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Introdução

1





Em cumprimento do estipulado no ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 

conjugado com o disposto no n.º 2, alínea d) do artigo 34.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

compete ao Executivo da Junta de Freguesia elaborar os documentos de prestação de 

contas, da gerência de 2010, e submeter à apreciação e votação da Assembleia de 

freguesia, nos termos da alínea b), n.º 2 do artigo 17.º do referido diploma legal.

Neste contexto, o aprimoramento e rigor dos registos e procedimentos contabilísticos, 

traduzem a fiabilidade e a verdade contabilística no estreito cumprimento das regras e 

princípios contabilísticos.

Assim, dando cumprimento ao disposto no Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 

apresenta-se o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2010.

Pretende-se que seja um importante instrumento de apoio à gestão autárquica, pela 

possibilidade de se visualizarem, de forma simples e célere, as informações que se julgam 

suficientes à avaliação global e acompanhamento da situação financeira, tanto no 

domínio orçamental como no domínio económico e financeiro.

I n t r o d u ç ã o
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Os serviços da Junta efectuaram o atendimento a cerca de 20.792 pessoas, emitindo 

6.764 atestados, e outros documentos, a saber: 2.023 autenticações de fotocópias, 

1.008 registos de canídeos.

No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

com vista ao controlo quinzenal de desempregados foram atendidos 22.655 candidatos.

O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu 149 carenciados com problemas de 

acentuada pobreza tendo promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da 

Paróquia de Nª.Sª. do Amparo. 

Promoveu a entrega a 600 famílias carenciadas a quem foram atribuídos cabazes de 

Natal.

Apoiou ainda, 16 utentes carenciados com géneros alimentares e outros bens de primeira 

necessidade e 7 famílias com o pagamento de rendas em atraso e serviços hospitalares, 

cujo diagnóstico é realizado pela divisão de acção social da Câmara, no âmbito do 

protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Portimão.

O Gabinete de Freguesia da Junta procedeu a elaboração de 187 requerimentos para a 

emissão de títulos de utilização de recursos hídricos. 

O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efectuou o atendimento de 

cerca 2.356 pessoas.

O Posto Público de Internet recebeu cerca de 6.930 utilizadores.

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos a Junta actualizou o seu 

site tendo recebido 12.528 visitantes.

2010 em números











Durante o ano de 2010 a Junta de Freguesia de Portimão apostou em variadas vertentes, 

tendo em conta as prioridades predefinidas em matéria de proeminência tais como as 

funções sociais, particularmente nas áreas da educação, cultura, acção social e 

segurança. 

Seguidamente apresenta-se uma síntese das principais actividades desenvolvidas ao longo 

do ano de 2010, de acordo com os nichos de intervenção da Autarquia:

Durante o mês de Janeiro a Junta promoveu o Projecto Reciclar que teve como objectivo 

ensinar e sensibilizar a população mais jovem, neste caso os alunos do 4.º ano do 1.º ciclo 

das escolas da freguesia, a reciclar papel e ensinar-lhes as vantagens ambientais da 

reciclagem.

No âmbito da educação é importante referir a já habitual promoção da actividade 

“Nascer de Novo”, que marca a comemoração do Dia Mundial da Árvore com a 

colaboração da ASPAFLOBAL- Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio 

que contou, este ano, com o envolvimento de cerca de 200 alunos do 4º Ano das Escolas 

do 1º Ciclo da Freguesia, no dia 19 de Março, na Quinta Pedagógica. Esta iniciativa visa  

sensibilizar os jovens para a importância da Floresta, alertando-os para os problemas dos 

impactos ambientais incentivando-os a adoptar medidas preventivas de forma a proteger o 

meio ambiente.
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A Junta promoveu, no dia 20 de Abril, um passeio ao Centro de Interpretação da 

Batalha de Aljubarrota com os alunos vencedores do 1.º e 2.º prémio do Dia Mundial da 

Árvore, num total de 41 alunos das Escolas E.B.1 Major David Neto e E.B.1 Pedra 

Mourinha.

A Junta levou também a cabo, uma actividade de lazer, convívio e aprendizagem com as 

crianças da freguesia, através de uma visita ao Oceanário de Lisboa, no dia 7 de Maio, 

com um grupo de 40 crianças do 1º ciclo do Agrupamento Vertical de Escolas Engenheiro 

Nuno Mergulhão e do Agrupamento Vertical de Escolas Professor José Buísel.

Neste contexto, foram organizadas diversas tardes dançantes intituladas “Chá do 

Biscoito”, uma actividade direccionada aos seniores da Freguesia de Portimão, com 

música e um lanche nas diversas colectividades existentes de modo a proporcionar 

momentos de lazer, cultura e em simultâneo, combater o isolamento desta faixa etária tão 

densa na nossa Freguesia.

A Junta promoveu, no dia 6 de Fevereiro, a ida de 83 alunos dos 4 agrupamentos escolares 

e da CATRAIA, ao Estádio de Alvalade para assistir ao jogo entre o 

SPORTINGXACADÉMICA.

Ainda neste âmbito, a Junta de Freguesia de Portimão propiciou uma ida à Revista de 

Carnaval “Fujem Moços que vem a Gripe!”, no dia 27 de Fevereiro, no Boa Esperança 

Atlético Clube Portimonense a cerca de 243 seniores da Freguesia, fomentando a tradição 

e gosto pela cultura e humor portimonense. 

No Dia da Mulher, dia 8 de Março, a Junta promoveu, no Hotel Globo, uma tarde de 

lazer e convívio, que envolveu cerca de 90 mulheres de todas as idades, para relembrar a 

importância do papel das mulheres na nossa sociedade.

No âmbito da dinamização dos espaços das Colectividades da freguesia, a Junta de 

Freguesia organizou, no dia 12 de Março, o I Encontro de Seniores da Freguesia de 

Portimão, que teve lugar na Sociedade Vencedora Portimonense e que mobilizou cerca de 

150 seniores, com o objectivo de promover o convívio entre os mesmos.

C u l t u r a e l a z e r



A Junta de Freguesia realizou um passeio ao Museu do Azulejo, no dia 30 de Março, para 

cerca de 50 seniores da freguesia.

A Junta de Freguesia inaugurou o novo Coreto de Portimão, no dia 25 de Abril, projecto 

realizado em parceria com a Câmara Municipal de Portimão e que promove a 

dinamização cultural daquele espaço ao longo do ano.

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Dança, no dia 30 de Abril, a 

Junta organizou, em colaboração com a Associação Sénior e Autodidacta de Portimão, a 

CAPELA – Centro de Apoio à População Emigrante de Leste e Amigos, a Associação 

Santomenses e Amigos do Algarve e alunos de dança do Boa Esperança, um espectáculo 

com danças tradicionais de várias culturas que teve lugar no Boa Esperança Atlético Clube.

A Junta de Freguesia promoveu uma tarde de Bingo, no dia 21 de Maio, no Clube da 

Ladeira do Vau, com a participação de 18 seniores.

Para fomentar o gosto pela cultura portuguesa na população sénior ocorreu dia 28 de 

Maio, uma visita ao Convento de Cristo em Tomar, com um grupo de cerca de 42 

seniores da Freguesia. Esta iniciativa teve como objectivo promover uma actividade cultural 

para a população sénior e simultaneamente, de lazer e convívio.

A Junta de Freguesia associou-se às comemorações do centenário da República 

promovendo duas exposições no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão. A primeira, 

intitulada “A Mulher e o Estado Novo”, patente ao público no mês de Maio, que 

pretendeu retratar a condição e o enquadramento social e cultural da Mulher, no período 

do Estado Novo, à semelhança de outros totalitarismos europeus. Esta exposição 

pretendeu, também, homenagear algumas mulheres de Portimão, nascidas naquela 

altura, que por diferentes formas se distinguiram na sociedade portimonense.

A segunda, intitulada “Maria Veleda” patente ao público de 11 a 30 de Junho pretendeu 

retratar o papel da mulher pioneira da luta pela educação das crianças e pelos direitos das 

mulheres, e na propaganda dos ideais republicanos, destacando-se como uma das mais 

importantes dirigentes do primeiro movimento feminista português. Algarvia, nascida no 

seio de uma família burguesa, em 1871, destacou-se pela sua irreverência e persistência 

na luta pela igualdade dos direitos das mulheres.
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No âmbito da Educação Extra-Escolar, a Junta levou a cabo uma exposição de “Artes 

Decorativas”, que esteve patente ao público no período de 9 a 20 de Agosto. Nesta 

exposição foram exibidos trabalhos efectuados ao longo do ano, por cerca de 100 

formandos, organizados por oito cursos socioprofissionais, que funcionaram em várias 

localidades da freguesia. Esta iniciativa pretende promover a divulgação do trabalho 

efectuado por mãos habilidosas e pacientes que continuam a dar forma às peças, 

cruzando os fios de linha e de lã, misturando as tintas, numa osmose perfeita, exibindo o 

que melhor se faz no âmbito das artes tradicionais.

A nível da difusão da cultura musical portuguesa a Junta de Freguesia de Portimão 

promoveu o seu Festival Internacional da Canção Infantil e Juvenil Chaminé D' 

Ouro, que decorreu no dia 17 de Julho, pelas 21h30, no Auditório Municipal de Portimão, 

celebrando os seus 26 anos de organização, envolvendo crianças e jovens portimonenses 

e de todos o país. 

Esta iniciativa, que visa estimular, por um lado, o gosto pela música e a ocupação saudável 

dos tempos livres dos jovens pretende, por outro, divulgar a música portuguesa, 

incentivando o aparecimento de novos intérpretes.

A persistência do executivo da Junta neste modelo de Festival deve-se à forte convicção de 

que a música é uma linguagem universal, que acompanha os seres humanos na sua 

trajectória de vida, ultrapassando barreiras do tempo e do espaço, o que faz com que esta 

actividade constitua um importante registo do património cultural imaterial de Portimão. 

Este ano a Junta associou-se à homenagem da cidade a Manuel Teixeira Gomes e aos 150 

anos do seu nascimento, acreditando, tal como ele, que “através da universalidade da 

linguagem musical o homem poderia (…) encontrar elementos para criar um idioma 

comum aceitável por todas as raças.”

A apresentação do festival contou, este ano, com a presença de Carolina Torres, 

participante do programa “Ídolos” e apresentadora do programa televisivo Curto Circuito, 

emitido pela SIC Radical.

A Junta de Freguesia de Portimão constituiu um grupo de Teatro Sénior com o objectivo de 

promover o desejo daqueles que sentem apetência para fazer teatro, contribuindo para o 

desenvolvimento da sua autonomia, sociabilidade, espírito de cooperação e  trabalho em 

equipa. Esta actividade visa contrariar as adversidades da vida, combater a solidão e 

envolver os mais idosos em actividades lúdico-culturais. 



Este projecto que envolve cerca de 25 seniores residentes na freguesia de Portimão conta 

com a colaboração do Teatro Municipal de Portimão – TEMPO, e é ensaiado pela 

professora Sofia Brito, que desenvolveu uma peça de teatro intitulada “Temporalidade” 

que foi exibida na abertura da Semana Sénior.

À semelhança do ano transacto, foi dada continuidade ao projecto “Rios de Adrenalina”, 

durante os meses de Julho e Agosto, em colaboração com o Clube Naval de Portimão. Esta 

iniciativa dirigiu-se a cerca de 55 jovens e crianças, entre os 8 e os 15 anos, residentes na 

freguesia de Portimão, filhos de imigrantes, oriundos de várias nacionalidades que tiveram 

a oportunidade de participar em actividades lúdicas, em contacto com a natureza, 

estimulando-as para a prática de desportos náuticos, tais como vela e canoagem.

A Junta de Freguesia promoveu a participação de 8 jovens da CATRAIA e da CPCJ de 

Portimão no Programa de Turismo Educativo Júnior 2010, realizado pelo INATEL em 

Oeiras, no período de 22 a 27 de Agosto.

A exemplo dos anos anteriores, e no âmbito da celebração do Protocolo de Cooperação 

com a Câmara Municipal de Portimão foi implementado o projecto Praias Acessíveis, nas 

praias do Vau e da Marina, dirigido a pessoas com mobilidade condicionada, temporária 

ou permanente. As referidas praias estão dotadas de um veículo marinho apropriado para 

o efeito, trazendo o seu uso diversas vantagens, tais como: a possibilidade de acesso ao 

mar de forma confortável e segura; o mergulho total no mar, ou apenas molhar os pés, sem 

que seja necessário sair do veículo; flutuar na água numa posição estável e segura, com a 

ajuda de monitores especializados  que asseguram o acesso das pessoas ao banho.

Ainda no domínio da Acção social, a Junta de Freguesia de Portimão através do seu CLAII - 

Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes, promoveu a 1.ª Feira do Imigrante, 

nos dias 16 e 17 de Outubro, na Alameda de Portimão, no âmbito de uma candidatura 

apresentada pela Junta ao ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural. Esta iniciativa, que visa a promoção da interculturalidade e a plena 

integração dos imigrantes, contou com a colaboração das associações de imigrantes da 

freguesia de Portimão que apresentaram à população espectáculos de dança e de música 
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tradicionais, mostras gastronómicas e a diversidade cultural das suas comunidades 

residentes no concelho de Portimão. Este evento recebeu a visita de cerca de 2.000 

pessoas.

Em tempo de crise a compra de materiais escolares pesa no orçamento das famílias, assim, 

pelo segundo ano consecutivo, a Junta de Freguesia, no intuito de minimizar os encargos 

das famílias no arranque do ano lectivo, promoveu a oferta equipamento escolar a 

todos os alunos das Escolas do 1º ano do 1º ciclo do Ensino Básico da rede pública da 

freguesia de Portimão. A entrega do referido material foi levada a cabo nas escolas do 1.º 

ciclo no dia de abertura escolar aquando da recepção aos referidos alunos.

A exemplo dos anos anteriores, foi organizada a Semana Sénior 2010, que decorreu de 

19 a 27 de Novembro. Esta semana ocupou os tempos livres dos seniores da freguesia 

proporcionando-lhes diversas actividades de cultura, lazer, desporto e bem-estar que 

ocorreram ao longo da semana, em colaboração com as Colectividades e Instituições da 

Freguesia. Esta semana recheada de animação contou com as seguintes actividades:

Dia Actividades

19
Peça de teatro “Temporalidade” pelo Grupo de Teatro Sénior de Portimão no grande 

auditório do TEMPO

20
Workshop sobre comida saudável com a colaboração do Espaço Uno e Restaurante 

Alquimias

 

20

 

Sessão de Cinema com a projecção do filme “Fátima” no Lar da Raminha

20

 

Torneio de Sueca e de Snooker nas instalações do Núcleo Sportinguista de Portimão

20

 

Peça de teatro “Temporalidade” pelo

 

Grupo de Teatro Sénior de Portimão no grande 

auditório do TEMPO

 

21 Ginástica
 

de manutenção com aparelhos geriátricos
 

com a colaboração do Centro de 

Saúde de Portimão  
21

 
Concerto pela Banda Filarmónica de Portimão na Alameda de Portimão

21

 

Concerto pelo Grupo Coral de Portimão no Lar da Raminha

21 Torneio de Sueca e de Snooker nas instalações do Núcleo Sportinguista de Portimão

21 Tarde de Bingo no Centro Cultural e Desportivo da Companheira

21 Danças Tradicionais no Coreto de Portimão pelo Rancho Folclórico da Ladeira do Vau
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22

 

“Surpresa aos Avós” com declamação de poesia pelos alunos do Grupo de Teatro da 

Escola Manuel Teixeira Gomes nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de 

Portimão

 

22

 

Aula de Pétanca nos Jardins das Águas Vivas pelo Grupo de Pétanca de Portimão

22

 

Aula de Fotografia com seniores e alunos do Curso de Artes da Área Projecto do 12º 

Ano da Escola Secundária Poeta António Aleixo

 

22

 

Torneio de Sueca e de Snooker nas instalações do Núcleo Sportinguista de Portimão

22

 

Inauguração de uma exposição Trabalhos Manuais executados pelas Alunas da 

Associação de Reformados do Bairro Pontal e Não Só.

 

22

 

“Surpresa aos Avós” com declamação de poesia pelos alunos do Grupo de Teatro da 

Escola Manuel Teixeira Gomes nas instalações do Lar Diogo Gonçalv es

22

 

Sessão de Cinema com a projecção do filme: “Amália, o Filme” no Salão Nobre da 

Junta.

 

23

 

Passeio a Aljustrel

 

23

 

Conselhos para uma boa saúde oral pelo Centro de Saúde de Portimão seguido de uma 

dinâmica de grupo no Salão Nobre da Junta de Freguesia

23

 

Tarde de Bingo pelo Centro de Apoio de Portimão nas instalações da Associação 

Cultural e Desportiva da Ladeira do Vau

 

23

 

Torneio de Sueca e de Snooker nas instalações do Núcleo Sportinguista de Portimão

24

 

Oferta de material geriátrico ao Hospital do Barlavento Algarvio

24

 

Ginástica Respiratória no Espaço Uno

 

24
Magusto na Quinta Pedagógica de Portimão com o conjunto “Duo Musical Dias” alunos 

da Conservatória de Portimão – Joly Braga Santos

24 Torneio de Sueca e de Snooker nas instalações do Núcleo Sportinguista de Portimão

25 Passeio a Santiago do Cacém

25

Sessão de Informação sobre segurança e incêndios com a colaboração da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão e da PSP, na sala de honra no 

quartel dos Bombeiros Voluntários de Portimão.

25 Eucaristia na Igreja do Colégio

25 Torneio de Sueca e de Snooker nas instalações do Núcleo Sportinguista de Portimão

25

Palestra “Cuidar e Ajudar pessoas com doença de Parkinson” com a colaboração da 

Associação Portuguesa de Doentes Parkinson -Delegação de Portimão e da Associação 

de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve na Junta de Freguesia de Portimão.

26 Rastreio de Saúde na Cruz Vermelha Portuguesa.

26 Workshop sobre “Beleza para Seniores” na Junta de Freguesia de Portimão.

26 Programa de Rádio com Seniores, na Rádio Costa D´Oiro.

26 “Aprender a Comer Saudável” na Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão.

26 Torneio de Sueca e de Snooker nas instalações do Núcleo Sportinguista de Portimão.

26 Rastreio de Saúde na Cruz Vermelha Portuguesa.

27
Almoço no Hotel Júpiter com danças de salão pelos alunos do Boa Esperança Atlético 

Clube Portimonense.
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Como resposta a situações de carência dos fregueses, cerca de seiscentas pessoas 

carenciadas da Freguesia de Portimão receberam um cabaz de Natal, no dia 21 de 

Dezembro, no salão dos Bombeiros Voluntários de Portimão, durante um almoço de 

solidariedade. Esta iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia de Portimão, a exemplo 

de anos anteriores, pretende minorar algumas das necessidades básicas sentidas por 

pessoas com baixos recursos económicos e conta com o apoio de várias pessoas e 

entidades que se disponibilizaram a apoiar a referida iniciativa. Um conjunto de entidades 

ligadas ao comércio de Portimão contribuíram com a oferta de bens alimentares para a 

confecção do referido almoço que foi servido por voluntários, contribuindo para a 

realização de uma época natalícia com gestos de partilha e de solidariedade.

Ao longo de todo o ano, a Junta de Freguesia de Portimão em parceria com a Associação 

de Voluntários de Portimão, continuou a promover o projecto “Mão Amiga” que visa 

apoiar as crianças do 1º ciclo e jardins-de-infância da rede pública durante o período do 

almoço, promovendo o acompanhamento e sensibilização das crianças durante a 

refeição. 

Em colaboração com a APPDA – Associação Portuguesa para as Perturbações do 

Desenvolvimento e Autismo, a Câmara Municipal de Portimão, o Centro de Apoio a Idosos 

de Portimão, a CATRAIA e a Quinta de Santa Isabel, foi dada continuidade ao projecto 

“Pedacinhos de Nós”, durante as férias da Páscoa, dirigido a crianças autistas, 

desenvolvendo com elas actividades tais como: hipoterapia, hidroterapia, hipismo entre 

outras ao ar livre. 

O projecto pretende colmatar a falta de oferta de actividades e permitir um 

desenvolvimento saudável das crianças com necessidades especiais, tendo como objectivo 

melhorar aspectos funcionais, movimentos mais intencionais, organizados e coordenados 

e prevenir desvios posturais.



Numa parceria inédita a Junta de Freguesia de Portimão e as farmácias Central, Amparo e 

Rosa Nunes levaram a efeito rastreios de glicemia, colesterol, tensão arterial e visual, 

gratuitos, nas colectividades da freguesia e na Alameda de Portimão, ao longo de todo o 

ano.

Esta iniciativa teve por objectivo proporcionar a realização de testes que visam avaliar a 

condição de saúde da população idosa, alertando para a importância da prevenção, do 

diagnóstico precoce e da adopção de estilos de vida e comportamentos saudáveis.

No âmbito do mês do coração, a Junta de Freguesia promoveu uma aula de Yoga do Riso, 

no dia 17 de Maio, no Pavilhão Multiusos da Santa Casa da Misericórdia de Portimão, com 

a participação de cerca de 40 seniores.
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Execução Orçamental

2





A análise da execução orçamental das receitas e das despesas para o exercício em 

apreciação, permite acompanhar, de forma sintética, todo o processo de arrecadação de 

receitas e de realização das despesas.

Na execução orçamental foi atingida uma taxa de 69,89% na receita e de 51,26% na 

despesa, correspondendo a um montante de €724.055,78 (Setecentos e vinte e quatro 

mil, cinquenta e cinco euros e setenta e oito cêntimos) e €684.341,92 (Seiscentos e oitenta 

e quatro mil, trezentos e quarenta e um euros e noventa e dois cêntimos) respectivamente, 

transitando para a gerência seguinte o saldo de €338.685,70 (Trezentos e trinta e oito mil, 

seiscentos e oitenta e cinco euros e setenta cêntimos).

Quadro 1 - Mapa resumo dos fluxos de caixa de 2010

(Valores em euros)

E x e c u ç ã o O r ç a m e n t a l
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 (v alo res  em €  -  E uro s)  

Sa ldo  da  g erênc ia a nter io r ( Exec uçã o O rç amen tal  2 00 9 ) 298.971 ,84  

Rec eit a c ob rad a na  g erênc ia  724.055 ,78  

 1.023 .027 ,62  

Despesa e f ect ua da  na ger ênci a 684.341 ,92  

Sa ldo  que t ran si ta  para  a ger ênci a segui nt e  

( Exec uç ão Orç am ental  2 01 1 ) 
338 .685 ,70 
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O quadro seguinte permite-nos analisar a previsão da receita e o grau de execução da 

mesma no ano de 2010.

Da análise da execução das Receitas Correntes pode-se constar a excelente performance 

ao nível das rubricas de Impostos Directos, Taxas, multas e outras penalidades e 

Transferências correntes, com taxas de execução de 108,05%, 93,79% e 79,57% 

respectivamente, o que em termos globais, se traduziu numa taxa de execução de 80,45% 

face ao orçamentado.

As Receitas de Capital apresentam um grau de execução, abaixo do previsto na ordem dos 

46,62%, com tradução na não realização de protocolo, em 2010, com o Município de 

Portimão respeitante à construção da nova sede da Junta, contrariamente ao 

orçamentado.

No que se refere às Outras Receitas o grau de execução é de 100,82%, que se traduz na 

incorporação do saldo da gerência anterior no montante de 298.971,84 euros.

(Valores em euros)

Quadro 2 - Execução orçamental da receita no ano de 2010



De acordo com os valores apresentados no quadro acima, a execução ao nível das 

Despesas Correntes foi 71,52% por oposição aos 21,50% das Despesas de Capital. 

Relativamente às Despesas de Capital, cuja execução se cifrou em 21,50% do 

orçamentado, o mesmo fica a dever-se ao facto de, em semelhança ao ano transacto, o 

início da Construção da Nova Sede da Junta não ter ocorrido durante o ano de 2010.  

Quadro 3 - Execução orçamental da despesa no ano de 2010

(Valores em euros)

9
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Orçamento da Receita

3





As Receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia no ano de 2010, 

ascenderam a €724.055,78 (Setecentos e vinte e quatro mil, cinquenta e cinco euros e 

setenta e oito cêntimos) e repartiram-se em Receitas Correntes no valor de €566.911,27 

(Quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e onze euros e vinte e sete cêntimos), em 

Receitas de Capital no valor de €154.200,00 (Cento e cinquenta e quatro mil e duzentos 

euros) e €2.944,51 (Dois mil, novecentos e quarenta e quatro euros e cinquenta e um 

cêntimos) de Outras Receitas, estas resultantes das entradas de fundos na tesouraria 

provenientes de pagamentos que não foram utilizados na globalidade pelas entidades que 

as receberam, e que dizem respeito, essencialmente, ao retorno dos seguros gastos com os 

trabalhadores integrados nos Contratos Emprego-Inserção que não complementaram o 

período de trabalho previsto.

9
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O r ç a m e n t o d a R e c e i t a
Evolução da  receita

Quadro 4 - Evolução das receitas (2008 - 2010)

(Valores em euros)



Em termos absolutos, em 2010, verificou-se uma diminuição na Receita total na ordem dos 

€132.489,58 (Cento e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove euros e cinquenta e 

oito cêntimos), menos 15,47% relativamente ao ano anterior. 

Esta diminuição é explicada essencialmente pelas Receitas de Capital que apresentaram 

um valor inferior em 44,49% em relação ao ano transacto.

A estrutura da Receita Total vem retratada no quadro que se segue, onde se pode constatar, 

desde já, que grande parte da receita arrecadada, cerca de 78,30% corresponde à receita 

corrente, representando as receitas de Capital 21,30%.

Orçamento e grandes opções do plano 

€ 679.122,53

€ 568.966,48

€ 566.911,27

€ 175.000,00

€ 277.800,00

€ 154.200,00

€ 2.500,92
€ 9.778,88

€ 2.944,51

2008 2009 2010

Receitas Correntes Receitas de Capital Outras Receitas

Gráfico 1 - Evolução das receitas (2008 - 2010)

Estrutura  da  receita
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Analisando agora as diversas rubricas económicas, podemos verificar:

As Receitas Correntes, pela sua natureza, têm uma função bastante importante na gestão 

financeira da Autarquia. Com uma taxa de execução de 80,45% configuram-se como um 

fluxo monetário estável, permitindo o financiamento consistente de um conjunto de 

despesas obrigatórias.

Apresentam um valor total de €566.911,27 (Quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos 

e onze euros e vinte e sete cêntimos) resultante das transferências da Administração Central 

e Local, no montante de 91%, e das receitas próprias da Junta como expressão dos serviços 

prestados ao público, que se cifrou em 9% do mesmo.

Quadro 5 - Estrutura da receita no ano de 2010

(Valores em euros)

R e c e i t a s c o r r e n t e s
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Face a esta estrutura apresentamos uma explicação mais rigorosa de cada rubrica:

No que respeita às receitas transferidas da Administração Central, que representam 73% 

do total das receitas correntes, verifica-se um aumento na ordem dos 3,81% relativamente 

ao exercício de 2009.

Este aumento resulta da inclusão de verba relativa ao Estatuto Remuneratório dos Eleitos 

Locais que exercem funções a tempo inteiro, no valor de €35.436,57 (Trinta e cinco mil, 

quatrocentos e trinta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos). 

Orçamento e grandes opções do plano 

Gráfico 2  - Estrutura das receitas correntes (2010)

€ 51.654,28 
9%

€ 414.947,28 
73%

€ 100.170,51 
18%

€ 139,20 
0%

Receitas Próprias Transferências Correntes - Administração Central

Transferências Correntes - Administração Local Vendas de bens e serviços 

Quadro 6 - Evolução das transferências correntes do estado (2008-2010)

(Valores em euros)

T r a n s f e r ê n c i a s  C o r r e n t e s - A d m i n i s t r a ç ã o C e n t r a l
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Estas verbas destinaram-se ao pagamento dos salários do pessoal (41,83%) e dos autarcas 

(10,96%), bem como ao funcionamento ordinário dos serviços da Junta (39,32%) e aos 

contratos celebrados com o I.E.E.P. (7,89%). 

Da administração local proveio uma verba de €100.170,51 (Cento mil, cento e setenta 

euros e cinquenta e um cêntimos), que regista uma diminuição de 20,24% relativamente 

ao ano transacto.

€ 417.857,23

€ 399.705,63

€ 414.947,28 

2008 2009 2010

Transferências Correntes - Administração Central

Gráfico 3 - Evolução das transferências correntes da administração central

T r a n s f e r ê n c i a s  C o r r e n t e s - A d m i n i s t r a ç ã o L o c a l
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Este montante traduz o valor recebido em 2010, respeitante às verbas protocolizadas em 

2009, respectivamente: Delegação de Competências da Junta, por parte do Município de 

Portimão, para a realização de obras de conservação e manutenção dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do 1º Ciclo do ensino básico, apoio social dirigido às famílias 

carenciadas, identificadas, quer pelos serviços sociais da Freguesia, quer pelos serviços 

sociais da Câmara Municipal de Portimão, e para outras despesas de funcionamento 

ordinário da Junta de Freguesia, nos termos acordados.

A diminuição da verba registada, relativamente ao orçamentado, encontra justificação no 

facto de não terem sido recebidas as verbas relativas ao Protocolo de Delegação de 

Competências do ano de 2010, no valor de €248.000,00.

As Receitas Próprias da Junta de Freguesia agregam o conjunto das receitas arrecadadas 

pela Freguesia deixando transparecer o seu grau de autofinanciamento e a sua 

dependência face às transferências correntes e aos protocolos que realiza ao longo do 

ano.

De salientar um aumento de 19,92% em relação ao ano transacto, que se traduz num 

montante de €51.654,28 (Cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro euros e 

vinte e oito cêntimos). 

€ 216.800,00

€ 125.590,39 
€ 100.170,51 

2008 2009 2010

Transferências Correntes - Administração Local

Gráfico 4 - Evolução das transferências correntes da administração local

R e c e i t a p r ó p r i a s d a J u n t a d e F r e g u e s i a
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Importa realçar o aumento da verba arrecadada referente à emissão de atestados, que 

traduz a procura deste serviço por parte dos utentes que dele necessitam.

As Receitas de Capital apresentam um valor total de €154.200,00 (Cento e cinquenta e 

quatro mil e duzentos euros) resultante das verbas recebidas em 2010 respeitante ao 

Protocolo de Cooperação de 2009, entre o Município de Portimão e a Freguesia de 

Portimão, destinado à construção do Coreto de Portimão e mobiliário urbano para o 

Parque Infantil da Alameda.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

As Receitas de Capital diminuíram 44,49% em relação do ano transacto, em virtude de, em 

2010, não ter sido realizado nenhum protocolo de cooperação respeitante a obras. 

Canídeos Atestados Autenticações Fotocópias Multas e 
Penalidades

Contribuição 
Autárquica

€ 6.029,10

€ 15.850,50 

€ 12.963,60 

€ 45,35 € 112,50 

€ 8.071,18 

€ 5.792,43

€ 20.232,25 

€ 14.751,00 

€ 73,65

€ 0,00 

€ 10.804,95 

2009 2010

Gráfico 5 - Evolução das receitas próprias por tipo

R e c e i t a s d e c a p i t a l
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Orçamento da Despesa

4





As despesas realizadas no exercício de 2010 cifram-se em €684.341,92 (Seiscentos e 

oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e um euros e noventa e dois cêntimos) e repartem-

se em Despesas Correntes no valor de €568.157,65 (Quinhentos e sessenta e oito mil, 

cento e cinquenta e sete euros e sessenta e cinco cêntimos) e em Despesas de Capital no 

valor de €116.184,27 (Cento dezasseis mil, cento e oitenta e quatro euros e cinte e sete 

cêntimos).

O total da despesa regista, em 2010, uma diminuição em cerca de 16,8%, face ao ano 

anterior.
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O r ç a m e n t o d a D e s p e s a
Evolução da  despesa

Quadro 7 - Evolução das despesas (2008 - 2010)

(Valores em euros)

Gráfico 6 - Evolução das despesas (2008 - 2010)

€ 529.656,46

€ 663.044,26 

€ 568.157,65 

€ 172.312,87 € 159.173,60 

€ 116.184,27

2008 2009 2010

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
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A estrutura da Despesa paga no ano económico em análise vem retratada no quadro que 

se segue, onde se pode constatar que foram as despesas correntes que assumiram maior 

preponderância no volume total de despesa realizada, representando cerca de 83,02% da 

despesa total. 

De salientar que as Despesas com o pessoal e a Aquisição de bens e serviços foram as 

rubricas que mais contribuíram para a totalidade da despesa paga, com um peso de 

46,20% e 21,61%, respectivamente.

Analisando agora as diversas rubricas económicas, podemos verificar:

Quadro 8 - Estrutura da despesa total no ano de 2010

(Valores em euros)

83,02%

16,98%

Despesas Correntes Despesas de Capital

Gráfico 7 - Estrutura da despesa total em 2010



As Despesas Correntes, com um grau de execução de 71,52%, registam um valor de 

€568.157,65 (Quinhentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e sete euros e sessenta e 

cinco cêntimos) e constituem as principais despesas de funcionamento, apresentando um 

peso de cerca de 83,02% das despesas pagas.

As despesas com o pessoal representam 56% das Despesas Correntes.

Neste agrupamento devem considerar-se todas as espécies de remunerações principais e 

de abonos acessórios. Compreendem-se, também, as despesas com o Estado, como 

entidade patronal, suportando esquemas de segurança social dos seus funcionários.

9
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D e s p e s a s c o r r e n t e s

€ 316.178,80 
56%

€ 147.891,20 
26%

€ 103.669,92 
18% € 417,73 

0%

Despesas com o Pessoal Aquisição de Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Despesas Correntes

Gráfico 8 - Estrutura das despesas correntes em 2010

D e s p e s a s c o m o p e s s o a l

Quadro 9 - Evolução das despesas com o pessoal (2008-2010)l

(Valores em euros)
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O gráfico seguinte testemunha um incremento no exercício de 2010, comparativamente a 

2009, de cerca de 7,3% justificado essencialmente pelos acordos de cooperação com o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito dos Contratos Medida Emprego-

Inserção, e pela contratação de um funcionário para os serviços auxiliares da Junta.

De salientar que até ao final de 2008 sempre que uma autarquia local requisitava pessoas 

ao I.E.F.P., suportava unicamente os encargos decorrentes do subsídio de refeição, de 

transporte e seguro, sendo a restante contrapartida suportada pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. Em 2009, com as medidas de empregabilidade lançadas pela 

administração central, as autarquias locais passaram a suportar uma percentagem de 20% 

do valor da bolsa recebida, para além das despesas já anteriormente suportadas, situação 

que onerou bastante o orçamento da autarquia.

Quadro 10 - Encargos suportados com os C.E.I.´s em 2010

€ 166.545,18 

€ 234.672,42 

€ 251.806,69 

Titulares de órgãos de soberania 
e membros de órgãos 

autárquicos

Pessoal do quadro Pessoal contratado a termo Contrato medida Emprego-
Inserção

TOTAL

2008 2009 2010

Gráfico 9 - Evolução das despesas com o pessoal (2008-2010) 



As Remunerações certas e permanentes apresentam um valor de €262.746,19 (Duzentos e 

sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e seis euros e dezanove cêntimos) equivalentes a 

83% da Despesa com o pessoal. Nesta rubrica incluem-se todas as remunerações, 

subsídios de natal, férias e de refeição e as despesas de representação.

O Mapa de Pessoal do ano de 2010 foi aprovado nos termos do disposto na lei n.º 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro, pelo órgão executivo em 15 de Novembro de 2010 e pelo 

órgão deliberativo em 29 de Novembro de 2010.
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€ 262.746,19 
83%

€ 8.582,95 
3%

€ 44.849,66 
14%

Remunerações certas e permanentes Abonos Variáveis ou Eventuais Segurança Social

Gráfico 10 - Estrutura das despesas com o pessoal

Gráfico 11 - Remunerações certas e permanentes
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Quadro 11 - Mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Portimão

CTI CT TOTAL CTI CT TOTAL

Organiza e assegura o trabalho social da 

Freguesia proposto pelo Executivo
Técnico Superior

Sociologia  Serviço 

Social
1 1 1 1 2

Organiza e assegura o trabalho de gestão e 

contabilidade segundo a legislação em vigor 

para as Freguesias

Técnico Superior Economia Gestão 1 1 1

Assegura todas as tarefas relacionadas com os 

serviços informáticos da Freguesia

Técnico de 

Informática

Técnico de 

Informática de 

grau 2, nível 1

Informática 1 1 1

Coordena e chefia todos os serviços da Junta
Coordenador 

Técnico
Administrativa 1 1 1 1 2

Assistente Técnico Administrativa 3 3 1 1 4

Assistente Técnico Socio-Cultural 2 2 2

Assistente 

Operacional

Assistente 

Operacional
Serviços Auxiliares 1 1 2 1 1 3

Encarregado de 

Pessoal Auxiliar 

Encarregado de 

Pessoal Auxiliar
Serviços Auxiliares 1 1 1

11 1 12 2 2 4 16

CTI - Postos de trabalho/trabalhadores com relação jurídica por tempo indeterminado (Contratos por Tempo Indeterminado / RCTFP).

CT - Postos de trabalho/trabalhadores com relação jurídica a termo  (Contratos a Termo).

Preenchidos/Existentes A Preencher/Recrutar
TOTAL 

Executa os serviços de manutenção e 

conservação dos equipamentos da Freguesia e 

sob sua responsabiliddae e outras tarefas de 

caractér manual ou mecânicas

TOTAL

Atribuições/competências/actividades

Área de 

formação 

académica e/ou 

profissional

N.º de Postos de TrabalhoCargo

Carreira Categoria

Técnico Superior

Assistente 

TécnicoOrganiza e assegura os serviços de 

atendimento, administrativo e lúdicos
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Quadro 12 - Quadro de vencimentos do pessoal da Junta de Freguesia de Portimão

Quadro 13 - Quadro de vencimentos dos titulares dos órgãos de soberania e membros autárquicos

 da Junta de Freguesia de Portimão

Categoria  
N.º de 

Funcionários  

Remuneração 

Base 

P
es

so
a
l 
d
o
 Q

u
a
d
ro

 /
C

o
n
tr
a
to

s 
p
o
r 

te
m

p
o
 

in
d
et

er
m

in
a
d
o

 

Técnico Superior Economia/Gestão  1  € 1.613,42 

Técnico Superior
 

Sociologia
 

1
 

€ 1.579,09
 

Técnico de Informática de Grau2, Nível 1
 

1
 

€ 1.613,44
 

Coordenador Técnico
 

1
 

€ 1.156,42
 

Assistente Técnico
 

Secretaria

 3

 
€ 923,42

 

€ 995,51

 

€ 995,51

 

Assistente Técnico

 

Animação Socio-Cultural

 
2

 
€ 762,08

 

€ 762,08

 

Encarregado de pessoal auxiliar

 

1

 

€ 734.62

 

Assistente Operacional

 

1

 

€ 475,00

 

C
o
n
tr
a
to

 

a
 t
er

m
o

 

Assistente Operacional

 

1

 

€683,13

 

 

 

 

Categoria Remuneração Base 

E
xe

cu
tiv

o
 d

a
 J

u
n
ta

 Presidente 
€ 1.907,58 

€ 555,49
 

Secretário
 

€ 293,09
 

Tesoureiro
 

€ 293,09
 

SENHAS DE PRESENÇA
 

Vogais
 

€ 25,65
 

Assembleia de Freguesia

 

€ 18,32
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Com um volume de €147.891,20 (Cento e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e um 

euros e vinte cêntimos), apresenta um grau de execução de 54,77% e um peso de 21,61% 

da Despesa Corrente.

Com a aquisição de bens foram contabilizados €18.990,27 (Dezoito mil, novecentos e 

noventa euros e vinte e sete cêntimos), cujo valor regista uma diminuição de 31,71% em 

relação ao ano transacto.

A rubrica Material de Escritório representa 66% da despesa com a aquisição de bens,  

apresenta um valor de €12.425,77 (Doze mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e setenta 

e sete cêntimos) e é justificada pela necessidade de aquisição de material administrativo e 

informático necessário ao normal funcionamento da Junta, incluindo o material necessário 

ao funcionamento do Posto Público de Internet. Esta rubrica apresenta uma diminuição de 

36,63% em relação ao ano anterior.

Para além disso, cerca de €1.070,00 (Mil e setenta euros) do valor desta rubrica inclui 

todos os apoios logísticos aos Clubes e Colectividades nomeadamente, na feitura de 

cartazes e brochuras solicitadas ao longo do ano.

A q u i s i ç ã o d e b e n s e s e r v i ç o s

A q u i s i ç ã o d e b e n s

€ 12.425,77 
66%

€ 728,08 
4%

€ 29,90 
0%

€ 460,56 
2%

€ 1.650,10 
9%

€ 3.477,23 
18%

€ 8,18 
0%

€ 210,45 
1%

Material de Escritório Alimentação - Refeições confeccionadas Ferramentas e utensílios

Vestuário e artigos pessoais Limpeza e Higiene Prémios, conderações e ofertas

Material Consumo Clínico Livros e documentação técnica

Gráfico 12 - Estrutura da aquisição de serviços



Nas Despesas Correntes a rubrica Aquisição de Serviços regista um valor de €128.900,93 

(Cento e vinte e oito mil, novecentos euros e noventa e três cêntimos), que é composta de 

acordo com o quadro seguinte. De salientar uma diminuição na ordem dos 33,04% em 

relação a 2009.

A rubrica Comunicações apresenta um valor de €10.421,37 (Dez mil, quatrocentos e vinte 

e um euros e trinta e sete cêntimos), compreende as despesas com telefones fixos e móveis, 

internet e serviços de correio e apresenta uma diminuição na ordem dos 18,84% em 

relação ao ano transacto.

Quanto à Publicidade, o valor de €4.221,27 (Quatro mil, duzentos e vinte um euros e vinte 

e sete cêntimos) está relacionado com os anúncios provenientes do processo concursal e 

publicidade das diversas actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, 

9
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A q u i s i ç ã o d e s e r v i ç o s

Quadro 14 - Estrutura da aquisição de serviços

 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  

Escolas  €50.662,57 

Comunicações
 

€10.421,37
 

Transportes
 

€1.422,40
 

Representação dos serviços
 

€25,20
 

Seguros
 

€1.669,97
 

Deslocações e estadas
 

€808.24
 

Estudos, pareceres, projectos e 
consultadoria

 
€810,00

 

Formação

 

€2.381,25

 

Seminários, exposições e similares

 

€1.997,50

 

Publicidade

 

€4.221,27

 

Vigilância e segurança

 

€240,00

 

Assistência técnica

 

€3.174,70

 

Outros trabalhos especializados

 

€1.945,28

 

Diversos

 

€45.677,94

 

Serviços de Manutenção

 

€3.479,24

 

TOTAL

 

€128.900,93
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nomeadamente as publicações relativas ao Imigrante Empreendedor do projecto “Acolher 

mais e melhor” promovido pela Junta de Freguesia de Portimão através do seu CLAII no 

âmbito da “Promoção da Interculturalidade ao nível Municipal” do Fundo Europeu para a 

Integração de Nacionais de Países Estrangeiros (FEINPT).

No que concerne à Aquisição de Serviços destaca-se o valor constante das rubricas cujas 

despesas se tornam mais relevantes, nomeadamente as que dizem respeito às Escolas e 

Diversos.

Esta rubrica compreende todas as despesas (incluindo os custos de serviços e materiais 

quando conjuntamente facturados) a satisfazer por trabalhos de reparação e conservação 

efectuados nas diversas escolas da freguesia.

Regista um volume de €50.662,57 (Cinquenta mil, seiscentos e sessenta e dois euros e 

cinquenta e sete cêntimos), nos termos do acordo de transferência de funções existente 

entre o Município de Portimão e a Junta de Freguesia de Portimão, valor referente aos 

pagamentos assumidos até 31 de Dezembro de 2010.

E s c o l a s

Escola E.B.1 
Chão das Donas

€ 2.044,56 
4%

Jardim-de-infância
Chão das Donas

€ 1.007,41 
2%

Escola E.B.1 
Coca Maravilhas

€ 12.985,47 
26%

Jardim-de-infância 
Coca Maravilhas

€ 1.687,91 
3%

Escola E.B.1 
Major David Neto

€ 17.509,02 
34%

Jardim-de-infância
Major David Neto

€ 507,11 
1%

Escola E.B.1 
Pedra Mourinha

€ 2.933,45 
6%

Jardim-de-infância 
Pedra Mourinha

€ 797,69 
2%

Escola E.B.1
Pontal

€ 3.087,53 
6%

Jardim-de-infância 
Pontal

€ 504,61 
1%

Escola E.B.1
Vendas

€ 4.235,14 
8%

Jardim-de-infância
Vendas

€ 599,21 
1%

Jardim-de-infância
Fojo

€ 1.394,96 
3%

Jardim-de-infância 
Quatro Estradas

€ 840,14 
2%

Jardim-de-infância 
Quinta do Amparo

€ 528,29 
1%

Gráfico 13 - Reparações efectuadas nas diversas escolas da freguesia



Verifica-se que a Escola E.B.1 Major David Neto tem o valor mais elevado em reparações 

€17.509,02 (Dezassete mil, quinhentos e nove euros e dois cêntimos), seguindo-se a 

Escola E.B.1 Coca Maravilhas que apresenta uma despesa de €12.985,47 (Doze mil, 

novecentos e oitenta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos).

O tipo de reparação mais executada foi em trabalhos de Pintura somando um total de 

€22.230,49 (Vinte e dois mil, duzentos e trinta euros e quarenta e nove cêntimos), foram 

pintadas as Escolas E.B.1 e Jardim-de-infância Major David Neto e Coca Maravilhas, E.B.1 

das Vendas e o Jardim-de-infância das Quatro Estradas, seguindo-se trabalhos de 

Electricidade e Carpinteiro, contabilizando €11.262,86 e €6.506,67 respectivamente, 

como demonstra o gráfico seguinte. 

Para além do valor referido de €50.662,57 há ainda a considerar €37.719,15 referente 

aos encargos com o pessoal especializado contabilizado noutras rubricas pela sua 

natureza.

Assim, na Delegação de Competências por parte do Município de Portimão para a gestão, 

conservação e reparação de Escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar, creches, 

Jardins-de-Infância e do 1º e 2º ciclos do ensino básico, em 2010, foi gasto no total uma 

verba de €88.381,72.
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Electricidade Pedreiro Canalização Carpinteiro Diversos Alumínios Vidreiro Pintura

€ 11.262,86 

€ 42,57 

€ 4.573,75

€ 6.506,67 

€ 3.915,70 

€ 1.421,25 
€ 709,28 

€ 22.230,49 

Gráfico 14 - Tipo de reparações efectuadas nas diversas escolas
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Esta rubrica abrange as despesas com eventos promovidos pela Junta de Freguesia 

nomeadamente com a aquisição de serviços.

O valor de €45.677,94 (Quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete euros e noventa e 

quatro cêntimos) regista as despesas com as actividades realizadas ao longo do ano, tais 

como: o Festival da Canção Infantil “Chaminé D'Ouro”; a Semana Sénior; a 1ª Feira do 

Imigrante no âmbito do projecto “Acolher mais e melhor” a representação da Junta na 

Festa da Sardinha; o apoio às actividades desenvolvidas com a população mais jovem, 

como o Dia Mundial da Criança, o apoio às Escolas no âmbito das Visitas de Estudo, entre 

outras actividades, como se evidencia no gráfico seguinte.

As transferências correntes apresentam um valor de €103.669,92 (Cento e três mil, 

seiscentos e sessenta e nove euros e noventa e dois cêntimos). Neste agrupamento são 

contabilizadas as importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para 

D i v e r s o s - A c t i v i d a d e s d a J u n t a

Semana Sénior 
€ 6.218,67 

14% Festival da Canção Infantil
" Chaminé D`Ouro"

€ 16.077,41 
37%

Festival da Canção 
Infantil 

"Caravela D`Ouro"
€ 117,10 

0%

Festa da Sardinha
€ 2.662,98 

6%Revista de Carnaval
€ 2.268,00

5%

Tardes dançantes 
"Chá do Biscoito"

602,26 
1%

Visita ao Museu da 
República e da Resistência

€ 37,33 
0%

Visita ao Convento 
de Cristo 
em Tomar
€309,30 

1%

Viagem ao
estádio do Sporting

€ 22,75
0%

Viagem ao 
Oceanário de Lisboa

€ 226,10 
1%

Dia da Mulher
€ 303,21

1%

Dia Mundial da Criança
€ 407,50

1%

Dia Mundial da Árvore
€ 1.911,76 

4%

Actividades no
Coreto de Portimão

€ 2.629,25 
6%

Projecto de arte comunitária 
Agosto Azul
€ 1.558,03 

4%

Exposição CLAII 
"Tajes do Mundo"

€ 47,50 
0%

Exposição
"A Mulher e o 
Estado Novo" 
€ 1.959,40 

5%

Exposição 
"Maria Veleda"

€ 2.381,18
5%

Exposição 
"Artes Decorativas"

€ 733,72 
2%

1ª Feira do Imigrante
€ 2.758,22

6%

Pedacinhos de Nós
€ 76,40 

0%

Projecto Reciclar
€ 23,00 

0%

Gráfico 15 - Actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia 

T r a n s f e r ê n c i a s  c o r r e n t e s 



financiar as suas despesas correntes.

Nos subsídios atribuídos a instituições sem fins lucrativos verificou-se uma diminuição 

percentual de 33,98% traduzindo-se em €37.570,00 (Trinta e sete mil, quinhentos e 

setenta euros) referente às Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto e €31.080,00 

(Trinta e um mil e oitenta euros) para as Instituições de Solidariedade Social.

Orçamento e grandes opções do plano Relatório de Gestão 2010

Educação Extra-Escolar
€ 12.000,00 

12%

Apoio de material 
escolar 1.º ciclo

€ 4.957,86 
5%

ANAFRE
€ 2.461,38 

2%

Solidariedade Social
€ 31.080,00 

30%

Cultura, Recreio e Desporto
€ 37.570,00 

36%

Acção Social - Famílias 
Carenciadas
€ 6.761,23 

6%

Cabazes de Natal
€ 8.839,45 

9%

Gráfico 16 - Estrutura das transferências correntes

€ 34.850,00

€ 28.250,00 

€ 31.080,00

€ 57.335,93 

€ 75.739,00 

€ 37.570,00 

2008 2009 2010

Solidariedade Social Cultura, Recreio e Desporto

Gráfico 17 - Evolução dos subsídios atribuídos (2008 -2010)
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De salientar que as transferências correntes para as Colectividades de Cultura, Recreio e 

Desporto tiveram um decréscimo de 50,40% e as transferências para as Instituições de 

Solidariedade Social um aumento de 10,02%, relativamente ao ano transacto.

Este aumento reflete a preocupação do executivo da Junta em apoiar o trabalho 

desenvolvido pelas instituições de solidariedade social, quer em matéria de idosos, quer 

em matéria das crianças e dos jovens.

Quadro 15 - Listagem de subsídios atribuídos às Instituições de Solidariedade Social

 

Ins t i tuições 
Subsídios  

At r ibuídos 

Associação Bombeiros Voluntário de Port imão €5.000,00 

Associação Dadores de Sangue do Bar lavento
 

€1.000,00
 

Associação Oncológica do Algarve
 

€500,00
 

Associação Portuguesa Doentes Parkinson
 

€500,00
 

C.R.A.C.E.P.
  

€2.000,00
 

Casa da N.ª  Senhora da Conceição de Port imão
 

€1.500,00
 

Centro de Apoio a Idosos –
 

CATRAIA
 

€1.580,00
 

Centro de Apoio a Idosos em Port imão

 

€8.000,00

 

Cruz Vermelha Portuguesa de Port imão

 

€500,00

 

Grupo de Reabil i tação e Apoio à Toxicodependência

 

€1.000,00

 

Lar da Criança Bom Samari tano

 

€750,00

 

Movimento de Apoio à Problemática da Sida –

 

M.A.P.S.

 

€750,00

 

Humanitar ius  –

 

Associação de Apoio Socia l

 

€1.000,00

 

Santa Casa da Miser icórdia de Port imão

 

€1.000,00

 

Fáb.  Igreja Paroquial  de Port imão

 

€6.000,00

 

TOTAL

 

€31.080,00
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Quadro 16 - Listagem de subsídios atribuídos às Colectividades 
 

Colect iv idades
 Subsídios

 

Atr ibuídos
 

A. J .  Torrado Bikes  €750,00 

Associação Académica da Univers idade do Algarve €100,00 

Associação Caboverdiana do Algarve €1.000,00 

Associação Centro Karate da Pedra Mourinha €500,00 

Associação Cul tura l Desport iva da Ladeira do Vau €750,00 

Associação de Pais E.B.1 das Vendas  €400,00 
Associação de Pais E.B.1 Major David Neto

 
€150,00

 
Associação de Pais E.B.1 Pedra Mourinha

 
€400,00

 
Associação Desport iva JKSA

 
€250,00

 
Associação Juveni l  “O Infante”

 
€250,00

 
Associação Karate-Do Shotokan de Port imão

 

€750,00

 Associação

 

de Voluntár ios de Port imão

 

€1.000,00

 Associação Comerc ial  de Port imão

 

€245,00

 Associação dos Santomenses e Amigos do Algarve

 

€750,00

 C.A.P.E.L .A.

 

€2.000,00

 Casa do Algarve

 

€150,00

 Centro Cic l ismo de Port imão

 

€1.000,00

 
Centro Soc ia l , Desport iva e Cultural  da Companheira

 

€500,00

 
Clube Automóvel  de Port imão

 

€500,00

 
Clube BTT de Port imão –

 

Port i t r i lhos

 

€250,00

 
Clube Desport ivo, Cul tura l e Recreat ivo Porto de Lagos

 

€500,00

 

Clube Desport ivo, Recreat ivo da

 

Pedra Mour inha

 

€750,00

 

Clube Hípico de Santa Isabel

 

€800,00

 

Clube Naval de Port imão

 

€8.500,00

 

Clube Recreat ivo Carrasquense

 

€500,00

 

Clube Recreat ivo Chão das Donas

 

€800,00

 

Corpo Nacional  de Escutas –

 

Port imão

 

€865,00

 

Escola Secundár ia Poeta António Ale ixo

 

€250,00

 

Fab.  Igreja Sé Catedral  de Faro

 

€2.410,00

 

Gejupce

 

€500,00

 

Grupo Coral Adágio

 

€1.000,00

 

Grupo Coral de Port imão

 

€500,00

 

Núcleo Sport inguista de Port imão

 

€750,00

 

Port inado

 

€3.500,00

 

Rancho Folclór ico da Ladeira do Vau

 

€750,00

 

Rotary Club Praia da Rocha

 

€1.000,00

 

Sociedade Fi larmónica Port imonense

 

€2.500,00

 

TOTAL

 

€37.570,00
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A rubrica Famílias apresenta um valor de €15.600,68 (Quinze mil, seiscentos euros e 

sessenta e oito cêntimos) e diz respeito ao montante transferido para apoiar famílias 

carenciadas.

Através de um Protocolo de Cooperação entre o Município de Portimão e a Freguesia de 

Portimão foram promovidas ajudas a 23 famílias carenciadas, devidamente identificadas 

pela Divisão de Acção Social da Câmara Municipal de Portimão e pelo gabinete social da 

Junta, com o valor total de €6.761,23 (Seis mil, setecentos e sessenta e um euros e vinte e 

três cêntimos), para pagamento de rendas em atraso, serviços hospitalares e bens de 1ª 

necessidade.

No âmbito da entrega de Cabazes de Natal, a Junta de Freguesia de Portimão promoveu 

um almoço social com o apoio de diversas pessoas e entidades, dirigido a famílias 

carenciadas a quem foram entregues Cabazes de Natal num total de seiscentas famílias, 

recenseadas na freguesia, num valor que se cifrou em €8.839,45 (Oito mil, oitocentos e 

trinta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos). 

€ 4.230,00  
62%

€ 936,23  
14%

€ 1.595,00
24%

RENDAS BENS DESPESAS DE SAUDE

Gráfico 18 - Despesas com Acção Social
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€ 8.575,89 
97%

€ 263,56 
3%

CABAZ DE NATAL ALMOÇO DE SOLIDARIEDADE

Gráfico 19 - Despesas com o Cabaz de Natal e o Almoço de Solidariedade

€ 7.514,95 

€ 8.405,86 

€ 8.606,03 € 8.575,89 

2007 2008 2009 2010

Cabaz de Natal

Gráfico 20 - Evolução das despesas com o Cabaz de Natal
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As Despesas de Capital em 2010 totalizaram o valor de €116.184,27 (Cento e dezasseis 

mil, cento e oitenta e quatro euros e vinte e sete cêntimos) do qual €29.513,30 (Vinte e 

nove mil, quinhentos e treze euros e trinta cêntimos) refere-se à quarta prestação dos 

honorários referente ao projecto de remodelação do edifício da futura Sede da Junta de 

Freguesia e €79.719,38 (Setenta e nove mil, setecentos e dezanove euros e trinta e oito 

cêntimos) foi aplicado na conclusão da construção do Coreto de Portimão.

No que respeita a equipamento necessário e fundamental à modernização administrativa e 

ao normal funcionamento dos serviços administrativos e informáticos da Junta, em 2010 

foi gasto o valor de €6.951,59 (Seis mil, novecentos e cinquenta e um euros e cinquenta e 

nove cêntimos).

D e s p e s a s d e c a p i t a l

€ 29.513,30 
25%

€ 79.719,38 
69%

€ 2.288,67 
2%

€ 821,33 
1%

€ 3.841,59 
3%

Edifício Sede da Junta Coreto de Portimão Equipamento de Informática

Software Informático Equipamento Administrativo

Gráfico 21 - Estrutura das despesas de capital
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54.600,00 €

54.600,00 €

Alteração da localização 3.575,46 €
Revestimento e pavimento 5.159,52 €
Trabalhos a mais (desmontagem quiosque) 4.510,32 €
Montagem do quiosque 1.427,80 €
Trabalho de alvenaria 8.928,36 €

Fornecimento de Pedras 3.217,84 €

Cornijas 4.428,00 €

Cobertura 2.475,36 €
GRUPO 

AURÉLIO Instalação Electrica 2.772,00 €

Escada desdobrável 2.561,05 €

Porta 1.192,25 €

NEPELI Pavimento 317,56 €

IMPORNITE Base de Betão 275,52 €

150.041,04 €

Valor pago em 2009 70.321,66 €
Valor pago em 2010 79.719,38 €
Valor total pago 150.041,04 €

JOSÉ FILIPE 

TIAGO INÁCIO

TOTAL

DESPESAS DESPESAS PAGAS
C

O
RE

TO
 D

E 
PO

RT
IM

Ã
O

ANDREZ E 

GONÇALVES

CASINHAS E 

ANTUNES

CABENA Contrato para o fornecimento e montagem de um Coreto

Quadro 17 - Quadro de custos com o Coreto de Portimão
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Atendendo, ainda, ao significativo peso das Despesas com o pessoal no total das despesas 

realizadas, será de toda a relevância verificar o cumprimento dos limites com os encargos 

com pessoal.

Assim, nos termos do Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro, o artigo 10º, refere:

“1 – as despesas com o pessoal do quadro não podem exceder 60% das receitas correntes 

do ano económico anterior ao respectivo exercício”, 

e

“2 – as despesas com o pessoal pagas pela rubrica “Pessoal em qualquer outras situação”, 

não poderão exceder 25% do limite de encargos referidos anteriormente”, isto é, das 

despesas com o pessoal do quadro.

Refira-se que a Receita Corrente cobrada no ano de 2009 foi de €568.966,48 

(Quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis euros e quarenta e oito 

cêntimos), pelo que os limites máximos de despesa com o pessoal no ano de 2010, são os 

seguintes:

L i m i t e s l e g a i s

63
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Limites de encargos com o pessoal

Quadro 17 - Limites legais de encargos com o pessoal
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Pode, assim, concluir-se que foram cumpridos os limites legalmente fixados para as 

despesas com o pessoal, atingindo estas 50,52% e 6, 52,50%, respectivamente, dos 

referidos limites, como se comprova pela análise do gráfico seguinte:

Limite máximo de “Despesas com o Pessoal” Despesas efectuadas com o pessoal, em 2010, a 
considerar para o limite máximo

Gráfico 22 - Limites legais de encargos com o pessoal



Rácios Orçamentais
e Financeiros

6
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Da análise dos indicadores de gestão orçamental há a salientar um grau de execução 

orçamental de 69,89% para as Receitas Totais e 51,26% para as Despesas Totais.

Este rácio mede a capacidade das receitas totais cobrirem as despesas totais.

A receita corrente cobre 99,78% da despesa corrente realizada em 2010.

R á c i o s O r ç a m e n t a i s e Fi n a n c e i r o s

Relatório de Gestão 2010

Quadro 18 - Grau de cobertura global da receita total

Quadro 19 - Grau de cobertura da receita corrente

Quadro 20 - Grau de cobertura do Fundo de Financiamento de Freguesia nas 

Despesas com o pessoal
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O Fundo de Financiamento de Freguesias cobre a totalidade das despesas com o pessoal 

sobrando 11,21% para as outras despesas correntes.

Assim, em 2010, verifica-se que as Receitas Correntes cobrem 99,78% das Despesas da 

mesma natureza, causando uma diferença de €1.246,38 (Mil, duzentos e quarenta e seis 

euros e trinta e oito cêntimos), o que significa que a Junta de Freguesia utilizou cerca de 

0,22% das receitas de capital para financiar as despesas de funcionamento.

Quadro 21 - Relação entre as receitas e despesas correntes e de capital
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Gráfico 23 - Despesas e receitas correntes em 2010

Gráfico 24 - Despesas e receitas de capital e outras receitas em 2010

€ 157.144,51 
57%

€ 116.184,27 
43%

Receita de Capital e Outras Receitas Despesas de Capital

€ 566.911,27 
50%

€ 568.157,65 
50%

Receitas Correntes Despesas Correntes





Conclusão

7





Em jeito de conclusão e perante os números expressos no presente relatório importa 

registar o facto de o executivo da Junta de Freguesia ter cumprido em 69,89% para a 

Receitas Totais e 51,26% para a Despesas Totais a conta previsional para o exercício de 

2010, facto que assinala uma política de rigor e de transparência no cumprimento do 

quadro orçamental submetido à apreciação da Assembleia de Freguesia.

Os documentos de gestão reflectem uma diminuição da Receita Corrente em cerca de 

0,36% e uma diminuição da Despesa Corrente na ordem dos 14,31% relativamente do 

exercício de 2009.

De salientar ainda, que os encargos fixos com os trabalhadores, nomeadamente salários e 

encargos sociais, continuam a constituir uma fatia importante do orçamento, com um peso 

considerável na margem de manobra da política geral do executivo, quer em termos do 

incremento da sua actividade pública directa, quer subsidiária.

O exercício de 2010, ano em apreciação, regista um valor de €1.074.019,78 (Um 

milhão, setenta e quatro mil, dezanove euros e setenta e oito cêntimos) traduzindo uma 

diminuição de 7,99%, relativamente ao exercício de 2009, situação que permitiu à Junta 

transferir para o ano económico de 2011 um saldo de €338.685,70 (Trezentos e trinta e 

oito mil, seiscentos e oitenta e cinco euros e setenta cêntimos).

Espera, desta forma, o Executivo da Junta de Freguesia ter dado conta à Assembleia de 

Freguesia, do trabalho desenvolvido no âmbito das respectivas competências, ao longo do 

ano de 2010 e, bem assim, reflectir com toda a transparência que lhe é devida, os valores e 

aplicações do exercício findo. 

Portimão, 5 de Abril de 2011

C o n c l u s ã o

73

Relatório de Gestão 2010








	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76

