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NOTA INTRODUTóRIA
O presente relatório tem como finalidade evidenciar a situação económica e fínanceira relativa

ao exercícío, transparecendo a eficiência na utilização dos meios afetos à prossecução

das

atividades desenvolvidas pela Freguesia de Nossa Senhora do Rosário (Lagoa), bem como

a

eficácia na concretização dos objetivos inicialmente aprovados.

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,

Assim sendo,

Despesa, Plano Plurianual de lnvestimentos

e

Fluxos de Caixa), bem como a suas respetivas

evoluções ao longo do exercício económico.
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ANALI§E ORÇAMENTAL DA DESPESA
Euros

Valores Relatívos

€
02-Aquisição de bens e serviços
75.094,42 €
- €
03-Juroseoutrosencargos
04-Transferências correntes
28.210,00 €
-€
05-Subsídios
Ol-Despesas com o pessoal

07-Aquisição de bens de

59.388,02

capital

19.871,25

-€
-€
-€
-€

09-Activos financeiros
10-Passivos financeiros
sas de capital

Totais

€

8.846,94

-€
-€
-€
-€

35,97%

14,95%

17,90%

188.705,67€

4A,O9%

-.------- -----o,08%

€

J",$d

34,65%
39,79%

86,99 €

150,00 €

08-Transferências de capital

11-Outras

€
53.284,80 €
- €
26.516,65 €
-€

65.380,00

06-0utras despesas correntes

qb"É-

---:ffi§-@

a,a6Yo

10,53%

5,97% ffi144,52%

€

148.

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário {Lagoa) 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 "04-Transferêncías correntes" com um grau de
execução de 94,A0%.

O agrupamento com o maior peso nas

despesas

foi o

"Ol-Despesas com

o pessoal",

representando 40,09% das despesas realizadas no período em análise.
Analisando a gráfico 1, o agrupamento "01"

-

Despesas com

o pessoal" apresenta-se com

um

peso de 42,64% das despesas correntes realizadas.

Nos restantes agrupamentos de despesa, o "02
38,26% das despesas correntes realizadas,

-

Aquisição de bens e serviços" representa

e o agrupamento "O4

- Transferêncías correntes"

representa 79,A4Yo das despesas correntes realizadas.

FREG. DE FREGUESIA DE N." SR o DO ROSARIO

(LAGOÂ)

copyRtGHT GTOBAL§OFT BSC 201é

|

PAGINA 3 DE I5

RELATORIO DE CONSULTORIA _ ANO 201ó

Análise às Despesas Carrentes
16$,*Aü,üü €

Jr*d

14ü.tâ*,8S €
12*.{}*r,Aü €

i00.ü*0,00 €
80.0*4,0ú €
6C.üri8,$C €

{
2ff ü*C,0-* {
4ú.S0*,CC

-€.
üespesa Corrente
Aqui:içáo de bens e serriços
Trar:Íerênc1as CorÍentÊs

Despesas Corn o Pesscal

Jir.os Ê sutrüs encargos

Outras desgesas aôr"rÉnte5

Analisando o gráfico seguínte, o agrupamento "AT - Aquisição de bens de capital" apresenta-se

com um peso de

das despesas de capital realizadas, uma vez que esta autarquia não

7OA,OO%

procedeu a transferêncías de capital.

AnáÍise das *espesas de Capital
{
9.tiJú.00 {

1ü.tüú,0*

8.tüt,00 €
7.*§C,§* €
6.ü00.*o €
5"800,üo €

4.üü0,sil

{

3"0úr"00 €
2.ü00,00 €
1.OüO,O* €

-e
Despesa

*r capiial

ê,quisiçãt da bers de

capit*l

Tra*sl.erániias d* C;=ital

Grófico 2 - Anólise às Despesos de Copilol
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A Freguesia de Nossa Senhora do Rosário (Lagoa) previu para o ano de 2016 um orçamento de

já realizou 1,48.L23,39 €. Na análise ao grau de

despesa de 188.705,67 €, dos quais

W
rV

execução

orçamental é possível verificar que a Freguesia de Nossa Senhora do Rosário {Lagoa) atingiu um

volume de despesa de 78,49% do total das despesas previstas. No que diz respeito ao grau de
execução por agrupamento, estes sítuam-se todos entre os 44,52% e 94,A0%.
No gráfico seguinte é possível analísar 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".

Despesas Pagãs

ô1-Despesas ccm c pessoai
i3-Ji,:cr : Dutros e-c?Ígús
05-Su bsíd

irs

*

*7-Âquisição de f;+ns

.sil

0g-,À,ciivos

s

11-üulres despesas Ce capital

Ít n an

Ce

capitai

ceir cs

I
r

berxe serviças
B4-Transferênciã correntês
O2-Aguisição de

ffi O&Outras de+esas coffentes
0&Tramêrência de capitd

I
I

1&.Passivos financeÍros

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

um orçamento de despesa corrente para o ano de 2016 de 1-68.834,42 €, dos quais executou
139.276,45

€ traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas correntes de

82,49%.
Despesa Corrente Prevista

168.834,42€

Despesa Corrente Executada

139.276,45€,

Diferença

29.557,97

Grau de Execução Orçamental

€

a

a-b

82,49% b/a

Iobelo 2 - Anólise ô Despeso ConenÍe
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No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 79.877,25 €, dos quais
investiram 8.846,94 € que se traduz num grau de execução das despesas de capital de 44,52%.
Despesa Capital Prevista

J/d

19.87',J",25€,

Despesa Capital Executada

8.846,94

Diferença

€

q:

b

11.O24,31€ a-b

Grau de Execução Orçamental

44,52%

bla

Na totalidade, a Freguesia de Nossa Senhora do Rosário {Lagoa) dotou para o ano de 2016 um

totalde

3,88.705,67 €, dos quais executou até então 748.123,39 €, traduzindo-se assim num grau

de execução orçamental das despesa s de 78,49%.

Total Despesa Prevista
Total Despesa Executada

788.705,67
1.48.123,39

Diferença

40.582,28

Grau de Execução Orçamental

€
€
€

e

b
,.

78,49%bfa

Através do gráfico 4 verifica-se mais uma vez que o agrupamento "01"-Despesas com o pessoal"

é

aquele em que foram despendidos os maiores montantes.

Dotações corrigidas
80.0üc,üü €
70.000.0s €
6ú.ü0*,sü €

,a.a*ü,04 €
4ü.üüü,0s €
30.üúü,0ü €
20.üoo.0ü €
10.0c0,00 €

-€
G1 C2 03 ü4 S5 ü6 ú7 Cg 09

x

Ootaçães

Corrigida: ü

1*

11

àespesãs p3gas

Grófico 4 - Anólise às DoloçÕes Conigidas foce às Despesos Pogos
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ANALISE ORÇAMENTAL DA RECEITA

J,,Êd

Valores Relativos

01-lmpostos directos

8.100,00 €

03-"Nâo aplicável às autarquias locais"
(M-Taxas, multas e outras penalidades

06-Transferências conentes

700,00 €

0g-Venda de bens de investimento

14,487,45

11-Activos Financeiros

-g

13-Outras Receitas de Capital

l$:'Náo aplicável às autarquias locais"
15-Reposiçóes não Abatidas nos Pagamer

€
C

74.487,45 €

0,50%

106,29%

7,68%

9,68%

100,00%

-€
-€
-€
-€
-t

40.902,58 €
188.705,67

144,00 €

99,27%

-€
-€

-€
-€
-€
-€

12-Passivos Financeiros

Totais

437%

2,üt%
62,14%

-€
-€

16-Saldo da Gerência Anterior

100,07%

3.770,OA€

08-Outras receitas conentes

lGTransferências de Capital

78,39%

3.800,00 €

117.265,64€ tt1.349,76€

1,83%

€

i

- €
€

149.593,03

21,69%

0,a0%

0,00%

tOA,00%

t.oo,o0%

79,33Y"

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

a

Freguesia de Nossa Senhora do Rosário {Lagoa) arrecadou receita em todos os capítulos que
havia previsto no inícío do ano. O capítulo "06-Transferências correntes" foi aquele em que

a

autarquia arrecadou a quantia mais elevada, quantia justificada pela inclusão neste capítulo do
Fundo de Financiamento de Freguesias.

O grau de execução das receitas situa-se entre 0,00% (Saldo da Gerência Anterior)

e

120,39Yo,

sendo este valor associado aos capítulos "01-lmpostos directos".

Através dos gráficos seguintes podemos verificar gue o capítulo "06

-

Transferências correntes"

representa um peso de 78,39% no total das receitas arrecadadas, o capítulo "l-0

-

Transferências

de capital" representa 9,68% das receitas arrecadadas. Podemos concluir então que o somatório
das transferêncías representa 88,07% do

FREG. DE FRÉGUESIA DE N.o sR.o
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104,07%

3.590,50 €

07-Venda de bens e serviços correntes

L20,39%

2,4ü%

3.450,00 €

05-Rendimentos da propriedade

6,5t%

4,29%

-€
-€

-€
-€

02-lmpostos indirectos

9.751,82€
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Peso das Receitas Próprias
i6t.ü0ü,úü €
14t.ü0G,üC

{

r)r'-c

i2i|.*sü,3c €

w
y@

1*0.300,â* €
8ü.ü0c,8ú €
60 0üü,üc €

4ü.ü00,00 €
20.3ü*,ü0 €

Rer eitâs

T*tais Arrecadadaç

e Trânsferêficias dâ Capítgl

A

Freguesia

de

Nossa Senhora

Transferàncias Correntes
Receitas Fróprias

do Rosário (Lagoa) previu arrecadar um montante

de

188.705,67 € dos quais arrecadou 149.693,03 € que se distribuem principalmente pelos capítulos

acima mencionados. 0 grau de execução orçamental das receitas situa-se nos79,33%.
Do

W

total de receitas arrecadadas acima indicado, 17.856,32 € corresponde a receitas próprias, ou

seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 11,,93%. A
Freguesia de Nossa Senhora do Rosário (Lagoa) evidencia cerca de 88,07% de dependência de

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

freguesias. A Freguesia de Nossa Senhora do Rosário (Lagoa) está dependente de receitas
provenientes de transferências da Administração Autárquica e Administração Regional como
podemos analisar através da tabela seguinte.
Total Receita Arrecadada
Total Receitas Próprias
Peso das Receitas Próprias

149.693,O3

€

a

17.856,32€,
LL,93o/o b/a

No gráfico seguinte é possível verificar o volume de receitas executadas. Assim sendo, mais uma

vez se constata que o capítulo "06-Transferências correntes" foi aquele em que a autarquia
arrecadou maíor volume de receitas.
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Receltas Cobradas Líquidas

W

'({

w

J",Fd

k
r@
$1- I n:pr:sto-: direct*s

piirávei às a utarquias lccais"
C5-R:Fdirertls il prcpriedacle
ü3-"t'lã s

'i

a

S7-Venda de bens e serviças ccrrenie:
!l§-Ve*de de be*s de invesilmen:l
1 1-Activos Finance;ros
13-ú,:tras Êeceitas de Capital
15-Repcsiçàes não Àhatrdas ncs Pagamentss

*2- l:-'.-rpas:os ir di rectos
C4-Taxas. multat e outras penaliiades
',§ 0ô-Tra nsferên.ias tcn'eíi ie5
C8-Outras receitas correntes
.$:,

:+

'

i*Transferê;rcias de lapitai
12-Pâ3Sivôs Financeit-ü!

piirável ã5 ã utârqüias iôcâi!"
16-Saldo da Gerencra Anrerio-

14- "t1,iã o a

I

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

valor de L33.315,64 €, tendo sido arrecadados 135.205,58 €, que se traduz num grau de
execuçâo orçamental das receitas correntes de LO\,42%.
Receita Corrente Prevista

133.315,64 €

Receita Corrente Arrecadada

135.205,58

€

1.889,94

€

Diferença
Grau de Execução Orçamental

.

a-b

tAL42% l:/a

TobeloT - Anól'se à ReceíÍo Conente

No que díz respeito às receítas de capital verifica-se que a autarquia prevíu arrecadar
1-4.487,45

€, tendo sido arrecadados 14.487,45 €, que se traduz num grau de

orçamental das receitas de capital de 1"00,00%.
Receita Capital Prevista

L4.487,45 €

Receita Capital Arrecadada

1.4.487,45 €

- €a-b

Diferença
Grau de Execução Orçamental

Iobe/o

B-

1.OO,OO%

Anóírbe Às Recitos de CopiÍol

COPYRiGHI

,

execução

RELATORIO DE CCNSULTORIA

Assim,

-d

í-.,;1T

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

147.803,09

€

,.]

de

dos quais foram arrecadados 149.693,03 €, o que se traduz num grau de execução

orçamental de79,33%.

€

Receita Prevista Total com SGA

188.705,67

Total Receita Arrecadada

149.693,03 €

Diferença

39.O12,64

Grau de Execução Orçamental

fobelo

9

-

Anolise o receilq

€

..

,g-

a-b

f@

corr o Soldo do Gerêncio Anferíor

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

a

autarquia arrecadou um maior volume de receitas.

Previsões corrigidas
ü0.{m,08€
lm.{x}s,(}*€
80.9)0,co €

6S.00$,G)€

4*-00ô,00 €

20"c{x},ü0€

Previsiç::C-.rr;Éir.la;

Êerei:a

1i. 77

i3 i,r i! ii

ícb. ii:.i,ia

Na análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa conclui-se que a Freguesia de
Nossa Senhora do Rosário (Lagoa) obteve uma execução orçamental onde receitas arrecadadas

são superiores às despesas executadas, provocando um aumento do saldo para a gerência
seguinte. O saldo da gerência anterior (execução orçamental) é de 40.902,58 € e o saldo para

a

gerência seguinte (execução orçamental) é de 42.472,22 €, o que se traduz num aumento de
'1.569,64 Euros.
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79,33% b/a
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40.902,58 €
135.205,58 €

139.276,45€

Mr

8.846,94 €

42.472,22€
190.595,61€
Iobelo l0 - Operoções Orçomenlois

Relação Receitas/tlespesas
l:lri: i::i

l"ti.-.',

i:tÉi,

DespesasPagas

Gráfico
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EXECUÇAO ANUAL DO PLANO PTURIANUAL DE
INVESTIMENTOS

àr,Êd
Na análise realizada ao Plano Plurianual de lnvestimentos, constata-se que

o total de

investimentos previstos é de 19.871,25 € e foram realizados neste período 8.846,94 €.

2Ot6l

700,00 €

20tf.12
2OL6l

r

20161 L
20161 2

20t6l

1

tu

161,49 €

23,A7$/o

418,31€

27,89%

1.869,19 €
944,00 €

78,41%

1.5OO,OO€
2.383,80 €
3.220,00 €
600,00 €
L7.467,45 €

196,75€

32,79%

5.257,2O€

45,84%

19.87L,25€

8.846,94 €

44,520/o

29,32%

O grau de execução dos projetoslações, varia entre 23,07% e 78,41% sendo este valor mais
elevado associado ao projeto "2aL6/1.

-

Reparação e Beneficiação de habítações".

O projeto de maior montante realizado foi o

"20L6f

7

Muros, Passeios

e

obras

complementares", com um investimento realizado de 5.257,2O Euros, representan do 59,42 % do

total dos investimentos realizados.
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InvestÍmentss em 2016
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ffiÀrffi5?*

r@

I
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,.

1

2ç1Él 2

2*16í

L

ffi

281"61 7

::!,jiiil

PrÊv;§tô para o ãnÕ cje

2ü16

Reaii:adc no período em anáiise

Grofico 9 - Resumo do ExecuçÕo do Plono Plurianuolde /nyeslimenÍos
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Previsto

Reaiizadc

Grafico l0 - ComparoÇÕo dos lnvestimentos Prevrsfos foce oos Reolzodos no totalidode dos inveslimentos
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