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JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ
LAGOA

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2013
JUSTIFICAÇÃO DA RECEITA
A receita corrente totalizou o montante de € 148.089,24 e foi contabilizada com os
valores abaixo justificados:
- Transferência do Orçamento do Estado para 2013, relativamente ao nível do Fundo de
Financiamento das Freguesias, no montante de € 66.865,00.
- Acordo de colaboração celebrado com a Vice-Presidência do Governo – Centro Regional
de Apoio ao Artesanato, teve por objeto a cooperação técnica e financeira entre os
contraentes, tendo em vista a realização da Feira e Concurso de Artesanato, no âmbito
das Festividades de Santo António e a consequente promoção do artesanato local, no
montante de € 3.500,00.
- Acordo de colaboração celebrado com a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, no
âmbito do projeto “Eco Freguesia: Freguesia Limpa” o qual visa a conservação da
natureza, da manutenção e reabilitação da rede hidrográfica da freguesia, não inseridas
em aglomerado urbano, no montante de € 2.000,00.
- Transferências da Câmara Municipal de Lagoa no montante de € 66.656,00 que
contemplaram:

- Protocolo de delegação de competências no montante de € 46.656,00;
- Apoio atribuído para as Comemorações de Santo António no montante de € 20.000,00;
Neste agrupamento económico, também foi arrecadado, proveniente do Imposto
Municipal sobre imóveis (IMI-Rústico), o valor de € 844,59 e o montante de € 1.471,37 de
taxas relativas ao licenciamento de canídeos e à emissão de atestados. As rendas de
imóveis somaram de € 6.752,28.
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A receita de capital totalizou o montante de € 63.455,00, cuja proveniência resultou
dos seguintes justificativos:
- Transferência da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, proveniente da
candidatura, ao Leader, com vista à edição do livro “A Joia da Arte Musical”, no
montante de € 4.830,00.
- Transferência da Secretaria Regional do Turismo e Transportes, contemplando a
obra do edifício polivalente, no montante de € 10.625,00.
- Protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Lagoa para obras a executar no
Polivalente de Santa Cruz, no montante de € 48.000,00.

Podemos assim concluir que o montante arrecadado em Receitas Correntes e Receita
Capital totalizou € 211.544,24.
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JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA

A despesa corrente totalizou o montante de € 172.566,43 e foi contabilizada com os
valores a seguir justificados.
A despesa inscrita no agrupamento económico de Despesas com o Pessoal, totalizou
€ 71.353,03, e suportou todos os encargos com os órgãos autárquicos, pessoal do quadro,
contratado a termo, em qualquer outra situação, para além dos serviços que foram
executados em regime de tarefa ou avença, nomeadamente:

- Limpeza da Freguesia aos fins de semana e feriados;
- Tarefas administrativas;
- Vigilância do Polidesportivo e sanitários públicos;
- Manutenção do Jardim dos Frades e de zonas verdes da Freguesia.
No agrupamento económico de Aquisição de Bens e Serviços a despesa inscrita foi
de € 87.063,40, e destinou-se a assegurar os encargos com o normal funcionamento e com
as ações mais relevantes levadas a efeito durante o ano, sendo de destacar a realização
das já tradicionais Festas de Santo António, intercâmbios culturais, recreativos e
desportivos, eventos culturais de interesse para a promoção e dignificação da Freguesia,
para além da realização de diversas atividades, tendo como objetivo a valorização dos
recursos humanos da Freguesia.

Nas transferências no âmbito de correntes para as instituições sem fins lucrativos,
despendeu-se o montante de € 14.150,00 e destinou-se às Instituições, Associações e
Grupos, sendo atribuído mediante os planos de atividades apresentados a esta Junta de
Freguesia, tendo os mesmos prestado um contributo à Freguesia no âmbito das suas
atividades.
Esta verba também suportou o encargo com as Marchas de Santo António/2013 que
foi atribuído aos participantes.
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As Instituições, Associações e Grupos beneficiados com apoio foram os seguintes:

- Associação Cultural e Recreativa dos Remédios;
- Associação de Império da Santíssima Trindade do Cabo da Vila (Marchas)
- Associação Juvenil do Clube Operário Desportivo;
- Centro Sócio Cultural de S. Pedro (Marchas).
- Clube de Patinagem de Santa Cruz (Marchas);
- Clube de Pesca Desportiva de Lagoa;
- Escolas da Básica Integrada de Lagoa (Marchas);
- Grupo da Santa Casa da Misericórdia de Santo António (Marchas)
- Grupo de Jovens “Som do Vento” da Paróquia de Santa Cruz;
- Igreja Matriz de Santa Cruz:
- Comissão de Festas da Paróquia de Santa Cruz;
- Comissão de Festas do Curato de Nossa Senhora dos Remédios;
- Grupo de Catequese da Paróquia de Santa Cruz
- Sociedade Filarmónica Estrela D’Alva;
- Sociedade Filarmónica Lira do Rosário;
- Motocross – Nelson Ventura.
A dotação executada nas Despesas de Capital ou de Investimento foi no montante
de € 40.312,58, e destinou-se aos seguintes justificativos:
- Não foi possível executar a rúbrica “Reparação e beneficiação”;
- “Instalações desportivas e recreativas” destinou-se à construção/adaptação do
edifício da Ex-Unidade de Saúde pertencente a esta autarquia, no valor de € 37.772,55;
- Também se adquiriu para a sede da Junta de Freguesia “Equipamento de
informática”, “Software informático” e “Equipamento administrativo”, pelo valor de €
545,71 € 927,99 e € 1.066,33 respetivamente.
Desta forma podemos concluir que o montante despendido em Despesas Correntes e
Despesas Capital totalizou € 212.879,01.

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2013

4

CONCLUSÃO
Ao analisar os documentos, verifica-se que foi atingido os objetivos, no que respeita
à arrecadação da receita inscrita no Orçamento, comprovando-se que este documento foi
elaborado no seu real, não apresentando desvios na receita corrente, como de igual modo
na receita de capital.
Relativamente à sua execução, tivemos todo o cuidado, em canalizar as dotações
para os fins que foram inscritas, verificando-se que no agrupamento económico da
despesa de capital, foi transferido o valor de € 23.142,42 para despesas correntes, sendo
justificável pelo facto das obras do edifício polivalente serem efetuadas por
administração direta, com pessoal colocado nesta Junta de Freguesia, ao abrigo dos
programas PROSA, CTTS e RECUPERAR, suportando assim, através do agrupamento
económico de correntes, as despesas com pessoal, nomeadamente segurança social e
seguros.
Estes são fatores, que consideramos relevantes, porque o equilíbrio, é fundamental
para um Orçamento, que está vocacionado para a prestação de serviços e manutenção de
equipamentos.
É de realçar, o pleno cumprimento das ações realizadas, de âmbito cultural, recreativo e
desportivo, para além das múltiplas atividades, que têm como principal objetivo, a promoção e
dinamização do nosso património humano, no contexto de promoção da nossa Freguesia.
Em tempo de austeridade, e com as nossas receitas a decrescer, resta-nos apenas criar
prioridades, de modo a prosseguir com o mesmo ritmo, dando aos nossos cidadãos, as condições de
vida que é normal, dentro do contexto que continuamos a incentivar, para o progresso da nossa
Freguesia.
Assim sendo, torna-se imperioso, nos próximos tempos, um maior rigor na gestão dos nossos
recursos financeiros, sendo esta uma tarefa nada facilitada, para um autarca de Freguesia.
O ÓRGÃO EXECUTIVO
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