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Relatório de Gestão - 2013

lntrodução

O órgão executivo da Freguesia de São Caetano apresenta nos termos e para os devidos efeÌtos

legais o presente relatório, referente ao ano financeiro de 2013, conforme a alínea l), do n.s 1,

do art. e 38.s da Lei n.e 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.e 5-

Al2$CI2,de 11 de Janeiro.

Este documento tem como principal objetivo dar a conhecer ao órgão deliberativo, às

entidades competentes e a todos os residentes da Freguesia que tenham interesse, uma breve

análise da situação financeira e económica da Freguesia, permitindo-lhes ter um acesso

fidedigno da informação relativa à prestação de contas do ano transacto.

Junta de Freguesia de São Caetano - Madalena do pico
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Relatório de Gestão - 201-3

Análise da Execução Orçancntal

A Junta de Freguesia procedeu a uma breve análise da execução orçamental, ponderando a

afetação da receita e da despesa pelos diferentes agrupamentos, verificando algumas

díferenças entre as previsões iniciais e a sua realÍzação efectiva.

RECEITA

lnicialmente previu-se arrecadar um montante de 77.752,OO euros em receitas correntes, e

32.797 A3 euros em receitas de capital. Mas traduziu-se efectivamente em 48.891,46 euros de

receÍtas correntes, que constitui uma percentagem de 63% do total, tendo desta forma se

destacado as receitas de capital, nos 4096, isto é, 13.220,73 euros.

Análise de Erecução da Receita

Receitas Previstãs Reeitas Efeüvas

TRANSFERÊNC|AS CORRETìITES

Relativamente às transferêncías correntes, podemos constatar que este agrupamento foi

aquele pelo qual a Junta de Freguesia arrecadou um maior volume de receita, sendo que o

Fundo de Financiamento das Freguesias, proveniente da Administração Central, representa

ainda sern dúvida a percentagem mais elevada transferida.

Junta de Freguesia de São Caetano - Madalena do Fico
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Curnpre ainda informar que a verba corrente transferida pela Câmara Municipal foi efectuada

no âmbito de um protocolo entre a Freguesia da são caetano e o Município.
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No que diz respeito ao saldo de gerência anterior, verificamos que esta verba veio acrescer às

receitas arrecadadas no ano 2013,num valor total de 24.337,43 euros.

DESPESA

Da Gestâo de 2013, no que respeita a despesa esta subdivide-se emduas grandes áreas, sendo

3L.O28P3 êuros destinados a despesas correntes e 53.057,96 euros a despesas de capitais.

As operações de tesouraria liquidadas foram de 833,10 euros. Sendo que, atingimos um total

de despesas orçamentais de 84.096,89 euros, conforme o apuramento demonstrado no mapa

de fluxos de caixa.

lnicialmente, o nosso orçamento previa despender para despesas correntes um total de

36-709A3 euros e 73.840,00 euros de despesas de capital. No entanto, a execução orçamental,

verificou-se lige ira mente d iferente,
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EfìICARGOS CCIfìll O PESSOAL
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Relativamente à afectação das despesas com o pessoal, a Junta de Freguesia despendeu do seu

orçamento ern 2013 valores consideráveis relativamente aos encargos com o pessoal, os quais

foram distribuidos da seguinte forma:

Membros do Executivo

8.985,12€Senhas de Presença nas Assembleias

Pessoal em regime de tarsfas ou evenca 1.983,9@

Seeuranca Social L.5%,22€

AQUISrcÃO DE BENS ESERVICOS

A nível das rubricas que se englobam nesta categoria, constata-se que se previa suportar uma

despesa totat de 18.198,43 euros, o que difere do realizado na medida em que o montante total

gasto foi inferior, de 13.798,12 euros.

SATDO PARA A GERÊNC|A SEGUINTE

Relativamente ao saldo que passa para o ano seguinte, poderá dizer-se que em termos de

execução orçamental, passará o montante total de 2.349,46 euros e 3,27 euros para

pagamento de operaçãoes de tesouraria.

Saldo para a Gerência Seguinte
ü Eiecuçgo orçarnentel IoperaçõesdeTesourâria

*_r
Execlrção OrçaÍnentel ."-*..-...--r

Operações de
ïesouraria
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concusÃo

A Junta de Freguesia de São Caetano informa ainda que até à.data de 31 de Dezembro de 2O13

exl'stiam ordens de recebimento por cobrar do Município da Madalena do Pico, e os

compromissos por pagar não exisüam.
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