RELATÓRIO DE GESTÃO
2019

1. Introdução
Para efeitos da aplicação do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com o estabelecido na alínea

e) do n.º 1 do artigo 16.º, compete à junta de freguesia elaborar e aprovar os
documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de
freguesia.

Conjugando com a alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º, o qual define que compete à
assembleia de freguesia, sob proposta da junta de freguesia, apreciar e votar os
documentos de prestação de contas.

A presente Prestação de Contas foi elaborada nos termos do exigido pelo Decreto-Lei

n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprova o POCAL, conjugado com o ponto II da

Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção, do Tribunal de Contas, alterada pela Resolução n.º
26/2013, 2.ª Secção.

O presente relatório é um documento integrado nos Documentos de Prestação de
Contas.

Nos termos do ponto 13 do POCAL “o relatório de gestão a apresentar pelo órgão
executivo ao deliberativo deve contemplar os seguintes aspetos:

a) A situação económica relativa ao exercício, analisando, em especial, a evolução
da gestão nos diferentes sectores de atividade da autarquia local, designadamente
no que respeita ao investimento, condições de funcionamento, custos e proveitos,
quando aplicável; (parcialmente aplicável)

b) Uma síntese da situação financeira da autarquia local, considerando os

indicadores de gestão financeira apropriados à análise de balanços e de
demonstrações de resultados;

c) Evolução das dívidas de curto, médio e longos prazos de terceiros e a terceiros nos

últimos três anos, individualizando, naquele último caso, as dívidas a instituições de
crédito das outras dívidas a terceiros; (não aplicável)

d) Proposta fundamentada da aplicação do resultado líquido do exercício;
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e) Os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. (não aplicável)
Há alíneas que identificámos que não tem aplicação, pelo menos neste momento, na
Freguesia do Lumiar, dado não existirem dívidas no final do ano.

Através dos mapas de análise apresentados procura-se espelhar aquela que foi a
atividade financeira desenvolvida pela Junta de Freguesia.

RELATÓRIO DE GESTÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

2

2. Evolução da Execução Orçamental

2.1. Receita
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O ano de 2019 marca um ano recorde em termos de receita, tendo sido atingido
6.931.455,88 €, um crescimento de 28,3% face a 2018, e 14,5% superior ao anterior
máximo, 6.055.028,61 € em 2016.
Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas, multas e outras penalidades
Rendimentos de propriedade
Transferências correntes
Venda de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes
Transferências de capital
Saldo da gerência anterior
Total

2015
87.638,24 €
0,00 €
78.614,89 €
0,00 €
4.148.906,67 €
175.091,67 €
27.684,15 €
0,00 €
1.154.584,32 €
5.672.519,94 €

2016
120.176,20 €
0,00 €
99.316,82 €
0,00 €
4.120.452,12 €
211.799,52 €
3.120,50 €
734.848,65 €
765.314,80 €
6.055.028,61 €

2017
2018
2019
103.053,23 € 100.945,87 € 102.525,16 €
0,00 €
0,00 €
5,40 €
110.839,21 € 148.563,92 € 146.338,72 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.193.973,60 € 4.349.231,44 € 5.445.810,38 €
234.067,87 € 289.713,66 € 290.326,68 €
6.552,19 €
3.958,36 €
4.784,69 €
414.342,78 € 337.654,10 € 741.948,40 €
841.402,56 € 171.610,58 € 199.716,45 €
5.904.231,44 € 5.401.677,93 € 6.931.455,88 €

Var
1,56
nd
-1,50
nd
25,21
0,21
20,88
119,74
16,38
28,32

O crescimento foi praticamente transversal a todos os agregados, sendo as “Taxas,

multas e outras penalidades” a única exceção, mas esta vinha de um crescimento
muito acentuado no ano anterior.

Realce naturalmente para o crescimento das “Transferências Correntes” e
“Transferências de Capital”, em resultado dos protocolos de delegação de
competência com o Município de Lisboa.
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Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas, multas e outras penalidades
Rendimentos de propriedade
Transferências correntes
Venda de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes
Transferências de capital
Saldo da gerência anterior
Total

Orçamentado
101.800,00 €
1,00 €
128.706,00 €
2,00 €
6.002.705,82 €
278.523,00 €
5.002,00 €
1.788.871,00 €
199.716,45 €
8.505.327,27 €

Executado
102.525,16 €
5,40 €
146.338,72 €
0,00 €
5.445.810,38 €
290.326,68 €
4.784,69 €
741.948,40 €
199.716,45 €
6.931.455,88 €

Tx Ex
100,71%
540,00%
113,70%
0,00%
90,72%
104,24%
95,66%
41,48%
100,00%
81,50%

Part
1,48%
0,00%
2,11%
0,00%
78,57%
4,19%
0,07%
10,70%
2,88%
100,00%

Em relação à estimativa global de receita, o resultado fica aquém do previsto apenas

devido ao momento de transferência de verbas de protocolos de gestão corrente

nalgumas áreas de contrato de delegação com o município, e do ritmo de execução

dos contratos de investimento, que determinam a passagem à tranche seguinte. Não

se considerando as receitas dos protocolos, a receita superou o previsto em todas as
rubricas.

Distribuição da Receita

Impostos directos

Impostos indirectos

Taxas, multas e outras
penalidades
Rendimentos de
propriedade
Transferências correntes

Venda de bens e serviços
correntes
Outras receitas correntes
Transferências de capital

As “transferências correntes” são o agregado de maior relevância na estrutura da
receita, representando 78,6% da receita total, um valor que, em conjunto com as

“transferências de capital” (10,7%) define a dependência da freguesia face a
transferências do Estado e do Município, cresceu para 89,5%.

Aproximamo-nos assim da maioria das freguesias, com valores superiores a 90%.
Resultado uma vez mais dos protocolos de delegação de competências.
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Impostos directos
Taxas, multas e outras penalidades
Rendimentos de propriedade
Venda de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes
Total

2015
87.638,24 €
78.614,89 €
0,00 €
175.091,67 €
27.684,15 €
369.028,95 €

2016
120.176,20 €
99.316,82 €
0,00 €
211.799,52 €
3.120,50 €
434.413,04 €

2017
103.053,23 €
110.839,21 €
0,00 €
234.067,87 €
6.552,19 €
454.512,50 €

2018
100.945,87 €
148.563,92 €
0,00 €
289.713,66 €
3.958,36 €
543.181,81 €

2019
102.525,16 €
146.338,72 €
0,00 €
290.326,68 €
4.784,69 €
543.975,25 €

Var
1,56
-1,50
nd
0,21
20,88
0,15

As receitas próprias continuam a manifestar uma tendência crescente, embora que
este ano tenham estabilizado face a exercício anteriores.
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2.2. Despesa

Evolução da Despesa
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Conforme estava previsto, a despesa cresceu fortemente em 2019 passando de

5.201.961,48 € para 5.745.026,67 €, também a maior despesa de sempre, embora
que por pouco (5.732,620,86 € em 2017).
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Transferências correntes
Outras despesas correntes
Aquisição de bens de capital
Transferências de capital
Total

2015
1.983.256,42 €
2.012.974,56 €
319.159,93 €
12.934,60 €
578.334,65 €
0,00 €
4.906.660,16 €

2016
2.054.609,12 €
1.969.534,94 €
468.955,54 €
5.458,86 €
715.612,57 €
0,00 €
5.214.171,03 €

2017
2018
2019
2.228.940,36 € 2.349.005,53 € 2.749.353,56 €
2.081.565,13 € 1.963.468,30 € 2.292.095,90 €
382.302,49 € 283.833,12 € 468.508,64 €
17.903,03 €
13.674,28 €
27.491,59 €
987.309,85 € 591.980,25 € 206.876,98 €
34.600,00 €
0,00 €
700,00 €
5.732.620,86 € 5.201.961,48 € 5.745.026,67 €

Var
17,04
16,74
65,06
101,05
-65,05
nd
10,44

Apenas as “Transferências de Capital” não viram a despesa aumentar, resultado do
ciclo dos protocolos, que irá implicar um aumento em 2020. Todos os restantes
agradados tiveram crescimentos significativos.

RELATÓRIO DE GESTÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

6

Orçamentado
2.941.218,71 €
2.916.512,04 €
649.060,00 €
43.989,28 €
1.948.546,24 €
6.001,00 €
8.505.327,27 €

Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Transferências correntes
Outras despesas correntes
Aquisição de bens de capital
Transferências de capital
Total

Executado
2.749.353,56 €
2.292.095,90 €
468.508,64 €
27.491,59 €
206.876,98 €
700,00 €
5.745.026,67 €

Tx Ex
93,48%
78,59%
72,18%
62,50%
10,62%
11,66%
67,55%

Part
47,86%
39,90%
8,16%
0,48%
3,60%
0,01%
100,00%

A taxa de execução ficou nos 67,55%, o que teve a ver com o facto de estarmos numa
fase de arranque dos protocolos.

Distribuição da Despesa
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e
serviços
Transferências correntes
Outras despesas correntes
Aquisição de bens de
capital
Transferências de capital

Em termos de estrutura da despesa, as “Despesas com pessoal” e a “Aquisição de

bens e serviços” continuam a ser os dois agregados com maior relevância, e voltaram
a ter um crescimento, com 47,8% e 39,9%, respetivamente, em parte devido ao
retomar de políticas de valorização salarial determinadas pelo Governo (aumento do

salário mínimo, descongelamento de progressões) e de integração de trabalhadores
precários por via do programa PREVPAP.
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2.3. Resultado Orçamental

Receita e Despesa gerada no ano
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Receita gerada em 2019
Despesa total
Saldo de execução orçamental corrente
Taxa de execução orçamental corrente

Despesa total

2019

6.731.739,43 €
5.745.026,67 €
986.712,76 €
85,34%

A receita do exercício corrente foi de 6.731.739,43 € enquanto a despesa total foi de
5.745.026,67 €, pelo que o saldo da execução orçamental corrente foi positivo em
986.712,76 €.

Assim, o saldo da execução orçamental cresce de 199.716,45 € para 1.186.429,21 €.
Importa realçar que, como habitualmente, a Freguesia gastou praticamente todos os
seus recursos livres, sendo que quase todo o saldo está alocado aos protocolos.
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2.4. Indicadores selecionados
Indicadores Contabilidade Orçamental
Cobertura da despesa total
Cobertura da despesa corrente (sem saldo)
Cobertura da despesa de capital
Receitas próprias / receita total
Receitas próprias / receita total (sem saldo)
Cobertura da despesa com pessoal (sem saldo)

2015
115,61%
131,06%
0,00%
26,86%
6,51%
227,80%

2016
116,13%
134,60%
102,69%
19,81%
7,17%
257,46%

2017
102,99%
125,34%
40,55%
21,95%
7,70%
227,14%

2018
103,84%
117,17%
57,04%
13,23%
10,06%
222,65%

2019
120,65%
125,17%
357,43%
10,73%
7,85%
244,85%

Uma análise de indicadores selecionados permite-nos avaliar que a freguesia continua

algo dependente das receitas de terceiros (Orçamento do Estado e protocolos), mas
que tem uma adequada cobertura da despesa, ou seja, que tem os recursos
necessários para fazer face ao nível de despesa que apresenta.

Regista-se que a freguesia teve a sua despesa corrente coberta por receitas
correntes, sem necessidade de recorrer ao saldo para este efeito, o que é sinal de
uma gestão financeiramente saudável e equilibrada no curto e médio prazo.

Estes indicadores permitem concluir que a freguesia tem uma adequada gestão
orçamental, mantendo uma adequada reserva financeira.
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3. Análise da Situação Patrimonial
A situação patrimonial da freguesia teve uma evolução francamente positiva no
último ano, com o resultado liquido a crescer de 8.399,84 € para 1.077.412,90 €.

O ativo líquido imobilizado da Freguesia do Lumiar teve uma ligeira diminuição, de
3.250.370,77 para 3.111.094 euros, resultado das amortizações.
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Este quadro ilustra a patrimonial da freguesia, com um passivo que decresceu

fortemente, um património que se mantém, reservas que crescem, e uma clara
melhoria do resultado líquido.

Indicadores Contabilidade Patrimonial
Liquidez geral
Autonomia financeira
Cobertura do imobilizado pelos capitais permanentes
Cobertura dos custos operacionais pelo ativo liquido

2015
3395,76%
17,74%
22,78%
122,19%

2016
188,89%
15,50%
19,75%
127,86%

2017
29,39%
111,19%
15,72%
129,44%

2018
40,27%
91,77%
16,15%
112,59%

2019
594,28%
32,24%
13,20%
145,20%

Os indicadores selecionados todos eles dentro de valores normais, com exceção da
liquidez geral, mas que é um valor transitório, decorrente do referido atraso na
transferência de verbas de protocolos com o Município.

A situação patrimonial da freguesia, em conclusão, é bastante adequada, registando
uma clara melhoria face a 2018.
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4. Aplicação de resultados
De acordo com as demonstrações financeiras apresentadas, o resultado líquido do

exercício de 2019 cifrou-se em 1.077.412,90 €, valor que se encontra evidenciado
tanto no Balanço como na Demonstração de Resultados.
Assim propõe-se que se delibere que
1. Que o resultado líquido do exercício, no valor de 1.077.412,90 €, seja
transferido para a conta 59 – Resultados Transitados.

2. Que, posteriormente, dos resultados transitados se constituam reservas legais

no montante de 53.870.65 €, correspondendo a 5% do resultado líquido do
exercício.
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