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Introdução 

 

O POCAL, introduzido através do decreto 

contabilístico a aplicar nas autarquias locais e entidades equiparadas, visando a criação de 

condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa 

contabilidade moderna, por forma a constituir um instrumento fundamental de apoio à gestão das 

autarquias locais. 

O POCAL define os regimes contabilísticos e indica os mapas a elaborar numa prestação de 

contas. O seu ponto n.º 3, do capítulo 2, 

pelo artº 2º da Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, indica que as autarquias locais, cujo movimento 

de receita seja inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral 

da função pública (isto é, seja infer

organização contabilística.  

A informação obrigatória relativa à prestação de contas das autarquias locais, enquadradas no 

regime simplificado, traduz-se nos seguintes mapas:

 

� Caracterização da Junta de Freguesia

�  Relatório de Gestão 

� Apuramento do Saldo Final 

� Controlo Orçamental - Receita

� Controlo Orçamental - Despesa

� Execução anual do Plano Plurianual de Investimento

� Operações de Tesouraria

� Fluxos de Caixa 

� Relação Nominal dos Responsáveis

 
No ano de 2017 a Junta de Freguesia de Baguim do Monte

 
� RECEITA GLOBAL ……………. 

� DESPESA GLOBAL …………

 
Encontrando-se, portanto, no regime simplificado de organização contabilística e obrigada a 

apresentar os mapas acima indicados.
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através do decreto - lei n.º 54 - A/99 de 22/02, consiste no novo sistema 

contabilístico a aplicar nas autarquias locais e entidades equiparadas, visando a criação de 

condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa 

por forma a constituir um instrumento fundamental de apoio à gestão das 

O POCAL define os regimes contabilísticos e indica os mapas a elaborar numa prestação de 

contas. O seu ponto n.º 3, do capítulo 2, “Considerações Técnicas do POCAL

da Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, indica que as autarquias locais, cujo movimento 

de receita seja inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral 

da função pública (isto é, seja inferior a € 1.716.400,00) encontram-se no regime simplificado de 

A informação obrigatória relativa à prestação de contas das autarquias locais, enquadradas no 

se nos seguintes mapas: 

unta de Freguesia 

Apuramento do Saldo Final  

Receita 

Despesa 

Execução anual do Plano Plurianual de Investimento 

Operações de Tesouraria 

Relação Nominal dos Responsáveis 

Junta de Freguesia de Baguim do Monte teve de: 

……………. € 376.575,11 

…………… € 376.317,17 

no regime simplificado de organização contabilística e obrigada a 

apresentar os mapas acima indicados. 

2 

A/99 de 22/02, consiste no novo sistema 

contabilístico a aplicar nas autarquias locais e entidades equiparadas, visando a criação de 

condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa 

por forma a constituir um instrumento fundamental de apoio à gestão das 

O POCAL define os regimes contabilísticos e indica os mapas a elaborar numa prestação de 

écnicas do POCAL”, na redação dada 

da Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, indica que as autarquias locais, cujo movimento 

de receita seja inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral 

se no regime simplificado de 

A informação obrigatória relativa à prestação de contas das autarquias locais, enquadradas no 

no regime simplificado de organização contabilística e obrigada a 



                  Jun ta de Freguesia de Baguim do Monte
 
 
 

Caracterização da Entidade

A Freguesia de Baguim do Monte, criada em 4

parte integrante da cidade de Rio Tinto, Município de Gondomar. 

Tem uma área geográfica de 5 Km2, 

(12.445 Cidadãos Nacionais; 8 Cidadãos da União Europei

Portugal) e cerca de 14.200 habitantes

 
A Junta de Freguesia tem sob sua administração os s eguintes espaços:

•  Edifício Sede da Junta, sito na Rua D. António Barroso, Nº 33, desde 1995;

•  Armazéns (três), sitos na Trav

2004 e 2011 respetivamente. 

• Cemitério de Baguim do Monte, sito na Rua da Eternidade, desde 1988.

• Através do Protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Gondomar, foi

gestão do Polidesportivo do Crasto, em 2010.

• Através do Protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Gondomar, foi

gestão da Escola EB1 de 

 

Recursos Humanos a 31.12. 201

• Membros do Órgão Executivo: 5 

• Membros do Órgão Deliberativo: 13

• Funcionários do Quadro: 

3 - Secretaria 

4 - Higiene e Limpeza

3 - Cemitério 

1 – Armazém 

• Pessoal em regime de Avença: 

• Pessoal destacado da Câmara Municipal de Gondomar: 

• Contratos Emprego Inserção:     

• Contratos Emprego Inserção

• Medida Emprego Apoiado
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Caracterização da Entidade  

A Freguesia de Baguim do Monte, criada em 4 de Outubro de 1985, pelo Decreto

parte integrante da cidade de Rio Tinto, Município de Gondomar.  

Tem uma área geográfica de 5 Km2, contabilizando a 31 de dezembro de 20

12.445 Cidadãos Nacionais; 8 Cidadãos da União Europeia e 1 Cidadão Estrangeiro Residente em 

habitantes. 

A Junta de Freguesia tem sob sua administração os s eguintes espaços:
Edifício Sede da Junta, sito na Rua D. António Barroso, Nº 33, desde 1995;

Armazéns (três), sitos na Travessa Professor Aquilino Alves do Rego,

2004 e 2011 respetivamente.  

Cemitério de Baguim do Monte, sito na Rua da Eternidade, desde 1988.

Através do Protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Gondomar, foi

lidesportivo do Crasto, em 2010. 

Através do Protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Gondomar, foi

gestão da Escola EB1 de Baguim, em 2017. 

2017 

Membros do Órgão Executivo: 5  

Membros do Órgão Deliberativo: 13 

Funcionários do Quadro: 11 

Higiene e Limpeza 

Pessoal em regime de Avença: 2 

Pessoal destacado da Câmara Municipal de Gondomar: 3 

Contratos Emprego Inserção:      1 

Contratos Emprego Inserção
+

:    4  /  Contratos Emprego Inserção
+ 

Medida Emprego Apoiado (Deficientes):   2 

3 

985, pelo Decreto-Lei 127/85, faz 

dezembro de 2017, 12.454 eleitores, 

a e 1 Cidadão Estrangeiro Residente em 

A Junta de Freguesia tem sob sua administração os s eguintes espaços:  
Edifício Sede da Junta, sito na Rua D. António Barroso, Nº 33, desde 1995; 

rofessor Aquilino Alves do Rego, construídos em 2001, 

Cemitério de Baguim do Monte, sito na Rua da Eternidade, desde 1988. 

Através do Protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Gondomar, foi-nos entregue a 

Através do Protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Gondomar, foi-nos entregue a 

+ (
Deficientes)

 
:   1 
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Missão  
A Junta de Freguesia de Baguim do Monte, tem como Missão contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos seus residentes assim como promover o desenvolvimento ec

profissional daqueles que exercem a sua atividade na Freguesia, através:

- Gestão do funcionamento dos seus serviços definindo e adequando politicas que visem a 

desburocratização dos procedimentos administrativos, proporcionando um tratamento cél

imparcial a todas as questões que se enquadrem dentro das suas atribuições;

- Gestão racional das atividades planeadas e rigor e transparência na execução financeira;

- Contribuição para uma eficaz gestão do ordenamento do território e urbanismo;

- Gestão dos equipamentos integrados no respetivo património;

- Colaboração com outras instituições, concretamente, Escolas, Associações Humanitárias, 

Coletividades e entidades religiosas.

- Apoiar, desenvolver e atuar, entre outras, nas seguintes áreas:

   a) Cultura, Desporto, Ação Social, Saúde e Educação;

   b) Infância, Juventude e Terceira Idade;

   c) Trânsito e Transportes; 

   d) Ambiente e espaços verdes;

   e) Rede viária; 

   f) Cemitério; 

 

Visão  

A Visão de futuro da Junta de Freguesia de Baguim do M

- Assumir-se como fator de desenvolvimento local;

- Prestar serviços de qualidade;

- Respeitar os compromissos assumidos;

- Promover a satisfação dos fregueses com eficiência organizacional e de gestão.

- Possuir a sua estrutura organizada de forma

que favoreça a resolução dos anseios legítimos da comunidade.
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A Junta de Freguesia de Baguim do Monte, tem como Missão contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos seus residentes assim como promover o desenvolvimento ec

profissional daqueles que exercem a sua atividade na Freguesia, através: 

Gestão do funcionamento dos seus serviços definindo e adequando politicas que visem a 

desburocratização dos procedimentos administrativos, proporcionando um tratamento cél

imparcial a todas as questões que se enquadrem dentro das suas atribuições;

Gestão racional das atividades planeadas e rigor e transparência na execução financeira;

Contribuição para uma eficaz gestão do ordenamento do território e urbanismo;

estão dos equipamentos integrados no respetivo património; 

Colaboração com outras instituições, concretamente, Escolas, Associações Humanitárias, 

Coletividades e entidades religiosas. 

Apoiar, desenvolver e atuar, entre outras, nas seguintes áreas: 

) Cultura, Desporto, Ação Social, Saúde e Educação; 

b) Infância, Juventude e Terceira Idade; 

d) Ambiente e espaços verdes; 

A Visão de futuro da Junta de Freguesia de Baguim do Monte é: 

se como fator de desenvolvimento local; 

Prestar serviços de qualidade; 

Respeitar os compromissos assumidos; 

Promover a satisfação dos fregueses com eficiência organizacional e de gestão.

Possuir a sua estrutura organizada de forma a garantir a participação cívica de todos numa 

que favoreça a resolução dos anseios legítimos da comunidade. 

4 

A Junta de Freguesia de Baguim do Monte, tem como Missão contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos seus residentes assim como promover o desenvolvimento económico e 

Gestão do funcionamento dos seus serviços definindo e adequando politicas que visem a 

desburocratização dos procedimentos administrativos, proporcionando um tratamento célere e 

imparcial a todas as questões que se enquadrem dentro das suas atribuições; 

Gestão racional das atividades planeadas e rigor e transparência na execução financeira; 

Contribuição para uma eficaz gestão do ordenamento do território e urbanismo; 

Colaboração com outras instituições, concretamente, Escolas, Associações Humanitárias, 

Promover a satisfação dos fregueses com eficiência organizacional e de gestão. 

a garantir a participação cívica de todos numa lógica 



                  Jun ta de Freguesia de Baguim do Monte
 
 
 

Relatório de Gestão de 

 

A Lei de Organização e Processo o Tribunal de Contas 1 (LOPTdC), no seu artigo 52.º sob a 

epígrafe “Da prestação de Contas”, determina o seguinte: 

 

“ - As contas são prestadas por anos económicos e elaboradas pelos responsáveis da respetiva 

gerência ou, se estes tiverem cessado funções, por aqueles que lhes sucederem, sem prejuízo do 

dever de recíproca colaboração.

 - Quando, porém, dentro de um ano económico houver substituição do responsável ou da 

totalidade dos responsáveis nas administrações coletivas, as contas são prestadas em relação a 

cada gerência. 

 - Se, pelo contrário, na sequência da realização das e

substituição da totalidade dos membros da Junta da União de Freguesia, 

exercício de funções pelo menos um dos eleitos do anterior órgão executivo já não existirá 

obrigatoriedade de prestação de conta

 

Neste caso, as contas serão prestadas uma única vez, por ano económico e aprovadas e 

submetidas a apreciação e votação do órgão deliberativo, de acordo com o calendário definido no 

artigo 11.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

Assembleia da União de Freguesia

 

No caso da Junta de Freguesia de Baguim do Monte, mantem

da Junta de Freguesia, pelo que 

2017 a 31-12-2017. 

 

No entanto, para espelhar de uma forma mais transparente

caixa que se encontram em anexo, são apresentados de uma maneira repartida 

01-2017 a 16-10-2017 e do período de 17
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Relatório de Gestão de 2017 

A Lei de Organização e Processo o Tribunal de Contas 1 (LOPTdC), no seu artigo 52.º sob a 

ação de Contas”, determina o seguinte:  

As contas são prestadas por anos económicos e elaboradas pelos responsáveis da respetiva 

gerência ou, se estes tiverem cessado funções, por aqueles que lhes sucederem, sem prejuízo do 

ção. 

Quando, porém, dentro de um ano económico houver substituição do responsável ou da 

totalidade dos responsáveis nas administrações coletivas, as contas são prestadas em relação a 

Se, pelo contrário, na sequência da realização das eleições autárquicas, não vier a ocorrer a 

substituição da totalidade dos membros da Junta da União de Freguesia, 

exercício de funções pelo menos um dos eleitos do anterior órgão executivo já não existirá 

obrigatoriedade de prestação de contas em relação a cada gerência.   

Neste caso, as contas serão prestadas uma única vez, por ano económico e aprovadas e 

submetidas a apreciação e votação do órgão deliberativo, de acordo com o calendário definido no 

artigo 11.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, isto é, na primeira sessão ordinária da 

Assembleia da União de Freguesias, a realizar em abril de 2018.” 

No caso da Junta de Freguesia de Baguim do Monte, mantem-se em funções o anterior Secretário 

da Junta de Freguesia, pelo que foi elaborada uma só conta de gerência para o período de 01

para espelhar de uma forma mais transparente as diferentes gerências,

caixa que se encontram em anexo, são apresentados de uma maneira repartida 

2017 e do período de 17-10-2017 a 31-12-2017). 

5 

A Lei de Organização e Processo o Tribunal de Contas 1 (LOPTdC), no seu artigo 52.º sob a 

As contas são prestadas por anos económicos e elaboradas pelos responsáveis da respetiva 

gerência ou, se estes tiverem cessado funções, por aqueles que lhes sucederem, sem prejuízo do 

Quando, porém, dentro de um ano económico houver substituição do responsável ou da 

totalidade dos responsáveis nas administrações coletivas, as contas são prestadas em relação a 

leições autárquicas, não vier a ocorrer a 

substituição da totalidade dos membros da Junta da União de Freguesia, mantendo-se em 

exercício de funções pelo menos um dos eleitos do anterior órgão executivo já não existirá 

Neste caso, as contas serão prestadas uma única vez, por ano económico e aprovadas e 

submetidas a apreciação e votação do órgão deliberativo, de acordo com o calendário definido no 

de 12 de setembro, isto é, na primeira sessão ordinária da 

se em funções o anterior Secretário 

conta de gerência para o período de 01-01-

as diferentes gerências, os fluxos de 

caixa que se encontram em anexo, são apresentados de uma maneira repartida (do período de 01-
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As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma

por isso sem fins lucrativos, 

asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas,

 

As Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 20

referido exercício económico, em relação a

 

Na atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que

uma importância acrescida, assim:

 

� Execução Orçamental da Receita:  

� Execução Orçamental da Despesa:  

� Execução Orçamental da Despesa Corrente: 

� Execução Orçamental do Plano Plurianual de Investimentos  (PPI): 

9.758,41; 

� Os compromissos assumidos e por pagar no final do exercício totali

porém salientar que o Executivo que tomou posse a 17/10/2017 assumiu faturas por pagar 

no valor de 4.815,87 euros

� Verifica-se, em termos de Orçamento, um 

de € 4.205,11, sendo € 

Tesouraria.  

� Este saldo reflete uma transferência da Câmara Municipal de Gondomar, nos últimos dias 

de 2017, no valor de 

estiveram nas mesas de votos nas eleições de 01

possível efetuar no ano de 2017, transitando essa obrigação para 2018.
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As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo A

 salientando que os procedimentos e controlos int

asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos.

As Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2017 traduzem as 

referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia

Na atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem 

uma importância acrescida, assim: 

Execução Orçamental da Receita:  83,60 %, no valor de € 376.575,11

Execução Orçamental da Despesa:  83,54 %, no valor de € 376.317,17

Execução Orçamental da Despesa Corrente: 83,71 %, no valor de € 

Execução Orçamental do Plano Plurianual de Investimentos  (PPI): 77,74

Os compromissos assumidos e por pagar no final do exercício totali

Executivo que tomou posse a 17/10/2017 assumiu faturas por pagar 

no valor de 4.815,87 euros e compromissos já assumidos no valor de 3.949,84 euros

se, em termos de Orçamento, um Saldo de Gerência  para o ano de 

€ 631,86 de Execução Orçamental e € 3.573,25

Este saldo reflete uma transferência da Câmara Municipal de Gondomar, nos últimos dias 

de 2017, no valor de € 3.033,00 destinada ao pagamento dos agentes eleitorais que 

estiveram nas mesas de votos nas eleições de 01-10-2017, e cujas transferências não foi 

possível efetuar no ano de 2017, transitando essa obrigação para 2018.

6 

estrutura do tipo Autarquia Local e 

salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes 

despesas e pagamentos. 

 despesas e receitas do 

guesia. 

pela sua natureza, assumem 

376.575,11 

376.317,17 

€ 366.558,76 

77,74 %, no valor de € 

Os compromissos assumidos e por pagar no final do exercício totalizam €. 9.511,25. Importa 

Executivo que tomou posse a 17/10/2017 assumiu faturas por pagar 

no valor de 3.949,84 euros. 

a o ano de 2018 no valor 

573,25 de Operações de 

Este saldo reflete uma transferência da Câmara Municipal de Gondomar, nos últimos dias 

mento dos agentes eleitorais que 

2017, e cujas transferências não foi 

possível efetuar no ano de 2017, transitando essa obrigação para 2018. 
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� Análise da Receita  

 

Procedeu-se à análise da execução orçam

orientação: 

 

• Análise da afetação das receitas pelos diferentes capítulos;

• Análise ao grau de execução orçamental;

• Análise entre previsões e recebimentos;

 

 

Quadro Resumo da Execução da Receita

Classificação Económica 

01 - Impostos Diretos 

02 - Impostos Indiretos 

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades

05 - Rendimentos de Propriedade 

06 - Transferências Correntes 

07 - Venda de bens e serviços correntes

08 - Outras Receitas Correntes 

15 – Reposições não abatidas nos 

pagamentos 

                                            SUB-TOTAL

16 - Saldo da Gerência anterior 

                                                    TOTAL
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se à análise da execução orçamental da receita, de acordo com as seguintes linhas de 

Análise da afetação das receitas pelos diferentes capítulos; 

Análise ao grau de execução orçamental; 

Análise entre previsões e recebimentos; 

 

Quadro Resumo da Execução da Receita  

 

Previsão  

 Inicial 

Previsão  

 Corrigida 

Receita Cobrada 

Líquida

20.000,00 20.000,00 

70,00 70,00 

Taxas, Multas e Outras penalidades 60.805,00 60.805,00 

100,00 100,00 

347.034,00 350.065,95 

Venda de bens e serviços correntes 16.905,00 16.905,00 

2.100,00 2100,00 

25,00 25,00 

TOTAL 447.039,00 450.070,95 

0,00 373,92 

TOTAL 447.039,00 450.444,77 

7 

ental da receita, de acordo com as seguintes linhas de 

Receita Cobrada 

Líquida  

Grau de 

Execução (%) 

16.258,45 81,29 

12,10 17,29 

41.687,40 68,56 

0,00 0,00 

299.631,75 85,59 

14.283,00 84,49 

4.702,41 223,92 

0,00 0,00 

376.575,11  

--------- ---------- 

376.575,11 83,60 
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79,57
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Transferências correntes

 

 

A Junta de Freguesia de Baguim do Monte, previu para o ano de 20

€ 447.039,00, tendo esse orçamento sido

aplicação do saldo da gerência de 201

rúbrica na rúbrica 06 – Transferência Correntes //

– Instituto de Emprego e Formação Profissional 

valor de € 3.031,95, sendo o valor da previsão corrigida 

 

No total de receitas arrecadadas, corresponde a receitas próprias

seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é apenas de 

que reflete um baixo rácio de autonomia financeira, como podemos analisar através do quadro e 

gráfico seguinte. 

 

                                ________________________________________________

Total Receita

Total Receita Própria                                       

 Peso das Receita Própria                           

 

________________________________________________
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79,57

20,43

Transferências correntes Receitas Próprias

A Junta de Freguesia de Baguim do Monte, previu para o ano de 2017, um orçame

tendo esse orçamento sido reforçado, através da 1ª Revisão Orçamenta

aplicação do saldo da gerência de 2016 no valor de € 373,92, e pela inclusão de uma nova 

Transferência Correntes // 06.03.09.01.03  – Serviços e Fundos Autónomos 

Instituto de Emprego e Formação Profissional – Apoio à adaptação de postos de trabalho, no 

sendo o valor da previsão corrigida de € 450.444,77. 

o total de receitas arrecadadas, corresponde a receitas próprias um montante de

seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é apenas de 

que reflete um baixo rácio de autonomia financeira, como podemos analisar através do quadro e 

________________________________________________

Total Receita Arrecadada                               376.575,11

Total Receita Própria                                        76.943,36

Peso das Receita Própria                                    20,43 %

________________________________________________

 
 

Peso das Receitas Próprias  
 

8 

, um orçamento de receita de 

através da 1ª Revisão Orçamental pela 

pela inclusão de uma nova sub-

ços e Fundos Autónomos 

Apoio à adaptação de postos de trabalho, no 

um montante de € 76.943,36 ou 

seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é apenas de 20,43 % o 

que reflete um baixo rácio de autonomia financeira, como podemos analisar através do quadro e 

________________________________________________ 

376.575,11 

943,36 

20,43 % 

________________________________________________ 
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No seguinte gráfico é possível verificar 

exercício de 2017 por classificação económica.

     

     

 

 

Através do quadro seguinte constata

correntes no valor de € 450.444,77

de execução orçamental das receita

 

                      __________________________________________________

Receita Corrente Prevista 

Receita Corrente Arrecadada

Diferença  

Grau de Execução Orçamental
_________________________________________________

 

 

0
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Transferências Correntes
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No seguinte gráfico é possível verificar o tipo e volume de receita cobrada líquida, 

por classificação económica. 

     

RECEITA COBRADA LÍQUIDA 

Através do quadro seguinte constata-se que a Autarquia fez uma previsão de arrecadar receitas 

450.444,77, dos quais arrecadou € 376.575,11, o que se traduz num grau 

de execução orçamental das receitas correntes de 83,60%. 

__________________________________________________

Receita Corrente Prevista              450.444,77

Receita Corrente Arrecadada            376.575,11

     73.869,66

Grau de Execução Orçamental       83,60%
_________________________________________________

Imp. Indirectos

Taxas, Multas e Outras Penalidades Rendimentos de Propriedade

Transferências Correntes Venda de bens e serviços correntes

Outras Receitas Correntes Reposições

9 

cobrada líquida, durante o 

 

se que a Autarquia fez uma previsão de arrecadar receitas 

, o que se traduz num grau 

__________________________________________________ 

450.444,77 

376.575,11  

73.869,66 

% 
_________________________________________________ 

Rendimentos de Propriedade

Venda de bens e serviços correntes
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• Análise Comparativa da Receita dos anos 

 

 

Quadro Comparativo da Receita por Classificação Eco nómica

Classificação 

Económica 

2017 

€ 

Grau de 

Execução 

(%) 
(%)

01 - Impostos Diretos 16.258,45 81,29 

02 - Impostos 

Indiretos 
12,10 17,29 

04 – Taxas, Multas  

Out. Penalidades 
41.687,40 68,56 11,07

05 – Rendimento de 

Propriedade 
0,00 0,00 

06 – Transferências 

Correntes 
299.631,75 85,59 79,57

07 - Venda  bens e 

serviços correntes 
14.283,00 84,49 

08 – Outras Receitas 

Correntes 
4.702,41 223,92 

10 – Transferências  

de Capital 
0,00 0,00 

17 - Operações 

Extraorçamentais 
0,00 0,00 

TOTAL 376.575,11 83,60 
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Análise Comparativa da Receita dos anos 2017-2016-2015-

 

Quadro Comparativo da Receita por Classificação Eco nómica

 

2016 2015 

R   

(%) 
€ 

Grau de 

Execução 

(%) 

R   

(%) 
€ 

Grau de 

Execução 

(%) 

4,32 20.713,91 103,57 5,13 15.793,43 131,61 

0,00 22,25 111,25 0,01 5,50 27,50 

11,07 43.021,84 57,91 10,65 54.387,20 74,09 

0,00 0,00 0,00 0,00 91,25 36,50 

79,57 327.295,00 98,69 81,02 325.820,02 101,53 

3,79 11.281,50 65,72 2,79 14.998,25 82,61 

1,25 1.618,20 23,45 0,40 2.188,18 56,10 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 403.952,70    89,72% 100 413.283,83 87,67% 

10 

-2014 

Quadro Comparativo da Receita por Classificação Eco nómica  

2014 

R   

(%) 
€ 

Grau de 

Execução 

(%) 

R   

(%) 

3,82 11.575,84 578,79 2,96 

0,00 103,40 517,00 0,02 
 

13,16 56.070,35 57,41 14,33 

0,02 310,00 620,00 0,08 

78,84 299.189,54 96,54 76,44 

3,63 16.687,75 98,01 4,26 

0,53 7.432,95 206,47 1,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 45,85 3,84 0,01 

100 391.415,68 82,21% 100 
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• Gráfico da Análise Comparativa da Receita 

 

 

No seguinte gráfico é possível 

função da classificação económica.

Facilmente se verifica que o pico da re

correntes, verificando-se no entanto que há um ligeiro decréscimo em 2017, relativamente aos anos 

anteriores, fruto da diminuição dos valores transferidos pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, em virtude da 

Ocupacionais e á cessação das apresentações quinzenais
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100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

01 02
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Análise Comparativa da Receita  

No seguinte gráfico é possível fazer a análise comparativa da receita do ano de 2014 a 2017, em 

função da classificação económica. 

Facilmente se verifica que o pico da receita está na arrecadação da rúbrica 06 

se no entanto que há um ligeiro decréscimo em 2017, relativamente aos anos 

anteriores, fruto da diminuição dos valores transferidos pelo Instituto de Emprego e Formação 

em virtude da redução do número de contratados ao abrigo dos Programas 

Ocupacionais e á cessação das apresentações quinzenais. 

2017

2015

04 05 06 07 08 10 17

11 

fazer a análise comparativa da receita do ano de 2014 a 2017, em 

na arrecadação da rúbrica 06 – Transferência 

se no entanto que há um ligeiro decréscimo em 2017, relativamente aos anos 

anteriores, fruto da diminuição dos valores transferidos pelo Instituto de Emprego e Formação 

redução do número de contratados ao abrigo dos Programas 

 

2017

2015

2017

2016

2015

2014
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� Análise da Despesa  

 

Procedeu-se à análise da execução orçamental da despesa, de acordo com as seguintes linhas

orientação: 

 
• Análise da afetação das despesas pelos diferentes 

• Análise do grau de execução orçamental

• Análise entre previsões e pagamentos

 

Quadro Resumo da Execução da Despesa

Classificação Económica 

01 - Despesas com o Pessoal 

02 - Aquisição de Bens e Serviços 

03 - Juros outros encargos financ. 

04 - Transferências correntes 

05 - Subsídios 

06 - Outras despesas correntes 

07 - Investimentos 

                              TOTAL 

 

 
Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento

apresenta maior grau de execução orçamental 

execução de 97,04%. 

No que diz respeito à realização das despesas, o 

Despesas com o Pessoal”, que r

pode verificar pelo gráfico a seguir apresentado.

ta de Freguesia de Baguim do Monte  

 
 

 

se à análise da execução orçamental da despesa, de acordo com as seguintes linhas

Análise da afetação das despesas pelos diferentes capítulos 

Análise do grau de execução orçamental 

Análise entre previsões e pagamentos 

 
Quadro Resumo da Execução da Despesa  

 

Previsão Inicial 
Previsão 

Corrigida 

Despesa 

Paga 

Compromissos 

e d

214.418,00 220.411,00 213.891,73 

94.200,00 105.700,00 79.487,44 

825,00 825,00 558,19 

18.750,00 18.750,00 2.590,00 

111.000,00 91.157,00 69.143,68 

950,00 1.050,00 887,72 

6.896,00 12.551,87 9.758,41 

447.039,00 450.444,87 376.317,17        

Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento de despesa

apresenta maior grau de execução orçamental é o “01 – Despesas com Pessoal

No que diz respeito à realização das despesas, o capítulo com maior peso no orçamento é o “01 

Despesas com o Pessoal”, que representa 56,84 % da despesa paga durante este ano, como se 

pode verificar pelo gráfico a seguir apresentado. 

12 

se à análise da execução orçamental da despesa, de acordo com as seguintes linhas de 

Compromissos 

e despesa por 

pagar 

Grau de 

Execução 

(%) 

514,24 97,04 

8.276,66 75,20 

0,00 67,66 

0,00 13,82 

0,00 75,85 

0,00 84,54 

720,35 77,74 

       9.511,25 83,54 

de despesa corrente que 

Despesas com Pessoal”, com uma 

com maior peso no orçamento é o “01 - 

durante este ano, como se 
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A restante despesa corrente 

capital, representa 2,59% da despesa

A Junta de Freguesia de Baguim do Monte, previu para o ano de 201

inicial de € 447.039,00, tendo esse orçamento sido

de € 3.405,871, pelo que a previsão inicial 

A longo de 2017 foram ainda efetuadas 

A despesa realizada no valor de 

                               ___________________________________________

                                Total da Despesa 

           Total da Despesa Corrigida                        

            Total da Despesa 

                                 Diferença                                                  

                                 Grau de Execução Orçamental                    
                               __________________________________________
 
 
 

 

 

 

 

                                           

0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00

250000,00
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 paga representa 40,57% do orçamento, enquanto

% da despesa paga. 

A Junta de Freguesia de Baguim do Monte, previu para o ano de 2017, um orçamento de despesa

endo esse orçamento sido acrescido, na 1ª Revisão Orçamenta

a previsão inicial foi corrigida para € 450.444,87.  

oram ainda efetuadas oito alterações orçamentais. 

no valor de € 376.317,17 reflete um grau de execução orçamental de 

____________________________________________ 

Total da Despesa  Prevista                         447.039,00 

Total da Despesa Corrigida                        450.444,87 

Total da Despesa  Executada                     376.317,17 

Diferença                                                      74.127,70 

Grau de Execução Orçamental                       83,54% 
____________________________________________ 

                                           Peso das Despesas com o Pessoal  

213.891,73

152.667,03

Despesas com Pessoal Outra Despesa Corrente

13 

enquanto a despesa de 

, um orçamento de despesa 

a 1ª Revisão Orçamental, pelo valor 

 

reflete um grau de execução orçamental de 83,54 %. 
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No gráfico seguinte analisa-se a distribuição da despesa pelos diferentes agrupamen

0,15%

0,69%

21,12%

Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que esta Autarquia fez 

uma previsão de orçamento de 

das quais executou € 366.558,76

correntes de 83,71%. 

                               ____________________________________________

                                Despesa Corrente Prevista                         

          Despesa Corrente Corrigida                        

                     Despesa Corrente Executada                     

                                Diferença                                                    

                                Grau de Execução Orçamental                       
                                ____________________________________________
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se a distribuição da despesa pelos diferentes agrupamen

 

DESPESA PAGA 

18,37%

0,24%2,59%

56,84%

 

 

Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que esta Autarquia fez 

uma previsão de orçamento de despesa corrente (corrigida) para o ano de 201

366.558,76, traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas 

____________________________________________ 

Despesa Corrente Prevista                         440.143,00 

Despesa Corrente Corrigida                        437.893,00  

Despesa Corrente Executada                     366.558,76 

Diferença                                                      71.334,24 

Grau de Execução Orçamental                        83,71% 
____________________________________________

14 

se a distribuição da despesa pelos diferentes agrupamentos. 

Desp. c/ Pessoal

Aqui. Bens e Serv.

Juros e Enc. Financeiros

Transf. Correntes

Subsídios

Outras depesas

Investimentos

 

Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que esta Autarquia fez 

(corrigida) para o ano de 2017 de € 437.893,00, 

se num grau de execução orçamental das despesas 

 

 

 

____________________________________________ 
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� Análise da Execução Anual do Plano Plurianual de In vestimentos
 

 
O capítulo despesas de capital

 
07 – Investimentos , que se encontram refletidos no P.P.I. (

e cujas verbas se destinam à aquisição de bens de investimento da Autarquia, nomeada

obras e aquisição de bens duradouros (máquinas, equipamentos, etc)

08 – Transferência de capital

apoiar as despesas de capital (investimento) das entidades que as recebem.

 

A Junta de Freguesia de Baguim do Monte, definiu no seu orçamento para 201

despesas de capital , destinado exclusivamente a Investimento, 

6.896,00, tendo o valor da previsão

9.758,41, o que se traduz num grau de execução orçamental de 

 

Procedeu-se à análise da execução anual do Plano Plurianual de Investimentos, de acordo com as 

seguintes linhas de orientação:

 

• Análise dos investimentos do ano orçamental de 201

• Análise do grau de execução anual;

• Análise entre os montantes previstos e executados.

 

                    __________________________________________________
                     

         Despesas de Capital (Financiamento Definido)        

         Despesas de Capital (Financiamento Corrigido)       

                     Investimento - PPI

                   Diferença                                                                

          Grau de execução das Despesas Capital

                    __________________________________________________
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Análise da Execução Anual do Plano Plurianual de In vestimentos

despesas de capital , encontra-se, regra geral, dividido em duas partes:

, que se encontram refletidos no P.P.I. (Plano Plurianual de 

e cujas verbas se destinam à aquisição de bens de investimento da Autarquia, nomeada

obras e aquisição de bens duradouros (máquinas, equipamentos, etc) 

Transferência de capital . Nesta rúbrica são contabilizadas as importâncias destinadas a 

apoiar as despesas de capital (investimento) das entidades que as recebem.

A Junta de Freguesia de Baguim do Monte, definiu no seu orçamento para 201

destinado exclusivamente a Investimento, um financiamento inicial de 

o valor da previsão inicial sido corrigida para € 12.551,87

, o que se traduz num grau de execução orçamental de 77,74%, face à previsão corrigida.

se à análise da execução anual do Plano Plurianual de Investimentos, de acordo com as 

ientação: 

Análise dos investimentos do ano orçamental de 2017; 

Análise do grau de execução anual; 

Análise entre os montantes previstos e executados. 

__________________________________________________

esas de Capital (Financiamento Definido)          6.896,00 

Despesas de Capital (Financiamento Corrigido)       12.551,87 

PPI (Executado)                                  9.758,41 

                                                                 2.793,46 

Grau de execução das Despesas Capital     77,74% 

__________________________________________________

15 

Análise da Execução Anual do Plano Plurianual de In vestimentos  

em duas partes: 

lurianual de Investimentos) 

e cujas verbas se destinam à aquisição de bens de investimento da Autarquia, nomeadamente 

. Nesta rúbrica são contabilizadas as importâncias destinadas a 

apoiar as despesas de capital (investimento) das entidades que as recebem. 

A Junta de Freguesia de Baguim do Monte, definiu no seu orçamento para 2017, ao nível das 

um financiamento inicial de € 

7 dos quais se realizou € 

%, face à previsão corrigida.  

se à análise da execução anual do Plano Plurianual de Investimentos, de acordo com as 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

  

__________________________________________________ 
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• Análise Comparativa da Despesa dos anos de 
 
 2017                      

Corrente 366.558,76

Capital (Aquis. de Bens) 9.758,41

Capital (Transferências) 

Total das Despesas  376.317,17

 

 

 
• Gráfico da Receita e da Despesa Total (Corrente e I nvestimento)  

 

 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

2017

Quadro Comparativo da Despesa por Classificação Eco nómica

Classificação 

Económica 

2017 

€ 

Grau 

Execução 

(%) 

Rúbrica 

Despesa 

Total % 

01 – Desp. c/ 

Pessoal 213.891,73 99,04 49,51 211.245,44

02 – Aquis. 

Bens/Servi. 79.487,44 83,85 22,81 

03 - Juros  Out 

Encargos Fin. 558,19 89,89 0,16 

04 – Transf 

correntes 2.590,00 88,15 5,02 

05 - Subsídios 69.143,68 93,47 16,77 

06 – Out. 

desp.correntes 887,72 91,24 0,18 

07 – 

Investimentos 9.758,41 57,75 5,55 

08 – Transf 

Capital 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 376.317,17 90,14 100 426.691,59
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Análise Comparativa da Despesa dos anos de 2017-2016-2015-2014

2017                      
(€) 

2016 
(€) 

2015 
(€) 

366.558,76 403.027,23 386.966,89

9.758,41 23.664,36 44.794,51

0,00 0,00 200,00 

376.317,17 426.691,59 431.961,4

Gráfico da Receita e da Despesa Total (Corrente e I nvestimento)   

2016 2015 2014

Quadro Comparativo da Despesa por Classificação Eco nómica

2016 2015 

€ 

Grau 

Execução 

(%) 

Rúbrica 

Despesa 

Total % 

€ 

Grau 

Execução 

(%) 

Rúbrica

Desp

Total

211.245,44 99,04 49,51 228.309,19 98,98 52,85

97.328,21 83,85 22,81 98.275,95 81,39 22,75

701,11 89,89 0,16 15,70 31,40 0,00

21.427,01 88,15 5,02 12.026,98 69,24 2,79

71.549,95 93,47 16,77 47.894,33 98,85 11,09

775,51 91,24 0,18 444,74 88,95 0,10

23.664,36 57,75 5,55 44.794,51 83,86 10,37

0,00 0,00 0,00 200,00 100,00 0,05

426.691,59 90,14 100 431.961,40 91,63 100

16 

2014 

2014 
(€) 

386.966,89 374.551,40 

44.794,51 17.492,93 

 102,99 

431.961,40 392.147,32 

 

RECEITA

DESP. CORRENTE

DESP. CAPITAL

Quadro Comparativo da Despesa por Classificação Eco nómica  

2014 

Rúbrica 

Despesa 

Total % 

€ 

Grau 

Execução 

(%) 

Rúbrica 

Despesa 

Total % 

52,85 213.962,66 96,04 54,56 

22,75 107.341,95 87,07 27,37 

0,00 9,70 19,40 0,01 

2,79 14.752,52 95,83 3,76 

11,09 35.094,26 96,52 8,95 

0,10 3.390,31 96,87 0,86 

10,37 17.492,93 23,57 4,46 

0,05 102,99 20,60 0,03 

100 392.147,32 82,37 100 
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APURAMENTO DO SALDO FINAL DA CONTA DE GERÊNCIA 

 

Recebimentos

Saldo da gerência anterior : 

Execução Orçamental 373,92

Operações Tesouraria 3.112,57

Receitas orçamentais:  

Correntes 376.575,11

Reposições  0,00

 

Operações Tesouraria  

 

Total  

 

A Presente Conta  

 
O Secretário ___________________________                        

 
O Tesoureiro ___________________________                        

A Assembleia de Freguesia, em sessão ordinária de 

Conta de Gerência   

 

______________________

 

O 1º Secretário ______________________
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PURAMENTO DO SALDO FINAL DA CONTA DE GERÊNCIA 

Recebimentos  Pagamentos

3.486,49 

Despesas orçamentais  

373,92 Correntes 

3.112,57 Capital 

  

 

 

376.575,11 

Operações Tesouraria  

376.575,11  

0,00 Saldo p/ a gerência seguinte

  

32.652,75 

Execução Orçamental 

Operações Tesouraria 

 

 412.714,35 Total  

APROVAÇÃO 

 de Gerência foi aprovada, pelo executivo da Junta de

na reunião ordinária do dia 16 de Abril de 2018  

 

O Presidente 

________________________ 

___________________________                         O Vogal _____________

___________________________                        O  Vogal ________________________

 
A Assembleia de Freguesia, em sessão ordinária de 27 de abril de 2018,    

  com _____ votos a favor, _____vo tos contra  e _____ abstenções.

O Presidente da Mesa 

_______________________________________ 

______________________               O 2º Secretário _____________________________
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PURAMENTO DO SALDO FINAL DA CONTA DE GERÊNCIA - 2017 

Pagamentos  

  

 

376.317,17 

366.558,76 

9.758,41 

  

32.192,07  

 

 

 

4.205,11 

Saldo p/ a gerência seguinte  

631,86 

3.573,25 

  

  412.714,35 

pelo executivo da Junta de  Freguesia, 

________________________ 

________________________ 

   aprovou a presente  

tos contra  e _____ abstenções.  

_____________________________ 
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A N E X O S 
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