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PROPOSTA

De acordo com o preceituado na alínea b) do n" I do artigo 9o, da Lei n'7512013, de 12 de

setembro, cabe à Assembleia de Freguesia, por proposta do Presidente da Junta de Freguesia

"apreciar e votar os documentos de prestação de contas".

Eu, Tiago Filipe Teixeira Andrade Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Santa

Luzia no uso da competência que me confere a alínea j) do n"l do artigo l8o da Lei75l20l3, de l2

de setembro, propoúo à aprovação da Assembleia de Freguesia, os documentos de prestação de

contas, que foram objeto a seguinte deliberação da Junta tomada na reunião realizada no dia 4 de

fevereiro do corrente ano:

"Aprovados por unanimidade os documentos de prestação de contas referentes ao ano

financeiro de202l. As receitas ascendem a202.363,82€.De 2020 passou um saldo de 50.734,39€.

As despesas atingiram o montante de 217.788,75€ transitando um saldo orçamental para a

gerência imediata de 35.361,39€.

Relativamente às operações de tesouraria verificou-se a entrada de 5.390,10€ e a saída do

montante de 5.338,17€.

Propõe-se o envio destes documentos para aprovação da Assembleia nos termos da

legislação em vigor.

Propõe-se o envio para a Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, de acordo

com as alíneas a) do no4 e do no5 da Resolução n' 212014 - 2ua Secção, do Plenário Geral do

Tribunal de Contas realizado a27 de novembro, publicada no Diário da República, II Série, n" 240,

de l4 de dezembro.

Propõe-se ainda o envio destes documentos para as Direções Regionais das Finanças,

Administração Pública e Estatística."

Santa Luzia, 4 de fevereiro de 2021

O Presidente da Junta de Freguesia
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RELATORIO

o- nvrnooacÃo

l- CoNstunnaÇÕns Pnnvrns

A constituição da Assembleia de Freguesia é de treze membros e a composição da

Junta de Freguesia é de cinco membros.

De harmonia com o disposto no POCAL aprovado pelo Decreto-Lei no 54-N99, de
22 de Fevereiro, submete-se à apreciação do Órgão Deliberativo R CoNre oe GenÊNcre te
2021, desta Autarquia.

As disposições legais anteriormente citadas determinam que as contas das

autarquias locais são apreciadas pelo respectivo Órgão Deliberativo, reunido em Sessão

Ordinária, até final do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitam.

De acordo com a Lei das Finanças Locais que independentemente da aprovação
pela Assembleia de Freguesia, a Junta terá de remeter os documentos até 30 de Abril para a

Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.

O presente RsrRroRro DE GpsrÃo, foi elaborado de modo a traduzir os

movimentos contabilísticos mais importantes, registados pela Junta de Freguesia durante o
ano económico de 2021, realçando-se:

l) Análise estrutural das RscerrA E DESrESAS.

2) Comparação entre a Previsão versus Execução, e os desvios apurados entre as

verbas previstas no Orçamento e as que foram cobradas ou despendidas no decurso do ano
financeiro.

3) Comparação Receita versus Despesa e respectivos valores.

4) A análise económica da Junta de Freguesia de Santa Ltzia.

A comparação entre os valores previstos no Orçamento inicial com os

efectivamente registados, permite analisar a execução do ano económico de 2077,
apurando assim, os desvios resultantes do maior ou menor desfasamento entre as

estimativas e as realizações quer das receitas quer das despesas. Nos quadros apresentados,
pode-se observar os valores orçados, a receita cobrada ou a despesa efectuada e as

diferenças registadas entre as dotações orçamentais e as verbas arrecadadas ou
despendidas.

() movimento de receitas orçamentais registadas de I de Janeiro a 3l de Dezembro
de202l atingiu o valor de202.363,82€ e as despesas o montante de217.788,75€.
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Ao valor da receita arrecadada no ano de 2021, acima indicado, acresce 50.734,39€
proveniente do saldo apurado da conta de2020, perfazendo um total de receita disponível
de 258.488,31€.

Analisando o total das verbas disponíveis (receitas auferidas, somadas ao saldo
orçamental proveniente de2020) e o total das despesas efetivadas em202l, constata-se que
passou como saldo orçamental para 2022 a verba de 35.361,39€.

Analisando as operações de tesouraria de forma idêntica, chegamos aos seguintes
valores.

O total das Operações de Tesouraria entradas em 2019 totalizou 5.390,10€.

O total de saídas em operações de tesouraria foi de 5.338,17 €.

Analisando as verbas provenientes das entradas e saídas, constata-se que passou
como saldo de operações de tesourariapara2022 a verba de 51,93 €.
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I - ÁNAI-ISE UTURAL

Este capítulo visa decompor a Receita e Despesa da Freguesia nas principais
rubricas, para que se tornern perceptíveis, não só a dimensão e o peso relativo de cada uma
delas, mas igualmente, observar o modo como alguns "sub-conjuntos" da despesa da
freguesia são cobertos ou absorvem detenninados "sub-conjuntos" da receita.

1 - RECEITA

Da análise do contributo em termos absolutos e relativos de cada uma das

componentes da receita podemos tirar as seguintes conclusões:

a) As receitas auferidas durante o ano de 2021 são provenientes das Recerras
CoRRINTES, dentro deste tipo de receita, os IMposros DIRECToS com 4.950Â, as

TAXAS MULTAS E ourRAS IENALIDADES representam 1,09%o, as TRANSFenÊNclRs

CoRRpNrps Do OnçeveNro DE EsrRoo com 46,080Á, TnaNspenÊNCIAS
CoRReNres DA Cevana Muurctrar- Do FuNcnal com 46,29yo,
TneNspEnÊNCTAS CoRneNrps DE FAMÍLrAS com 1,59o/o.

Da análise das REcrrrAS PRoeRIAS, convém referir alguns aspectos importantes:

As TRaNspenÊNcres CoRRrNres, são quase a uma parcela muito significativa da
Receita (89,1 10Á), Assim:

A Cnvena MuNtcrpRI- oo FuNcuAL com uma transferência de 83.470,96 € e o
OnçeveNro oe EsrRDo com um valor absoluto de 83.097,95 €, correspondem à quase
totalidade das transferências correntes.

E também importante ressalvar o peso do SeI-po DA GERÊNcIR ANreRton cujo
montante foi de 50.734,39 €, o que elevou o valor global da receita para258.488,31 €.

itÉ
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2. DESPESA

As despesas totalizaram 217 .788,7 5 €

Analisando em termos absolutos e relativos o peso de cada uma das rubricas da
despesa, podemos tirar as seguintes conclusões:

a) As Dlspsses CoRRTNTES (180.921,82€) representam 83,07o/o do total da
Despesa, verificando-se logo aqui um gaúo de 36.866,93 € para financiamento de
despesas de investimento.

Assumem a maior importância dentro deste tipo de despesa, as despesas com o
Prssoet, com 42,30o/o do total das DrspEsRs CoRRtNtes, as despesas com as
TReNsppnÊNCIAS ConneNres com 33,350Á do total das DesppsAs CoRRENTES e a
AeutsrÇÃo DE BENS r Senvrços coml9,94oÁ.

b) As DrspEses DE CAptrAr (36.866,93 €) representam l6,93yo do total da
Despesa, sendo constituída na totalidade por AqursrçÃo oe BENs DE CAeITAL.
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II. PREVISÃO/EXECUÇÃO

Feita a análise da Estrutura da Receita e da Despesa, interessa avaliar os DESVIos

vERIFICADos relativamente às previsões orçamentais e identificar as categorias de Receita
versus Despesa que mais contribuíram para a ocorrência desses desvios.

Assim, em relação à RtcenR, verificamos que:

a) A Taxe DE ExECUÇÃo OnçavENTAL oR RrcErrA TorAL foi de 97,68yo, o que
corresponde ao montante de 202.363,82 euros.

b) O valor previsional do Orçamento era de 207 .166,00 €.

c) No Orçamento, as RECEITAS ConRpNres já representavam 90,30o/o do Total da
Receita prevista ( 1 87.066,00€).

Em relação à Deslese, verificamos que:

a) A Texe oE ExecuÇÃo OnçeveNrel DA DESIESA TorAr foi de 84,320Á,

correspondendo a 217.788,75 €. O valor total previsional do Orçamento atingia o montante
de 258.488,31 € (incluindo o saldo do ano anterior).

b) As DESPESAS CoRReNreS apresentam uma taxa de execução de 86,060/o.

c) As Dpsppses DE CAeITAI apresentam uma TAXA DE EXECUÇÃo op 76,710Á do
total da despesa orçamentada.
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CONCLUSAO

Em modo de conclusão, podemos dizer que apresentando a Junta de Freguesia de

uma tão elevada taxa de execução orçamental afirma-se cada vez mais como uma Junta

equilibrada e cumpridora das regras orçamentais a que está sujeita pela legislação em vigor.

No lado humano a Junta de Freguesia está de parabéns, pois cadavez mais, assume-

se como um parceiro imprescindível para com os cidadãos mais necessitados da freguesia.

Nos tempos dificeis vividos actualmente por todos, uma das prioridades deste órgão

autárquico vai para a ajuda direta aos mais necessitados, que em termos orçamentais

disponibilizou 38,33o/o do seu orçamento para uma ajuda directa às famílias mais

necessitadas, quer fornecendo bens alimentares, mas também ajudas para medicamentação,

material escolar e material de construção.

A Junta de Freguesia afirma-se cada vez mais como um parceiro importante,

moderno e indispensável para o progresso que queremos, que aspiramos para a nossa

Freguesia, mas não nos podemos alhear dos cidadãos, principalmente os mais necessitados.

Permitissem as condições, financeiras e humanas, e os apoios seriam muito

maiores, mas infelizmente a Junta não o pode fazer.

O nosso caminho estâ gizado, continuaremos a dar importância à harmonia

financeira, continuaremos criteriosamente a gerir o pouco que temos, sabendo que o nosso

objectivo é continuar a trabalhar para todos os cidadãos, mas preocupamo-nos

principalmente para com aqueles que mais necessitam.

Poderíamos fazer outros mapas ou apresentar outros quadros, talvez ficasse um

relatório mais bonito, mais agradável à vista, mas o nosso objectivo é, simplesmente,

demonstrar de uma maneira que não deixe dúvidas, o que fizemos, como o fizemos e paru

quem o fizemos.

Não vamos ser repetitivos, quanto a obras e a outros projectos que estavam inscritos

no Plano de Atividades, esses elementos são apresentados no Relatório da Execução do

Plano de Actividades agora apresentado.

Pensamos que o principal ficou dito, mas todas as dúvidas que porventura possam

ter ficado por esclarecer, estamos disponíveis para fazê-lo.
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Por últirno, mas não menos importante, querelnos salientar que a nossa rota está

definida, tudo faremos para levar "este barco q bom porto", as dificuldades que nos são

colocadas diariarnente, serão ultrapassadas com o nosso trabalho, pois pensamos que

estamos no bom caminho e nada nem ninguém pode impedir que trabalhemos para que

Santa Luzía continue a prosperar em todos os aspectos, e se torne cada vez mais a

freguesia onde nos orgulhemos de viver.

O Presidente da Junta de Freguesia

o Junta de Freguesia O Tesoureiro da de Freguesia

Os vogais
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