Freguesia de Ginetes

Relatório de Gestão

Em cumprimento do estipulado no ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro,
conjugado com o disposto no n.º 2, alínea d) do art. 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.
A informação apresentada é produzida pelas diversas peças que compõem a
contabilidade orçamental a que obriga o POCAL.

A informação relativa à prestação de contas da Junta de Freguesia de Ginetes. É
apresentada nos seguintes mapas:
Controlo orçamental – Despesa;
Controlo orçamental – Receita;
Operações de tesouraria;
Fluxos de Caixa;
A conta de Gerência do Ano de 2010 é o reflexo do cumprimento das regras e
normas que orientam a contabilidade orçamental, nomeadamente, no que diz
respeito à cabimentação e registo das operações de receita e despesa.
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Para além das acções que implicam movimento de verbas (receitas/despesa), há
também um conjunto de acções e diligências realizadas, que se reflectem em
iniciativas e obras no interesse da população da Freguesia de Ginetes umas já
realizadas e outras em curso.

Análise da receita

A Freguesia de Ginetes previu para o ano de 2010 uma receita de 104.402,03€, dos
quais arrecadou 104.402,03€, isto é, foi o que estava previsto.

Estrutura da Receita 2010

104.402,03€

Correntes
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Receita Corrente

Prevista

Grau de execução
(%)
Arrecadada

104.402,03€

104.402,03€

100%

Execução da Receita
1 000 000,00 €
100 000,00 €
10 000,00 €

Arrecadado

1 000,00 €

Previsto

100,00 €
10,00 €
1,00 €
Total

Corrente

As grandes fontes de receita foram: o Fundo de Financiamento das Freguesias
(36.207,00€) e as transferências da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar
(23.750,00€) e da Câmara Municipal de Ponta Delgada (34.717.49€). Estas receitas
representam 90,68% das receitas arrecadadas ao longo do ano de 2010.
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Análise da despesa

O quadro que seguinte representa a estrutura de despesa orçamental:
Despesa Corrente

Grau de execução
(%)

Corrigida

Efectuada

53.207,45€

52.907,38€

Despesa Capital

99,44%
Grau de execução
(%)

Corrigida

Efectuada

55.465,64€

54.053,75€

97,45%

Foram efectuados pagamentos no valor total de 106.961,13€ correspondendo
52.907,38€ a Despesas Orçamentais.
No ano de 2010 a Despesa executada atingiu o valor de 106.961.13€ com a
seguinte distribuição:
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços

12.643,83 €
34.800,87 €

Transferências correntes
Aquisição de bens de capital
Total despesa executada

5.462,68 €
54.53,75 €
106.961,13 €
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Distribuição da Despesa
Despesas Com
Pessoal

Outras
Despesas
Correntes

Aquisição de
Bens e
Serviços

Transferências
Correntes
As Despesas de Capital realizadas ascenderam a 54.053,75€ com a seguinte
distribuição:
VALOR EXECUTADO
Software informático

1 603,76 €

Equipamento Informático

1 000,00 €

Manutenção e reparação da Canada Bettencourt

25 986,68 €

293,54 €

Manutenção do Cemitério

302,26 €

Manutenção de triatrios do Espirito Santo

Manutenção de Jardins e lugares públicos

9 093,58 €

Conservação da sede da Junta de Freguesia

4 031,75 €

Manutenção das grotas e caminhos de penetração

7 790,36 €

Apoio a Habitação degradada

3 951,82 €
100 000,00 € 10 000,00 € 1 000,00 €

Relatório de Gestão de 2010

100,00 €

10,00 €

1,00 €

Página | 5

Freguesia de Ginetes
Quanto aos recursos humanos da autarquia, parte essencial para o cumprimento
dos objectivos de gestão autárquica, salienta-se, em geral, o seu profissionalismo,
dedicação e motivação num serviço orientado para corresponder às expectativas da
população.
Numa apreciação final às contas do ano de 2010, constata-se que a autarquia de
Freguesia de Ginetes dispõe de um saldo positivo para a Gerência seguinte de
1.711,96€, que resulta na leitura seguinte:
Saldo da Gerência Anterior (orçamental)
Receitas do Ano 2010 (Orçamentais)
Despesas do Ano 2010 (Orçamentais)
Saldo orçamental para a Gerência Seguinte

(a)
(c)
(e)
(a+c)-e

4.271,06€
104.402,03€
106.961,13€
1.711,96€

O Órgão Executivo da Junta de Freguesia de Ginetes

____________________________________
(O Presidente)

_____________________________________
(A Secretária)

_____________________________________
(O Tesoureiro)
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