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RELATORIO DE CONSULTORIA - ANC ECCNOMICO DE 20I7

NOTA INTRODUTóRIA

O presente relatório tem como finalidade evidenciar a situação económica e financeira relativa

ao ano de 2017 da Junta de Freguesia de N. Sra. do Rosário, transparecendo a eficiência na

utilização dos meios afetos à prossecução das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia

de N. Sra. do Rosário, bem como a eficácia na concretização dos objetívos inicialmente

aprovados.

Assim sendo, o relatório que a seguir se apresenta evidencia aspetos de uma forma clara e

concisa, nomeadamente no que respeita aos conceitos de execução orçamental (Receita,

Despesa, Plano Plurianual de lnvestimentos e Fluxos de Caixa), bem como a suas respetivas

evoluções ao longo do exercício económico.

Noto: Este relotorio onual é meramente elucidativo e serve poro ocomponhormos e ouxiliormos o
órgão executivo no sentido de cumprir o legislaçõo em vigor. Assim sendo, não deve ser levodo à
Assembleio de Freguesia.
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ANALISE ORÇAMENTAL DA DESPESA
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Valores Relativos

58.559,91€ 3?',57% 37,61%

50.568,il€ 40,38% 32,49%

63.730,00 €

79.013,O2€

01-Despesas com o pessoal

02-Aquisição de bens e servi

03-Juros e outros e

04-Transf e rê nci as corre ntes

05-Subsídios

06-Outras des correntes

07-Aquisição de bens de capital

08-Transf erênci as de capital

29.400,00 € 28.377,98€ L5,O3% 18,22%

-€ -€
780,00 € 731.,40€ o,40% o,47%

22.746,03€ 17.475,34€ 17,62% 11,22%

-€ -€
(Xl-Activos fi nancei ros -€ -€
lGPassivos fi nanceiros -€ -€
11-Outras despesas de capital -€ -€

Totais € 155. 27€ 1OA,Oü/o 1:ffi,Wo

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

N. Sra. do Rosário realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia previsto.

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

maior grau de execução orçamental é o "01 - Despesas com o pessoal" com um grau de

execução de 91,89%.

O agrupamento com o maior peso nas despesas foi o "01-Despesas com o pessoal",

representando3T,6l% das despesas realizadas no ano de2O77.

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

peso de 42,36% das despesas correntes realizadas.

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

36,58% das despesas correntes realizadas, e o agrupamento "04 - Transferências correntes"

representa 20,53% das despesas correntes realizadas e o agrupamento "06 - Outras despesas

correntes" representa 0,53% das despesas correntes realizadas.

RELATORIO DE CONSULTORIA - ANC ECONOMICO DE2017
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Ànáüise às Despesas Ccrrentes

RELATORIO DE CONSULTORIA - ANC ECCNCMICO DE 20I7

160.000,0ü€

14S.Om,00€

12O.O0O,00€

10*-&0.00€

80.00s.00€

60-00s,oo€

40.o00,oo€

29.&o,ff€

r Despesâ Conente
x Àquisiçâo de bens e seriços
I ÍrássÍêrên€iâs Correntê§ ..

I D€spesâsCom o kssoal
r Juros e outro$ encargês
a Üutras de§pesas Correiltes

Analisando o gráfico seguinte, o agrupamento "0T - Aquisição de bens de capital" apresenta-se

com um peso de 1.O0,OO% das despesas de capital realizadas.

Análise das §espesas de CapÍtal

20.0m,00€

I8"0OO.0O€

16.Om,OO€

14.mS.00€

12"ffi0,00€

I0.0oo,oo€

8.ffi,09€
6.0m,00€

4.O$,OO€

Z,re,mC

r Despesa de capital r AquisiÉo & bens de capital e TransÍe$ncirs de Capital

Grófico 2 - Anqlise às Despesos de Copito/

A iunta de Freguesia de N. Sra. do Rosário previu para o ano de 7017 um orçamento de despesa

de 195.669,05 €, dos quais já realizou t55.713,27 € . Na análise ao grau de execução orçamental
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é possível verificar que a Junta de Freguesia de N. Sra. do Rosário atingiu um volume de despesa

de 79,58% do total das despesas previstas. No que diz respeito ao grau de execução por

agrupamento, estes situam-se todos entre os 76,83% e 96,52%.

Os pagamentos representam cerca de79,58% das despesas previstas para o período em análise.

Não existem compromissos por pagar no final do ano de 2017.

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

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

agrupamento em que a autarquia teve mais despesa foi o "01-Despesas com o pessoal".
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Iol-Oêspesas sorn o pessoal

c Qljüros ê oütros encargo$
rO$5ubsídios
r0?-Aqui§ção de bensde capital
r0lA{tivc financeiros
r 11-&rtras despesas de capital

r O2-Aqui§ção de bens e serviços
I 0&Íransfe rêrrcias correntes
I 060u:ras despesàs corrêntes
r O&TransÍe rê rri as de capital
I 1$Parsivos financeiros

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

um orçamento de despesa corrente para o ano de 2017 de 172.923,02 € , dos quais executou

até então 138.237,93 € traduzindo-se num grau de execução orçamentaldas despesas correntes

de79,94Yo.

Despesa Corrente Prevista 172.923,02€

Despesa Corrente Executada 138.237,93€

Diferença 34.685,09 € ,, ::

Grau de Execução Orçamental 7e,e4% b/a

Iobelo 2 - Anólise à Despeso Conenle
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No que respeita às despesas de capital, verifica-se queforam previstos 22.746,03 € , dos quais já

investiram L7.475,34€ que se traduz num grau de execução das despesas de capital de76,83Yo.

Despesa Capital Prevista 22.746,03€ a
Despesa Capital Executada 17.475,34€,
Diferença 5.270,69€ a-b

Grau de Execução Orçamental 76,83% bla

Na totalidade, a Junta de Freguesia de N. Sra. do Rosário dotou para o ano de 2017 um total de

195.669,05 € , dos quais executou t55.713,27 € , traduzindo-se assim num grau de execução

orçamental das despesa s de 79,58Yo.

Total Despesa Prevista 195.669,05€ a

Total Despesa Executada 155.713,27 € '

Diferença 39.955,78 € , i

Grau de Execução Orçamental 79,58% b/a

Através do gráfico 4 verifica-se mais uma vez que o agrupamento "O1-Despesas com o pessoal" é

aquele em que foram despendidos os maiores montantes.

Dotaçôes cÊrrigida§
80.00G.8o€

70.ooo,o0€

60.om,00€

50.000,00€

40.om,00€

30.0&,oo€

?0.m0,&€

10 qqo,oo€

-€
01 02 03 04 05 06 07 08 §9 10 11

I Dotações Corrigidas f Despesas pagas

Gráfico 4 - Análise às DoÍoçÕes Con§rdos foce os Despesos Pogos
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ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA
Eu ros Valores Relativos

01-lmpostos directos 7.470,OO€ 6.787,49€ 3,82% 4,46yo 90,86%

oz- lmpostos indirectos -€ -€
oz-"Náo aplicável às autarquias locais" -€ -€
g4-Taxas, multas e outras penalidades 3.660,00€ 3.727,7A€ !,87yo 2,45% tO1,,85%

OS- Rendim entos da propriedade 3.800,00€ 3.195,00€ 1,94% 2,7OYo W,O$Y,

o6-Transferências correntes 118.520,80€ 718.654,45€ 60,57% 77,98% 10a,11%

08-Outras receitas correntes -€ -€
m-Venda de bens de investimento -€ -€
1o-TransÍerências de Capital 19.046,03€ 19.046,03€ 9,73% 12,52% 100,00%

11-Activos Financeiros -€ -€
12-Pass ivos Financeiros -€ -€
ts-Outras Receitas de Capital -€ -€
14-"Náo aplicável às autarquias locais" -€ -€
15-Reposiçóes náo Abatidas nos Pa.gamentos -€ -€
r6-Saldo da Gerência Anterior 42.472,22€ -€ 27,71%

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

Junta de Freguesia de N. Sra. do Rosário arrecadou receita em todos os capítulos que havía

previsto no início do ano até ao final do ano. O capítulo "06-Transferências correntes" foi aquele

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

neste capítulo do Fundo de Financiamento de Freguesias.

O grau de execução das receitas situa-se entre 0,00% e 1,06,29%o, sendo este valor associado ao

ca pítu 1o "06-Transferências correntes".

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

representa um peso de 77,98% no total das receitas arrecadadas e o capítulo "L0 -
Transferências de capital" representa L2,52yo das receítas arrecadadas. Podemos concluir então

que o somatório das transferências representagO,5O% do total das receitas arrecadadas.
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F*so das Êeeeütas Própr§as

nrmrónto DE coNSULToRTA - ANo ECCNoMrcc DE 2017

r Recehas Íotêis Anscadadas

r Trânsfsrênciâs de Capital

I TrâÍrsferêírcias Côrrentês

§ Êêaeitas Própfiês

A Junta de Freguesia de N. Sra. do Rosário previu arrecadar um montante de 195.669,05 € dos

quais arrecadou L52.154,67€ que se distribuem principalmente pelos capítulos acima

mencionados. O grau de execução orçamental das receltas situa-se nos77,76Yo.

Do total de receitas arrecadadas acima indicado t4.454,L9€ corresponde a receitas próprias, ou

seja,opesodasreceitasprópriassobreatotalidadedareceitaarrecadada éde9,5O%.AJuntade

Freguesia de N. Sra. do Rosário evidencia cerca de 9O,5O% de dependência de receitas

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

freguesias. AJunta de Freguesia de N. Sra. do Rosário está relativamente dependente de receitas

provenientes de transferências da Administração Autárquíca e Administração Regional, como

podemos analisar através da tabela seguinte.

Total Receita Arrecadada 152.154,67€ a

Total Receitas Próprias 14.454,!9€ :

Peso das Receitas Próprias 9,5O% b/a

No gráfico seguinte é possívelverificar o volume de receitas executadas até à data. Assim sendo,

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

autarquia arrecadou maior volume de receitas.
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\or 01-knpostos directos
:03-"1'lâoaplicável às autarquias locais"
r OtRendímêntos da propriedade
r O7-Venda de bens e serviços corrÊntes
r 0gVenda & bens de invesimento
r 1.1-Activoç Financeiros
s l3.&rtras Receitas de Caphal
w 1$fteposições não Abatidas nos Pagamentos

r 02-hnpostos irdiÍe{tos
r Orl-Taxaq multas e outras penalidades
I O6Transferênci as correntes
B O&OutÍas receitas cgrentes
I lsTransferências de Cap{tal
r 12-Passivos Financeiros

" 14-"Não aplicável às autarquias locah"
r l6saldo da GeÉncia Anterior

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

valor de 134.150,80 €, tendo sido arrecadados 133.108,64 €, que se traduz num grau

execução orçamental das receitas correntes de 99,227o.

Receita Corrente Prevista 134.15O80€ a

Rece ita Corre nte Arrecadada 133.108,64 € ..

Diferença 7.O42,16€ a-b

Grau de Execução 0rcamental 99,22% hle

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar 19.046,03

€, tendo sido arrecadados 19.046,03 € , que se traduz num grau de execução orçamental das

receitas de capital de 100,00%.

Rece ita Capítal Prevista 19.MÇ03€ a

Receita Capítal Arrecadada 19.046,03€ b
Diferença € a-b

Grau de Execução Orçamental 10f,,00% bla

no
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JUNTA DE FREGUESIA

Iobelo 8 - Anófiie Às ReciÍos de Copitol
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Assím, no conjunto das receitas, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de

195.669,05€dosquaisforamarrecadados 152.154,67€,oquesetraduznumgraudeexecução

orçamental de 77 ,76%".

Receita Prevista Total com SGA 195.669,05€ a

Total Receita Arrecadada 152.154,6-t € :,

Diferença 43.5t4,38€ ,.

Grau de Execução Orçamental 77,76% bla

Iobelo 9 - Anólise à receiÍo com o Soldo do Gerêncio Anleríor

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

autarquia arrecadou um maior volume de receitas.

Preçi*§es csrrigidã§
120.OO0.00€

1.O§.000,00€

80.oôo.00€

60.000,00€

48.000,00€

20.0ffi,0o€

01 02 03§40506 070809 10 11 12 13 14 15 16

tr PreüsôesCorrigidas Êt Rêceita Cob. Líquida

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

Freguesia de N. Sra. do Rosário obteve uma execução orçamental onde despesas executadas são

superiores às receitas arrecadadas, utilizando na execução da despesa o saldo da gerência

anterior. O saldo da gerência anterior (execução orçamental) é de 42.472,22€ e o saldo para a

gerência seguinte {execução orçamental) é de 38.9L3,62€. , o que se traduz numa diminuição de

3.558,60€.
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RELATORIO DE CONSULTORIA - ANO ECONOMICO DE2017

L94.626,89 €

Tobelo l0 - OPeroçÕes Orçomentois

**lação Heceitasf &esPe*as

Grótico7 - ReloçÕo dos Receifos cobrodos e dos Despesos Pogos

42.472,22€

133.108,64 € 138.237,93 €

19.046,03 € L7.475,34 €

38.913,62 €
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RELATóRIo DE coNSULToRTA - ANo ECoNCMrco DE 20r 7

EXECUÇÃO ANUAL DO prANO PLURTANUAL DE

INVESTIMENTOS
Na análise realizada ao Plano Plurianual de lnvestimentos, constata-se que o total de

investimentos previstos é de 22.746,03 € e foram realizados L7.475,34 € daquele montante.

Grófico 8 - Resumo do Execuçôo do Plano Plurionual de Investimenlos

w
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oAnálise dos investimentos do ano

Totais 22J46,A3€. 17.475,U€. 76,82%
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zlnlt 6.808,58 € 6.799,70 € 99,870Á

2ot712 2.870,00 € 2.711,20€ 75,650Á

201713 200,00 € 88,85 € 44,43%

201714 1.000,00 € 125,90 € 12,59%

20t715 400,00 € -€ 0,00%

207716 11..467,45€ 8.289,69 € 72,29%



O grau de execução dos projetos/ações, varia entre 0,00% e 99,87% sendo este valor mais

elevado associado ao projeto ne. "2017 /\ - Reparação e beneficiação de habitações".

O projeto de maior montante realizado foi o ne. '2017 /6 - Muros, passeios e obras

complementares", com um investimento realizado 8.289,69 €, representando 47,44% do total

dos investimentos realizados.
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Grófico9 - ComporaçÕo dos

INVT§TIME§iTOS

r Preüsto r Realizado

investimenÍos PrevísÍos foce oos Reo/izodos no folo/idode dos inveslimenlos
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