempenho da gestão de freguesia, conforme estabelecido. 

Com opções devidamente fundamentadas, de acordo com os objetivos aquando da aprovação 

dos documentos previsionais, deseja-se que ao longo deste relatório com a elaboração de 

quadros, rácios e gráficos seja analisada toda a atividade da freguesia 

Pretende-se que este Relatório constitua um complemento da informação disponibilizada nos 

documentos contabilísticos, por vezes demasiado sintética, de forma a dar à linguagem confusa 

dos números a exterioridade necessária à sua plena compreensão, possibilitando não só aos 

responsáveis financeiros, mas a todos os outros a sua compreensão. 
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INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de vida de uma freguesia é diretamente proporcional ao grau de satisfação dos 

seus habitantes. Neste contexto, e com caraterísticas impares, é necessário uma gestão 

eficiente e eficaz traduzido num desenvolvimento sustentado nas várias áreas de intervenção, 

com objetivo principal responder com soluções eficazes aos problemas concretos da população. 

Com um desenvolvimento sustentado da Freguesia, a nossa ação não se limita apenas a 

infraestruturas básicas, mas preocupa-se também com a dinamização e apoio em áreas sociais, 

culturais e recreativas. A execução de projetos é extensa devido a muitas condicionantes, 

muitas delas legislativas, que obrigam a procedimentos elaborados e complexos o que leva 

muitas vezes a projetos para um ano, demorarem dois ou três. 

Num contexto de globalização, são colocados novos desafios aos autarcas e estes têm de 

definir quais as prioridades. O Poder Local tem cada vez mais importância no desenvolvimento 

de comunidades atrativas e autónomas, num contexto de globalização em que é necessário 

pensar globalmente e agir localmente. 

No que toca ao investimento, é esse seguramente o capítulo mais importante da estratégia, já 

que se bem orientado é a partir dos seus resultados que se geram as melhores condições de 

vida das pessoas, a nosso ver, os factos demonstram-no, alguns desvios ao caminho a 

prosseguir apareceram exatamente em áreas onde não é a Freguesia a ter a última palavra, a 

decisão nestes casos é de outras entidades. 

A Junta de Freguesia procura todos os anos, gerir de forma integrada, os meios financeiros, 

materiais e humanos que tem à sua disposição. 

São por isso, necessários objetivos devidamente estruturados, para que se avaliem as 

consequências do crescimento que se quer sustentável, visando promover o bem estar dos 

seus residentes e das pessoas que, pelas mais variadas razões, a demandam. 

Não basta, no entanto, enunciar novos princípios e objetivos, são necessários meios para os 

poder concretizar, nomeadamente, humanos, financeiros e organizacionais de forma a 

conseguir um desenvolvimento harmonioso para o aumento da qualidade de vida da 

população. 
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As atividades desenvolvidas no ano de 2019, apresentadas de uma forma genérica, nas 

informações que o Presidente da Junta levou às respetivas Assembleias Ordinárias as quais 

transcrevemos: 

Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres 

 
− Foram efetuadas pequenas reparações nas escolas de 1º Ciclo e Jardins de Infância, 

com pintura de todo o espaço exterior do Jardim de Infância (JI) de São Teotónio e 

pintura dos muros do JI da Zambujeira do Mar e do Cavaleiro; 

− Cedência de transporte e apoio logístico a várias associações; 

− Cedência de transporte para as crianças do JI de São Teotónio frequentarem aulas de 

dança na Sociedade Recreativa; 

− Apoio na realização de atividades na Passagem do Ano na Zambujeira do Mar, com 

Fogo-de-artifício e concerto com Linhas Cruzadas; 

− Freguesia de São Teotónio, entidade parceira do projeto Integrando (Taipa) que tem 

como resposta do Centro Local de apoio à Integração do Imigrante com a 

disponibilização de um espaço para atendimentos; 

− Proporcionar às crianças que frequentam a Creche, jardins-de-infância e Escolas básicas 

da freguesia uma Visita à Casa do Pai Natal, onde é criando um espaço de magia onde 

todas as crianças recebem a já tradicional prenda do Pai Natal; 

− Implementar o projeto São Teotónio em Movimento em parceria com a Cautchú, 

Associação para o Desenvolvimento do Desporto com a promoção de atividades 

desportivas aos utentes das IPSS da freguesia (Centro de Dia da Zambujeira do Mar, 

Creche os Calculinhos e Lar de São Teotónio) e em localidades da freguesia onde não 

existe o programa Viver Ativo do Município de Odemira, nas localidades do Malavado, 

São Miguel, Brejão e Relva Grande. 

− Colaboração na promoção de atividades culturais no âmbito do projeto Animar o 

Verão, na Zambujeira do Mar; 

− Apoio logístico e atribuição de subsídio a várias associações; 

− Apoio logístico, e colaboração com algumas associações na organização do Festival do 

Polvo na Zambujeira do Mar, Convívio do Bordalo em São Miguel e Festival da Batata-

Doce no Cavaleiro, 19º Festival de Mastros em São Teotónio; 

− Apoio logístico à Feira das Atividades Económicas do Concelho de Odemira em São 

Teotónio; 

− Apoio logístico ao Festival Sudoeste; 

− Feira anual da Zambujeira do Mar – limpeza e aluguer do espaço; 

− Dinamização de um espaço de verão (ATL) em São Teotónio para crianças dos 3 aos 6 

anos em parceria com a Associação Tic-Tac, durante o mês de agosto; 



Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2019 

 

 

6 

− Celebração de protocolos com o Centro Desportivo e Cultural do Cavaleiro para a 

colaboração na dinamização de manutenção de espaços públicos; 

− Conclusão das propostas vencedoras ao OPJ 2018, Proposta Material – Melhoramento 

no Jardim da Elsa, aquisição de vários equipamentos, nomeadamente a aquisição de 

baloiço, churrasqueira, entre outros; 

− Comemoração do Dia de São Martinho com a oferta de castanhas e sumos a todos os 

alunos de JI e 1º ciclo e IPSS; 

− Colocação de brinquedos no espaço exterior das escolas do Brejão e Cavaleiro; 

 

REDE VIÁRIA E ESPAÇOS URBANOS 

 

− Grandes reparações em caminhos vicinais, bermas e passeios a destacar: 

- Alcaria; 

- Arneiro das bornicas; 

- Assoreiro; 

- Baiona – Praia de Odeceixe Norte; 

- Brejão - Azenha do Mar; 

- Brejão – Carvalhal; 

- Eirinhas; 

- Praia do Carvalhal; 

- São Miguel – Vale dos Alhos; 

- São Teotónio- Zambujeira do Mar; 

- Touril; 

- Vale Covas; 

- Vale Figueira; 

- entre outras. 

 

− Limpeza e arranjos exteriores na Capela de Santa Bárbara em João de Ribeiras para a 

realização da festa religiosa; 

− Manutenção dos parques de merendas; 

− Limpezas de ruas e espaços públicos nas várias localidades da freguesia; 

− Recolha de Monos das vias públicas e junto aos Portos de pesca da Azenha do Mar e 

Zambujeira do Mar; 

− Pintura de vários muros na freguesia; 
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AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 

 
− Manutenção e melhoramentos dos espaços verdes da Freguesia; 

− Manutenção dos parques de merendas; 

− Recolha de lixos depositados junto às Estradas Nacionais e Municipais da freguesia; 

− Limpezas de ruas e espaços públicos nas várias localidades da freguesia; 

− Efetuada a poda das árvores em vários locais da freguesia; 

− Recolha de lixos nas Praias da Freguesia, Zambujeira do Mar, Carvalhal, Alteirinhos; 

 

AÇÃO SOCIAL 

 
− Disponibilização de serviços no Balcão Sénior, entre outros, pedidos de pensões de 

velhice, pedidos de reembolsos de despesas de funeral, pedidos de prestações por 

morte, complemento solidário para idosos; 

− Encaminhamento para as entidades competentes quando existam pessoas em risco; 

− Almoço de Natal para cerca de 600 idosos e reformados da freguesia, em colaboração 

com a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de São Teotónio 

com o sorteio de uma viagem para 15 idosos na Barragem de Santa Clara que 

participaram no almoço; 

− Realização de um batismo de voo com 5 idosos numa viagem entre Lisboa e Faro; 

− Participação na rede social, no Conselho Local de Ação de Odemira, local de 

planeamento e coordenação da intervenção social; 

− Gestão da Comissão Social da Freguesia de São Teotónio, na articulação e congregação 

de esforços para a intervenção social; 

− Participação na RIDVAL, Rede Integrada de Resposta à Violência Doméstica, a violência 

doméstica é um problema social na nossa região e a Freguesia de São Teotónio está 

atenta e disponível para apoiar ações de prevenção e luta contra este problema social; 

− Representação da Freguesia no Conselho Municipal do Imigrante, participação e 

colaboração na elaboração do Plano Municipal de Integração do Imigrante; 

− Freguesia de São Teotónio, entidade parceira do consórcio do Projeto ST-E7G (TAPA) 

que tem por objetivo a criação de respostas na freguesia que melhorem os níveis de 

integração social, escolar e comunitária; 

− Elaboração de IRS para idosos com baixos recursos; 

− Freguesia de São Teotónio, entidade parceira no CLAIM – Centro Local de Apoio à 

Integração de Migrantes de Odemira, surge de um Protocolo Multilateral de 

Colaboração entre o Município de Odemira a TAIPA e empresas privadas, onde a 

Freguesia de São Teotónio disponibiliza um espaço de atendimento, na sede da Junta 

de Freguesia; 
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− Disponibilização de espaço ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) de 

forma a possibilitar a inserção e reinserção dos desempregados no mercado de 

trabalho; 

− Disponibilização de espaço adequado para atendimento de técnicos, no âmbito do 

programa rede social, para apoio a indivíduos ou famílias na prevenção e/ou resolução 

de problemas de exclusão social; 

− Articulação com as entidades competentes, para a avaliação de situações de risco de 

pobreza e sinalizadas à Junta de Freguesia; 

− Apoio ao Município de Odemira na comemoração do dia dos avós, no dia 26 de julho 

onde vários avós e netos visitaram o Planetário, em Lisboa, em ambiente calmo e de 

convívio; 

− Colaboração com a Taipa na recolha, identificação e distribuição dos Cabazes de Natal 

às famílias carenciadas da freguesia, no projeto Aliados no Natal; 

− Cedência de espaços adequados para a recolha de sangue; 

 

 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS 

 
− Representação da freguesia em diversas reuniões, grupos de trabalhos e eventos; 

− Conselho Municipal da Educação; 

− Sessão de apresentação da Rota Vicentina do projeto de implementação dos trilhos 

de BTT; 

− Assembleia Distrital da Anafre; 

− Associação de Freguesias do PNSACV; 

− Conselho Local de Ação Social; 

− Conselho Municipal de Defesa da Floresta e Combate a incêndios; 

− Reunião preparatória da FACECO; 

− Reunião preparatória do Festival Sudoeste; 

− Reunião com a secretária de Estado da Educação de Lisboa; 

− Reunião preparatória e avaliação da época balnear 2019; 

− Presença na inauguração da Feira de Caça e Pesca de São Teotónio, do Festival do 

Polvo, em Mértola, da Festa da Batata-doce; 

− Participação nos encontros de marchas na freguesia, em São Teotónio e na 

Zambujeira do Mar; 

− Participação no Dia do Pescador; 

− Dinamização sessões de apresentação do Orçamento Participativo Jovem da 

Freguesia e do Município na Escola Básica 2,3 de São Teotónio e nas Escolas de 1 Ciclo, 

em São Teotónio, Brejão e Zambujeira do Mar, onde este com uma dotação global de 
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15 000,00€, sucedeu como proposta vencedora a proposta material aquisição de 

material para o JI e EB do Brejão com um valor global de 10 500,00€, não foi 

apresentada qualquer proposta imaterial; 

− Dinamização de uma página de Facebook da Freguesia de São Teotónio; 

− Dinamização do Jornal da Freguesia, com uma periodicidade quadrimestral; 

− Formação dos recursos humanos da autarquia; 

− Funcionamento e Recursos Humanos das Freguesias, 6h, 1 trabalhador; 

− Campanha IRS 2019, 3h, 1 pessoa; 

− Sistema de Normalização Contabilista para as Administrações Públicas para as 

Freguesias, 8h, 2 pessoas; 

− Orçamento de estado 2019 e Gestão do SIADAP, 6h, 1 pessoa; 

− Ação de Sensibilização para as Florestas, 3h, 10 pessoas; 

− Tripulante de Ambulância de transporte, 50h, 12 pessoas; 

− Cedência de sala de formação a diversas entidades para a ministração de formações; 

− Organização de um almoço de Natal para funcionários, membros da Assembleia de 

Freguesia e famílias; 

− Processo de recrutamento de 3 Assistentes Operacionais com relação jurídica de 

emprego pública por tempo determinado, com início de funções em janeiro de 2020, 

foram selecionados 4 após a aplicação de todas as provas sendo que 2 apresentaram a 

sua desistência no final do processo, ficando um lugar sem candidato; 

− Integração de 5 pessoas em Contrato Emprego Inserção, programa destinado a 

desempregados beneficiários de subsídio de desemprego ou de subsídio social de 

desemprego; 
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−  

ATENDIMENTO EM NÚMEROS 

    Total 

Declarações e Atestados 3138 

Correspondência 

Recebida  
1972 

Expedida 
362 

Queimas e Queimadas 
512 

Balcão Sénior 
176 

Cemitérios 

inumações 
108 

exumações 
24 

concessão 
13 

canídeos 

registos 
82 

licenças 
383 

eliminações 
113 

Cedência de salas 
90 

Valores recebidos de água rede   
delegação de competências MO 

€ 

Serviço de 
Transporte de 
doentes 

n.º de viagens 

571 

n.º de pessoas 

1269 

 

MOVIMENTO DO POSTO DE CORREIOS – ZAMBUJEIRA DO MAR 

 

    Total 
Valor 

Movimentado 

Pagamento de vales 
457 148 112,36 € 

Vendas 

selos 
12 

14,61 € 

envelopes 
0 

embalagens 
0 

registos 

recebidos 
2014 

 
entregues 

1491 
 

enviados 
814 

 
devolvidos 

442 
 

cobranças 
1452 107 089,36 € 

emissão de vales 2 
 Correio 

Normal/Recebido   4205 
 

Movimento de encomendas 313 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

Em 2019, registou-se um aumento ao nível da execução orçamental relativamente ao ocorrido 

em 2018, conseguindo registar uma receita superior às despesas contempladas, considerando o 

saldo da gerência anterior. 

Atendendo à conjuntura adversa que se encontra a situação financeira do país, conseguindo 

através de uma rigorosa planificação das despesas e investimentos e com recurso a uma 

política de contenção e austeridade. 

 

MODIFICAÇÕES DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 

O orçamento procurará aproximar-se, o mais possível, do real desempenho da Freguesia, 

contudo, porque se trata de previsões e porque o âmbito da intervenção da freguesia é 

bastante alargado, surgem regularmente despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, 

originando reajustamentos das diversas rubricas da despesa e receita, traduzidos em 

modificações orçamentais. 

Ao longo do ano, o orçamento foi objeto de 4 modificações, sendo 2 alterações e 2 revisões. O 

Plano Plurianual de Investimentos sofreu 2 revisões e 2 alterações. 

Das modificações orçamentais realizadas resultou um reforço de 222 497,90€, resultante da 

inscrição do saldo para a gerência seguinte (do ano de 2018 para 2019), aumento de valor de 

taxas e previsão de venda de imobilizado. 



Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2019 

 

 

12 

 

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

Receitas Dotação Inicial Dotação Corrigida Execução 
Estrutura 
Execução 

Global 

      Total das Receitas 839 654,63 € 1 062 122,83 € 1 078 128,29 € 101,51% 100,00% 

      Receitas Correntes 724 079,72 € 727 066,54 € 758 988,54 € 104,39% 70,40% 

01 Impostos Directos 14 962,36 € 14 962,36 € 14 864,39 € 99,35% 1,38% 

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 41 120,77 € 41 120,77 € 48 943,02 € 119,02% 4,54% 

05 Rendimento de Propriedade 3 878,84 € 3 878,84 € 3 828,84 € 98,71% 0,36% 

06 Transferências Correntes 559 668,81 € 561 760,46 € 564 053,09 € 100,41% 52,32% 

07 Venda de Bens e Serviços Correntes 104 448,94 € 104 448,94 € 127 299,20 € 121,88% 11,81% 

08 Outras Receitas Correntes 0,00 € 895,17 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

    
  

 Receitas de Capital 114 411,59 € 114 411,59 € 99 411,59 € 86,89% 9,22% 

09 Venda de Bens de Investimento 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

10 Transferências de Capital  99 411,59 € 99 411,59 € 99 411,59 € 100,00% 9,22% 

13 Outras Receitas de Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

     
  

Outras Receitas 1 163,32 € 220 644,70 € 219 728,16 € 99,58% 20,38% 

15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 1 163,32 € 1 133,62 € 217,08 € 19,15% 0,02% 

16 Utilização do Saldo Gerência Anterior - 219 511,08 € 219 511,08 € 100,00% 20,36% 

     
  

Total das Despesas            838 089,68 €  1 062 122,83 € 752 726,95 € 70,87% 100,00% 

     
  

Despesas Correntes            644 692,05 €  748 389,90 € 651 364,09 € 87,04% 86,53% 

01 Despesas com Pessoal 414 011,37 € 417 983,85 € 403 190,68 € 96,46% 53,56% 

02 Aquisição de Bens e Serviços 175 436,26 € 247 777,38 € 182 709,71 € 73,74% 24,27% 

04 Transferências Correntes 52 996,32 € 77 695,32 € 63 346,37 € 81,53% 8,42% 

06 Outras Despesas Correntes 3 783,35 € 4 933,35 € 2 117,33 € 42,92% 0,28% 

     
  

Despesas de Capital 193 397,63 € 313 732,93 € 101 362,86 € 32,31% 13,47% 

07 Aquisição de Bens de Capital 193 397,63 € 313 732,93 € 101 362,86 € 32,31% 13,47% 

08 Transferências de Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00% 
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RECEITAS CORRENTES 

 

EVOLUÇÃO 

 

Designação 2017 2018 2019 
Variação 

2018/2019 

Impostos Diretos                       13 053,27 €  15 124,47 € 14 864,39 € 98,28% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades                       32 648,14 €  49 456,57 € 48 943,02 € 98,96% 

Rendimento de Propriedade                          3 748,55 €  3 646,56 € 3 828,84 € 105,00% 

Transferências Correntes                    495 144,35 €  544 269,81 € 564 053,09 € 103,63% 

Venda de Bens e Serviços Correntes                    101 857,96 €  117 521,89 € 127 299,20 € 108,32% 

Total 646 452,27 € 730 019,30 € 758 988,54 € 103,97% 

 

 

EXECUÇÃO COMPARATIVA 2018/2019 

 

 

 

A execução das receitas correntes (758 988,54 €) foi superior à verificada em 2018, em termos 

relativos cerca de 4% ou seja, foram arrecadados cerca de 30 mil euros. Na análise das 

diferentes rubricas verifica-se que este aumento é em rendimentos de propriedades, 

transferências correntes e venda de bens e serviços correntes, justificado pela atualização de 

valores sendo que o aumento em nenhuma das rubricas em termos percentuais é significativo.  
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ESTRUTURA  

 

Designação 2019 Estrutura 

Impostos Diretos 14 864,39 € 1,96% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 48 943,02 € 6,45% 

Rendimento de Propriedade 3 828,84 € 0,50% 

Transferências Correntes 564 053,09 € 74,32% 

Venda de Bens e Serviços Correntes 127 299,20 € 16,77% 

Total 758 988,54 € 100,00% 

 

 

No ano económico de 2019, as receitas correntes representam mais de 70%, valores idênticos 

ao ano transato, no entanto as receitas da Freguesia continuam a ter uma forte dependência 

das verbas provenientes de organismos externos, principalmente do Orçamento de Estado para 

a execução das competências próprias e Município de Odemira para a execução das 

competências delegadas. 

Tal como acontece na maioria das autarquias a sua capacidade para arrecadar receita sem 

recurso a organismos externos é reduzida, pois estes não praticam os mesmos valores que as 

empresas privadas nos serviços que prestam à comunidade, porque o seu objetivo primário não 

é a obtenção do lucro, mas sim a satisfação do maior número de necessidades da população, 

contribuindo para o bem-estar da comunidade. 

 

RECEITAS DE CAPITAL 

 

EVOLUÇÃO  

 

Designação 2017 2018 2019 
Variação 

2018/2019 

Venda de Bens de Investimento                        219,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00% 

Transferências de Capital                 99 411,59 €  99 411,59 € 99 411,59 € 100,00% 

Outras Receitas de Capital                                -   €  0,00 € 0,00 € 0,00% 

Total 99 630,59 € 99 411,59 € 99 411,59 € 100,00% 
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EXECUÇÃO COMPARATIVA 2018/2019 

 

 

 

As receitas de capital comprovam novamente o referido anteriormente, as transferências de 

capital por parte de outras entidades para fazer face a projetos da Freguesia, são muito 

significativas para o desenvolvimento dos seus próprios projetos. 

 

ESTRUTURA  

 

Designação 2019 Estrutura 

Venda de Bens de Investimento 0,00 € 0,00% 

Transferências de Capital 99 411,59 € 100,00% 

Outras Receitas de Capital 0,00 € 0,00% 

Total 99 411,59 € 100,00% 

 

 

No ano económico de 2019, as receitas de capital foram na sua globalidade transferências do 

Município de Odemira, mantendo o protocolo. 
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OUTRAS RECEITAS 

 

EVOLUÇÃO  

 

Designação 2017 2018 2019 
Variação 

2018/2019 

Reposições não Abatidas nos Pagamentos 5,66 € 2 261,58 € 217,08 € 9,60% 

Utilização do Saldo Gerência Anterior 134 198,47 € 60 009,64 € 219 511,08 € 365,79% 

Total 134 204,13 € 62 271,22 € 219 728,16 € 353% 

 

ESTRUTURA 

 

Designação 2019 Estrutura 

Reposições não Abatidas nos Pagamentos 217,08 € 0,10% 

Utilização do Saldo Gerência Anterior 219 511,08 € 99,90% 

Total 219 728,16 € 100,00% 

 

Representando quase 20% do total das receitas, o saldo para a gerência seguinte é superior ao 

ano transato, existe preocupações em garantir a estabilidade financeira da freguesia, pois é 

uma entidade que tem uma estrutura muito elevada sendo necessário assegurar algumas 

adversidades que possam vir a existir. 

O objetivo da Junta de Freguesia é a satisfação das necessidades da população, mas como as 

transferências por parte de outras entidades são efetuadas tardiamente, muito próximas do 

término do ano, torna-se impossível a afetação destas verbas a novos projetos do ano em 

curso, mas também houve várias adjudicações, cujo término da execução apenas termina em 

2020 onde estão afetados mais de 75 000,00€, na aquisição de um veiculo destinado a 

transporte de doentes não urgentes e um trator. 
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DESPESAS CORRENTES 

 

EVOLUÇÃO 

 

Designação 2017 2018 2019 
Variação 

2018/2019 

Despesas com Pessoal 379 819,01 € 395 215,22 € 403 190,68 € 102,02% 

Aquisição de Bens e Serviços 154 222,99 € 169 472,31 € 182 709,71 € 107,81% 

Transferências Correntes 77 278,28 € 58 261,47 € 63 346,37 € 108,73% 

Outras Despesas Correntes 1 855,55 € 3 342,36 € 2 117,33 € 63,35% 

Total 613 175,83 € 626 291,36 € 651 364,09 € 104,00% 

 

EXECUÇÃO COMPARATIVA 2018/2019 

 

 

 

A execução das despesas correntes (651 364,09 €) foi semelhante à verificada em anos 

anteriores, em termos relativos, um acréscimo de cerca de 4%. Na análise das diferentes 

rubricas desta natureza verifica-se onde existiu maior variação em relação ao ano transato foi 

nas outras transferências correntes. 

 

ESTRUTURA  



Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2019 

 

 

18 

 

Designação 2019 Estrutura 

Despesas com Pessoal 403 190,68 € 61,90% 

Aquisição de Bens e Serviços 182 709,71 € 28,05% 

Transferências Correntes 63 346,37 € 9,73% 

Outras Despesas Correntes 2 117,33 € 0,33% 

Total 651 364,09 € 100,00% 

 

Em qualquer organização existe um conjunto de despesas consideradas essenciais para o 

funcionamento da entidade, que coincidem com as despesas correntes. Da análise constatamos 

que em termos relativos, cerca de 62% das despesas dizem respeito às despesas com pessoal, 

logo a seguir a aquisição de bens e serviços representam mais de 28%, onde são contabilizadas 

as despesas correntes para o normal funcionamento da Freguesia. 

 

DESPESAS CORRENTES - DESPESAS COM O PESSOAL 

EVOLUÇÃO  

 

Designação 2017 2018 2019 
Variação 

2018/2019 

Vencimentos Mensais 279 898,21 € 288 620,90 € 295 407,70 € 103,12% 

Abonos Variáveis 15 156,74 € 15 141,11 € 18 716,11 € 99,90% 

Outros Encargos (Seg. Social, Seguros) 84 764,06 € 91 453,21 € 89 066,87 € 107,89% 

Total 379 819,01 € 395 215,22 € 403 190,68 € 102,02% 

 

EXECUÇÃO COMPARATIVA 2018/2019 
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O mapa de pessoal do ano de 2019 foi aprovado nos termos do disposto na lei n.º 35/2014 de 

20 de junho, juntamente com o orçamento para o ano de 2019, pelo órgão executivo e pelo 

órgão deliberativo, nas reuniões ordinárias de dezembro de 2018. 

A execução das despesas com o pessoal (403 190,68€) foi semelhante à verificada em anos 

anteriores, sendo que o ligeiro acréscimo é justificado pelo atualização do salário mínimo, e a 

concretização dos aumentos das alterações remuneratórias iniciadas em 2018. 

 

ESTRUTURA DAS DESPESAS COM O PESSOAL 

 

Designação 2019 Estrutura 

Vencimentos Mensais 295 407,70 € 73,27% 

Abonos Variáveis 18 716,11 € 4,64% 

Outros Encargos (Seg. Social, Seguros) 89 066,87 € 22,09% 

Total 403 190,68 € 100,00% 

 

 

DESPESAS CORRENTES – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

EVOLUÇÃO 

Designação 2017 2018 2019 
Variação 

2018/2019 

Despesas com Pessoal 390 258,02 € 379 819,01 € 395 215,22 € 104,05% 

Aquisição de Bens e Serviços 145 702,01 € 154 222,99 € 169 472,31 € 109,89% 

Transferências Correntes 51 970,03 € 77 278,28 € 58 261,47 € 75,39% 
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Outras Despesas Correntes 2 516,31 € 1 855,55 € 3 342,36 € 180,13% 

Total 590 446,37 € 613 175,83 € 626 291,36 € 102,14% 

 

 

EXECUÇÃO  

 

 

 

 

Dentro da aquisição de bens mais consumidos nesta autarquia salienta-se os combustíveis 

(30%), sendo de referir que grande parte desta utilização prende-se com a prestação de 

serviços no transporte de doentes, mesmo existindo cortes, com a dimensão geográfica da 

nossa freguesia para efetuar qualquer serviço é sempre necessário grandes deslocações o que 

implica sempre grandes consumos de combustíveis. 

A aquisição de bens e serviços classificados na rubrica encargos das instalações, é também 

rubrica com significado, justificado pelo funcionamento normal dos serviços. 

Importa também salientar o valor gasto com as escolas de 1º ciclo e jardins de infância, para 

material de expediente e limpeza para no ano de 2019 foi de 6 804,00 €, e sendo difícil 

contabilizar o valor das pequenas reparações feitas através do protocolo de delegações de 

competências do Município de Odemira uma vez que não existe a contabilidade de custos 

implementado na Freguesia de São Teotónio. 
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ESTRUTURA  

 

Designação 2019 Estrutura 

Gasóleo 52 087,44 € 113,48% 

Outros Serviços 22 963,55 € 50,03% 

Encargos das Instalações 18 581,84 € 40,48% 

Outros Bens 17 763,13 € 38,70% 

Outros trabalhos especializados 11 009,44 € 23,99% 

Reparações viaturas 9 913,42 € 21,60% 

Comunicações 7 862,75 € 17,13% 

Material de transporte - Peças 6 723,68 € 14,65% 

seguros 6 138,76 € 13,37% 

Reparações ambulância 4 983,50 € 10,86% 

Total 153 044,01 € 333,43% 

 

A rubrica gasóleo apresenta todo o valor gasto em gasóleo para todas as viaturas e máquinas 

ao serviço da Freguesia de São Teotónio. 

A rubrica encargos das instalações comporta o valor de água, eletricidade de todos os edifícios 

do património desta entidade. 

Nas rubricas outros bens e outros serviços apresentam valores bastante significativos, pois 

engloba uma panóplia de bens e serviços, sendo difícil elencar os mesmos, sendo classificado 

aqui tudo o que são despesas correntes que não se encontram nas outras rúbricas. 

 

DESPESAS DE CAPITAL 

 

EVOLUÇÃO 

 

Designação 2017 2018 2019 
Variação 

2018/2019 

Edifícios  4 749,18 €      11 420,93 €   66 268,89 €  580,24% 

Construção Diversas        43 224,90 €       11 045,87 €  20 880,50 €  189,03% 

Material de transporte 7 763,46 €  €  4 849,98 €  #DIV/0! 

Equipamento de Informática 0,00 € 1 478,79 € 1 585,81 € 107,24% 

Software           -   €           628,53 €       215,25 €  34,25% 

Equipamento administrativo                   -   €            69,89 €                    3 659,25 €  5235,73% 
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Equipamento Básico 149 445,00 € 1 664,11 € 862,84 € 51,85% 

Ferramentas e utensilios 199,98 € 19 521,85 € 2 860,34 € 14,65% 

Outros Investimentos 1 500,00 € 69,70 € 180,00 € 258,25% 

Total 205 382,52 € 45 899,67 € 101 362,86 € 220,84% 

 

EXECUÇÃO COMPARATIVA 2018/2019 

 

 

ESTRUTURA 

 

Designação 2019 Estrutura 

Edifícios 66 268,89 € 65,38% 

Construção Diversas 20 880,50 € 20,60% 

Material de Transporte 4 849,98 € 4,78% 

Equipamento de Informática 1 585,81 € 1,56% 

Software 215,25 € 0,21% 

Equipamento administrativo 3 659,25 € 3,61% 

Equipamento Básico 862,84 € 0,85% 

Ferramentas e utensilios 2 860,34 € 2,82% 

Outros Investimentos 180,00 € 0,18% 

Total 101 362,86 € 100,00% 

 

 

Estas despesas destinadas a aumentar o capital fixo, quer por meio de aquisição a terceiros, 

quer por produção própria, englobando a aquisição ou produção de bens duráveis e de 

melhorias ou modificações que visam aumentar o período de duração desses bens ou a sua 

produtividade, atingiram mais de 100 mil euros registando um acréscimo em comparação com 
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o verificado no ano anterior. Em 2019 foi ano de várias concretizações, mas apenas no último 

trimestre, não se verificando a sua a sua conclusão, sendo o valor adjudicado em trânsito de 

igual valor. 
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APRESENTAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO 

 

INDICADORES DE NATUREZA ORÇAMENTAL 

 

Receitas Correntes/Receitas totais = 70,40% 

Este rácio indica-nos que a Freguesia tem uma certa dependência das transferências obtidas da 

Administração Central, sendo que diminuiu em relação ao ano transato. 

 

Receita Cobrada/Receita Orçamentada = 101,51 % 

A receita arrecadada atingiu o valor orçamentado, o nível de execução é bastante satisfatório, 

traduzindo o não empolamento do orçamento, não criando especulações. 

 

Despesa Paga/Despesa Orçamentada = 89,81% 

A despesa executada é inferior à orçamentada, sem dívidas há mais de 90 dias, tal como em 

anos anteriores. 

 

Receitas Correntes Executadas/Receitas Correntes Orçadas = 104,39 % 

A receita corrente arrecadada foi superior à receita corrente prevista para o ano de 2019, onde 

foi mais notória essa situação foi na previsão na rubrica 01 Impostos Diretos e a rubrica 07 

Venda de bens e serviços correntes onde é notório o acréscimo da receita é significativo. 

Despesas Correntes Executadas/Despesas Correntes Orçadas = 87,04% 

A despesa corrente despendida foi semelhante à da despesa corrente prevista para o ano de 

2019, existindo uma diminuição em relação ao ano transato. 
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Fundo Financiamento das Freguesias/Despesa Total = 36,58 % 

Este rácio indica-nos que a Freguesia, da transferência por parte do Fundo Financiamento das 

Freguesias, apenas cobre cerca 37% do total das despesas. 

INDICADORES DE NATUREZA PATRIMONIAL 

Despesas com o Pessoal / Despesas Totais = 53,56% 

Mais de 50% da globalidade da despesa são com o pessoal, este facto justifica-se devido a 

execução de trabalhos e a prestação de serviços da freguesia são essencialmente executados 

por Administração Direta. 

 

Receita Total/ Despesa Total =143,23 % 

Durante o ano de 2019, a receita foi superior 43% em relação à despesa. Constituindo um saldo 

para a gerência seguinte no valor de 325 401,34€ (trezentos e vinte cinco mil quatrocentos e 

um euros e trinta e quatro cêntimos) 3 914,98€ (três mil novecentos e catorze euros e noventa 

e oito cêntimos) em operações de tesouraria. 

 

Custos com o Pessoal ano 2019/Custos com o Pessoal ano 2018 = 102,02% 

O aumento não é muito significativo mas deve-se à consolidação do acréscimo remuneratório 

resultante do descongelamento das carreiras. 
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NOTA FINAL 

 

Importa salientar que não se verificaram factos relevantes após o termo do exercício e que as 

contas apresentadas integram os diversos mapas definidos nos termos da lei e o relatório de 

gestão traduzem a situação económico-financeira da Freguesia, fornecendo todos os elementos 

para uma correta análise e avaliação. 

Após a análise detalhada que se acaba de fazer ao exercício de 2019 não poderemos deixar de 

registar com alguma satisfação os resultados obtidos, tal como já tem acontecido em anos 

transatos. 

Devemos reconhecer que alguns dos problemas que se têm colocado à Freguesia nem sempre 

têm soluções fáceis ou decisões imediatas, razão pela qual temos vindo a selecionar as 

melhores opções de forma prudente e devidamente fundamentada. 

Não obstante as dificuldades expostas, temos conseguido manter uma situação financeira 

absolutamente equilibrada, longe dos limites impostos pelo legislador, o que nos dá um certo 

conforto e capacidade de intervenção se tal se justificar. 

Será com o propósito de prevenir o futuro, cada vez mais incerto, que a Freguesia fará a gestão 

dos seus recursos, criando/mantendo equipamentos públicos indispensáveis, conservado os 

existentes para uma vida digna em sociedade e mantendo os meios sempre aptos a socorrer 

toda a comunidade ao primeiro sinal de alerta. 
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Declaração de responsabilidade 
 

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2019 da FREGUESIA DE 

SÃO TEOTÓNIO declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos 

responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de 

Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e 

procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo 

legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade 

e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e 

regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, 

designadamente:  

a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e 

de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo 

de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública 

atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental; 

b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos 

saldos e transações; c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou 

indireto;  

d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística 

dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de 

benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as 

responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais; 

e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras; 

f) Evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos 

pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros; 

g) Evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de 

remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem 
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como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, 

no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de 

carreiras especiais; h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às 

entidades competentes.  

 

 

Os responsáveis subscritores:  

 

 

 

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas 

razões constantes das declarações juntas: 
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MAPAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA 

DOCUMENTO Nº.6 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2 ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001 
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MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA 

DOCUMENTO Nº.7 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2 ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001 
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MAPA DE EXECUÇÃO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

DOCUMENTO Nº.8 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2 ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001 
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MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 

DOCUMENTO Nº.9 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2 ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001 
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COMPROVATIVOS DE RECEITAS 
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MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE DESPESA 
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MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

DOCUMENTO Nº. 11 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2 ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001 
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CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 

DOCUMENTO Nº.12 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2 ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001 
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CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE (8.1) 

 

Identificação (8.1.1): 

Freguesia SÃO Teotónio 

NIF: 510 833624 

Rua Luís de Camões 

7630-634 SÃO Teotónio 

N.º de Habitantes 6439 (INE, Censos 2011) 

N.º de eleitores 4435      (31.12.2019) 

Área Geográfica 347,3 Km2 (DGT) 

 

Legislação (8.1.2): 

Constituída a 29.09.2013, de acordo com a Lei 22/2012 de 30/05 em conjugação da Lei 11-

A/2018 de 28/01. 

 

Estrutura organizacional efetiva (8.1.3): 

A Freguesia de São Teotónio não dispõe de órgãos de natureza consultiva nem de fiscalização. 

 

Descrição sumária das atividades (8.1.4): 

A administração da freguesia abrange as mais diversas áreas de atuação, encontrando-se a 

atividade administrativa associada a todas as áreas de intervenção, constituindo os serviços de 

apoio instrumental, de acordo com as competências definidas Lei n.º 75/2018 de 12/09. 

 

Organização Contabilística: 

- A Organização Contabilística desta entidade obedece aos princípios e regras que a Lei 

determina – POCAL / REGIME SIMPLIFICADO - no sentido de proporcionar uma informação 

financeira atualizada e o conhecimento anual da atividade da autarquia, bem como da sua 

situação patrimonial. 

- A contabilidade regista todas as operações relevantes para a gestão patrimonial, económica e 

financeira. 
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- O trabalho contabilístico envolve a identificação, a agregação, a análise, o cálculo, a 

classificação, o lançamento, o resumo e o relato das várias operações. 

- Foram estabelecidos procedimentos relativos às operações de registo. 

- Nesta autarquia foi adotada a aplicação informática da FRESOFT com vista à obtenção da 

melhor informação contabilística. 
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MAPA RESUMO DO DIÁRIO DE TESOURARIA 

DOCUMENTO Nº. 32 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2 ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001
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MAPA SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS 

DOCUMENTO Nº. 33 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2 ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001 
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RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS 

DOCUMENTO Nº. 34 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2 ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001
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QUADRO RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS  

DOCUMENTO SEGUNDO INSTRUÇÕES DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

ALENTEJO



Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2019 
 

 

44 

 

 

 

MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS – ANEXO B 

DOCUMENTO SEGUNDO INSTRUÇÕES DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

ALENTEJO 
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ENCERRAMENTO 

 
 

 
 

 

Órgão Executivo 
 

Em ___ de ____________ 2019 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

 

Órgão Deliberativo 
 

Em ___ de ____________ 2019 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 


