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Introdução 
 

Mensagem da Presidente 
 

Os tempos que vivemos são extraordinários. Nos últimos meses, devido a um simples vírus de tamanho 
microscópico, assistimos a diversas alterações radicais a nível global. Alteramos as nossas prioridades 
individuais, alteramos a forma como interagimos uns com os outros, alteraram-se prioridades e perspetivas 
económicas de famílias, empresas e países. 

Naturalmente que, quer o plano e orçamento de 2019, quer a sua execução orçamental não foram pensados 
para fazerem face a uma situação de pandemia. Cremos, aliás, que nenhum Ente Público em qualquer parte 
do mundo tenha pensado e desenvolvido os seus documentos financeiros em função de uma pandemia. 

Contudo, a forma como estes documentos são estruturados e as prioridades que neles fazemos verter, 
fazem com que os mesmos sejam mais robustos e as organizações que a eles dizem respeito estejam mais 
preparadas para enfrentar os novos desafios societais. 

Constituindo as juntas de freguesia o Ente Público mais próximo das populações é fundamental que as 
mesmas cultivem valores de proximidade, adaptabilidade e transparência por forma a que mais facilmente 
percecionem as necessidades das populações, rapidamente adaptem prioridades e disponibilizem soluções 
de forma clara e transparente. 

Por esta via certamente que as juntas de freguesia serão a solução para os problemas das populações, 
derivem esses problemas de situações de pandemia ou derivem de outras circunstâncias quaisquer.  

Ao adotar o slogan “Juntos pela União” a União das Freguesias de Silveiros e Rio Covo (Sta. Eulália) tem 
implementado os valores atrás referidos. Estes valores estão perfeitamente espelhados, tanto na ação 
quotidiana do Executivo fundada nos seus cinco pilares de atuação, como na execução orçamental de 2019, 
com mais à frente poderemos verificar.  

O exercício económico que hoje submetemos para aprovação iniciou-se com a elaboração dos documentos 
previsionais que foram construídos tendo por base os referidos cinco pilares de atuação da Junta de 
Freguesia: 

• A proximidade entre Executivo e População; 
• A disponibilização de novos serviços à População; 
• O reforço do sentimento de União; 
• A transparência na tomada de decisões; 
• A execução de obras estruturantes de inegável qualidade; 

Nesses pilares é perfeitamente visível o valor da proximidade à população. Fruto dessa proximidade foram 
desenvolvidos um conjunto muito alargado de ações de caráter social, económico, desportivo e recreativo 
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em benefício das populações. Referimo-nos a ações tão dispares como o atendimento à população, a 
disponibilização do Espaço Cidadão, o site, as redes sociais, a limpeza e conservação das vias de 
comunicação, o apoio social, o apoio às associações e movimentos das nossas Freguesias, apoio e a 
realização de eventos, entre muitos outros 

A Junta de Freguesia orgulha-se do trabalho desenvolvido em favor da nossa população, tendo gasto 
86.288,36€ em despesa corrente que foi canalizada para fazer face às necessidades da população. 

Mas o plano foi, também ele, adaptado ao longo do ano. Lembro, a título de exemplos, a necessidade de 
executar um muro na Rua da Guarda ou a intervenção da Rua S. João. Eram obras que não estavam no 
plano, mas que por força da necessidade e da capacidade financeira do Executivo foram desenvolvidos 
contactos, e foi possível proceder àqueles investimentos em benefício das nossas populações. 

É por estar próxima das populações, por as poder ouvir e por conhecer os seus problemas, que as juntas 
de freguesia conseguem ser ágeis a adaptar os seus planos e implementar medidas que vão ao encontro das 
novas necessidades das populações. 

Todo o processo, incluído as suas alterações, foi feito de forma clara e transparente, adotando os melhores 
procedimentos administrativos. Aliás, ao nível administrativo o ano 2019 constituiu o último exercício 
económico em que apresentamos contas segundo o POCAL. De entre os diversos processos de capacitação 
interna da União de Freguesias, a implementação de novas metodologias de trabalho e novas ferramentas 
para a transição do sistema de harmonização contabilístico POCAL para o SNC-AP mereceram também 
muitas horas de aturado trabalho. Todo este trabalho tem como propósito a transparência de 
procedimentos e a criação de valor para os nossos conterrâneos. E, por essa via, estamos a colocar em 
prática o slogan para o mandato “Juntos pela União”. 

Já ao nível do investimento, continuamos o nosso ambicioso plano de ação, tendo superado as expectativas 
iniciais. As obras incluídas no mapa de Execução do PPI são muito relevantes para o nosso futuro, 
mormente a da Extensão de Saúde. A estas obras acresce a conclusão do Parque Desportivo de Rio Covo. 
É todo um plano que acaba por ser concluído em 2019 e que marca historicamente o estado da nossa união. 

Esperamos que, para as famílias, instituições e empresas da nossa União de Freguesias, as consequências 
do COVID-19 sejam mitigadas ao máximo. Para isso, esperamos que os planos e os valores postos em 
prática pela União das Freguesias de Silveiros e Rio Covo (Sta. Eulália) tenham contribuído para esse 
propósito. Se ainda não contribuíram, ou se acharem que podemos contribuir mais, saibam que estamos 
disponíveis para ouvir, para alterar os planos e para pôr em prática novas medidas que contribuam para o 
bem-estar das nossas populações. Porque tudo o que queremos é estar “Juntos pela União”  

Silveiros, 30 de março de 2020 

União das Freguesias de Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália)  

Maria da Conceição Faria 
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Análise económica e financeira 

 
1. Execução orçamental global 

 

Como tem sido hábito ao longo dos últimos mandatos, a Orçamento Inicial da União das Freguesias de 
Silveiros e Rio Covo (Sta. Eulália) difere em muito do Orçamento Final. Tal racional deriva das diversas 
revisões orçamentais aprovadas ao longo do exercício. Estas revisões têm normalmente por base a aplicação 
de saldos do exercício anterior e as receita proveniente do chamado “Protocolo de Cooperação” assinados 
com o Município de Barcelos e cujas despesas necessitamos de rever em sede de Assembleia de Freguesia, 
ou ainda outras Transferências de Capital, cuja despesa está consignada e onde aplicamos a alínea a) do 
ponto 8.3.1.3 do Decreto-Lei 54A/99, não sendo nestes casos necessária a aprovação da Assembleia de 
Freguesia. 

Quadro 1 – Síntese da execução orçamental 

Designação Orçamento Inicial Orçamento Final Execução % execução 

Receitas       60 507,14 €   241 306,53 €     241 290,54 €  99,99% 
Correntes       60 507,14 €   139 836,14 €     140 016,00 €  100,13% 

Capital                    -   €   101 470,39 €     101 274,54 €  99,81% 
Despesas       60 507,14 €   241 306,53 €     221 007,83 €  91,59% 

Correntes       60 507,14 €     98 393,95 €       86 288,36 €  87,70% 
Capital                    -   €   142 912,58 €     134 719,47 €  94,27% 

 

Assim, a primeira grande constatação é que o Orçamento da União das Freguesias cresceu de 60.507,14€ 
inicialmente previsto, para um valor final de 241.306,53€. Ou seja, o orçamento cresceu quatro vezes.  

O segundo dado de relevância é o grau de execução, quer da receita, quer da despesa. Efetivamente não 
podemos deixar de referir que, tendo multiplicado por quatro o orçamento inicial da receita, a execução da 
mesma atingiu um incrível grau de 99,99%. Quer isto dizer que conseguimos executar na integra a receita 
que tínhamos planeado receber. Ora, e conforme veremos mais adiante, só com grande capacidade política 
e por força da união, é que foi possível executar este orçamento, uma vez que as receitas deste orçamento 
proveem, na sua grande maioria, de transferências do Município de Barcelos. 

Conforme leitura do Quadro 1 e do Mapa do Controlo Orçamental da Receita, verificamos ainda a 
existência de graus de execução elevados em quase todas as rúbricas da receita, muitas das vezes atingindo 
ou mesmo superando os 100%. Esta tendência é sinónimo de grande vitalidade da ação operacional da 
União de Freguesias, por via também do aumento das receitas próprias, ou por via da ação política para 
obtenção de receitas provenientes do Município ou de outras entidades. 

A receita corrente ascendeu a 140.016€ e teve um grau de execução de 100,13% e a receita de capital 
ascendeu a 101.274,54€ tendo um grau de execução de 99,81%.   
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Já do ponto de vista da execução da despesa refira-se que a mesma ascendeu a 221.007,83€, dividida entre 
86.288,36€ de despesa corrente e 134.719,47€ de despesa de investimento. Isto denota uma prevalência das 
despesas capital sobre as despesas correntes e que indicia uma apetência do Executivo para realização de 
obras de valor para a nossa União de Freguesias. A execução orçamental global da despesa foi também 
muito elevada ascendendo a 91,59%, repartida entre 87,70% pela despesa corrente e de 94,27% pela despesa 
de capital. 

Quadro 2 – Evolução da execução orçamental  

Designação 2016 2017 2018 2019 % incremento* 

Receitas      195 031,82 €   201 270,40 €     223 350,84 €   241 290,54 €  108,03% 
Correntes     175 776,90 €   161 270,40 €     163 898,53 €   140 016,00 €  85,43% 

Capital       19 254,92 €     40 000,00 €       59 452,31 €   101 274,54 €  170,35% 
Despesas     204 753,79 €    181 996,60 €     200 291,05 €   221 007,83 €  110,34% 

Correntes     127 655,39 €     80 377,69 €       96 831,68 €     86 288,36 €  89,11% 
Capital       77 098,40 €   101 618,91 €     103 459,37 €   134 719,47 €  130,21% 

Face a 2018 

Quanto à evolução da execução orçamental ao longo dos últimos 4 exercícios verificamos um aumento 
gradual e contínuo das receitas globais, que consubstancia o sucesso da estratégia “Juntos pela União”. 
Particularmente importante pelo seu volume é o valor das transferências de capital que, em 2019, 
ascenderam a 101.274,54€. Todas estas receitas foram aplicadas em benefício das populações da nossa 
União de Freguesias. Mas também a despesa global realizada em 2019 foi a de maior valor no período em 
análise. 

Gráfico 1 – Evolução da Receita – 2016/2019 

 
 

Analisando o Gráfico 1 poderemos aferir que as receitas correntes têm tido uma ligeira diminuição ao longo 
dos últimos 4 exercícios. Já as receitas de capital tem tido uma evolução muito positiva. 
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Gráfico 2 – Evolução da Despesa – 2016/2019 

 

Ao nível da despesa denota-se uma estabilização da despesa corrente, gasta em benefício da prestação de 
serviços à população e um aumento muito significativo do investimento. 

 
2. Execução orçamental da Receita 

 

O Quadro n.º 3 apresenta resumidamente a receita do ano 2018, incluindo-se a previsão orçamental, a 
respetiva liquidação e cobrança, por rubrica económica. Como anteriormente foi referido, a receita no 
exercício apresenta um grau de realização muito bom, ultrapassando na generalidade das rúbricas os valores 
orçamentados. 

Quadro 3 –Execução orçamental da Receita 
Designação Orçamento Final Liquidada Executada % execução % receita 

Receitas correntes      139 836,14 €    140 016,00 €     140 016,00 €  100,13% 58,03% 
Impostos diretos         4 834,96 €       6 017,85 €         6 017,85 €  124,47% 2,49% 

Impostos indiretos                    -   €                  -   €                   -   €  0,00% 0,00% 

Taxas, multas e O. Penal            576,18 €          321,00 €            321,00 €  55,71% 0,13% 

Rendimentos Propriedade              10,00 €            79,33 €              79,33 €  793,30% 0,03% 

Transferências Correntes     134 335,00 €   133 377,82 €     133 377,82 €  99,29% 55,28% 

Vendas de bens e serviços              80,00 €          220,00 €            220,00 €  275,00% 0,09% 

Outras Receitas Correntes                    -   €                  -   €                   -   €  0,00% 0,00% 

Receitas capital      101 470,39 €    101 274,54 €     101 274,54 €  99,81% 41,97% 
Venda de bens de 

investimento                    -   €                  -   €                   -   €  0,00% 0,00% 

Transferências Capital       78 214,75 €     78 214,75 €       78 214,75 €  100,00% 32,42% 
Outras Receitas Capital                    -   €                  -   €                   -   €  0,00% 0,00% 

Reposições                    -   €                  -   €                   -   €  0,00% 0,00% 
Saldo gerência anterior       23 059,79 €     23 059,79 €       23 059,79 €  100,00% 9,56% 

Opt            195,85 €        0,00% 
Receitas totais     241 306,53 €   241 290,54 €     241 290,54 €  99,99% 100,00% 
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Importará referir, pela sua importância para a gestão autárquica, o valor relativo às transferências correntes 
que ascenderam a 133.377,82€. Este grupo de contas representa 55,28% do total da receita arrecadada 
durante o exercício de 2019. A segunda rúbrica mais importante refere-se às transferências de capital que 
ascenderam a 32,42% do total de receitas. 

 
Gráfico 3 – Estrutura da Receita  

 

Complementando a informação disponível no Gráfico 3, com a informação disponível no controlo 
Orçamental da Receita, poderemos informar que: 

• As transferências de impostos ascenderam a 6.017,85€ 
• As receitas de taxas ascenderam a 321€ 
• Os rendimentos bancários ascenderam a 79,33€; 
• As transferências provenientes do Orçamento de Estado ascenderam a 52.866€, repartidos 

entre 51.253€ do Fundo de Financiamento das Freguesias e 1.633€ por via do Art. 38º da Lei 
73/2013. 

• As transferências do Município ascenderam a 80.489,38, divididas entre 79.329€ do Protocolo 
de delegação de competências e 660,38€ de outras transferências correntes. 

• As transferências de capital do Município ascenderam a 78.214,75€; 

 
3. Execução orçamental da Despesa 

 

O controlo da despesa da União de Freguesias é absolutamente fundamental para o correto exercício da 
nossa governação. Para uma Junta de Freguesia como a nossa, que tem um orçamento reduzido e custos 
fixos de alguma relevância, fazer uma gestão eficiente dos recursos e substituir-se a eventuais funcionários 
ou fornecedores para executar tarefas básicas em prol da população da União das Freguesias de Silveiros e 
Rio Covo (Sta. Eulália), tem sido a base da nossa estratégia. Dessa forma, não só controlamos os parcos 
recursos ao nosso dispor, como libertamos meios financeiros para os investimentos que consideramos vitais 
para o nosso desenvolvimento.  
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Pelo que, a análise da execução do orçamento da despesa deve ser feita segundo os dois grandes grupos de 
despesa. Por um lado, a despesa corrente que está afeta à atividade normal do Executivo no suporte da 
supressão das necessidades das populações. Por outro lado, a despesa de investimento que visam melhorar 
as condições de vida das referidas populações. 

Pela análise do Quadro 4, verifica-se que a despesa corrente ascende a 39,04% da despesa total. Pela análise 
do Gráfico 2 poderemos verificar que, apesar de todos os novos serviços que a União de Freguesias 
disponibiliza às populações, a despesa corrente tem tido uma evolução decrescente o que significa que ela 
está absolutamente controlada. Esta evolução consubstancia ainda mais a nossa vontade de estar “Juntos 
pela União”. Pois com a união conseguimos disponibilizar mais serviços à população e com um custo cada 
vez mais reduzido. Dessa forma conseguimos libertar dinheiro para novos investimentos.  

Quadro 4 –Execução orçamental da Despesa 
Designação Orçamento Final Compromisso Despesa Paga  % execução % despesa 

Despesas correntes       98 393,95 €     86 288,36 €       86 288,36 €  87,70% 39,04% 
Despesas com pessoal       29 444,24 €     28 374,11 €       28 374,11 €  96,37% 12,84% 

Aquisição de bens e 
serviços       51 574,71 €     44 033,72 €       44 033,72 €  85,38% 19,92% 

Juros e outros encargos                    -   €                  -   €                   -   €  0,00% 0,00% 

Transferências Correntes       16 600,00 €     13 173,75 €       13 173,75 €  79,36% 5,96% 

Subsídios              50,00 €                  -   €                   -   €  0,00% 0,00% 
Outras Despesas 

Correntes            725,00 €          706,78 €            706,78 €  97,49% 0,32% 

Despesas capital      142 912,58 €    134 719,47 €     134 719,47 €  94,27% 60,96% 
Aquisição de bens de 

Capital     142 912,58 €   134 719,47 €     134 719,47 €  94,27% 60,96% 

Transferências Capital                    -   €                  -   €                   -   €  0,00% 0,00% 
Ativos financeiros                    -   €                  -   €                   -   €  0,00% 0,00% 

Operações de 
tesouraria                    -   €                  -   €                   -   €  0,00% 0,00% 

            
Despesas totais     241 306,53 €   221 007,83 €     221 007,83 €  91,59% 100,00% 

 

Desagregando então esta despesa corrente, verificamos que os gastos com pessoal ascenderam a 28.374,11€ 
e inclui os gastos com o Executivo, os órgãos sociais e os funcionários da Junta de Freguesia.  

A maior rúbrica da despesa corrente relaciona-se com a aquisição de bens e serviços, num montante global 
de 44.033,72€ e cujos principais encargos foram: 

• O valor de 3.082,27€ relativo à aquisição de materiais para limpeza e conservação de vias de 
comunicação; 

• O valor de 3.450,73€ relativo à aquisição de combustíveis, maioritariamente afetos aos 
transportes, equipamentos e ferramentas para a limpeza de vias; 

• O valor de 471,50€ relativo a material de higiene e limpeza; 
• O valor de 4.077,20€ de alimentação dos vários eventos promovidos pela União das 

Freguesias.  
• O valor de 1.232,14€ em material de escritório; 
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• Encargos com água, eletricidade e telecomunicações dos edifícios da junta de freguesia, no 
montante de 3.936,32€; 

• 1.424,73€ com conservação de edifícios propriedade da Junta de Freguesia; 
• O valor de 2.409,96€ de conservação de equipamentos; 
• 7.730,58€ relativos à conservação de vias de comunicação; 
• O valor de 4.154,60€ de atividades recreativas, incluindo ginástica e música  

Já as transferências correntes visaram apoiar as instituições que desempenham funções de carácter social, 
cultural, recreativo, desportivo ou humanitário dentro dos limites territoriais das nossas freguesias. No total, 
estas transferências ascenderam a 13.173,75€. Isto quer dizer que a Junta de Freguesia, além de apoiar as 
pessoas e de praticar o investimento, apoia também de forma muito ativa as associações na nossa União. 
Por esta via está a colocar em prática do slogan “Juntos pela União”. Pode ser encontrada em anexo a este 
documento a relação de todos os beneficiários das transferências correntes. 

Por fim, as outras despesas correntes ascenderam a 706,78€ e relacionam-se com taxas e encargos bancários 
da Junta de Freguesia. 

 

 

 

A maior rúbrica da despesa corrente relaciona-se com a aquisição de bens e serviços, ascendendo esta a 
52.356,73€ e representando 26,14% da despesa total. Relativamente à aquisição de bens, que ascendeu a 
12.060,76€ importa referir: 

• O valor de 389,44€ relativo à aquisição de matérias primas, maioritariamente para a conservação dos 
caminhos, das estradas e edifícios da nossa União de Freguesias.  

• O valor de 3.960,80€ relativo à aquisição de combustíveis, maioritariamente afetos ao transporte de 
crianças, aos equipamentos afetos às limpezas de vias e conservação de vias, e ao aquecimento das salas 
de aula das escolas. 

• O valor de 1.130,51€ relativo a refeições confecionadas e o valor de 3.519,78€ relativo a géneros para 
confecionar que englobam o almoço de natal e várias aquisições de alimentos para outras festas, 
incluindo das escolas.  

• O valor de 1.088,73€ relativo a material de escritório, maioritariamente para o atendimento às pessoas. 
• O valor de 1.394,01€ relativo a diversas ofertas durante o exercício, incluindo materiais para as escolas. 

Já a aquisição de serviços ascendeu a 40.295,97€ divididos por: 

• Encargos com água, eletricidade e telecomunicações dos edifícios da União das Freguesia, no montante 
de 4.547,02€; 

• 425€ com serviços de limpezas; 
• 2.091,06€ com conservação de edifícios propriedade da União de Freguesias; 
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• 4.710,81€ relativos à conservação dos veículos, da União de Freguesias, mormente das nossas 
carrinhas; 

• 8.414,60€ relativos à conservação de vias de comunicação, incluindo-se neste valor as limpezas de 
bermas, aplicação de herbicidas, drenagens de águas e conservação de pavimentos; 

• Conservação de outros bens onde despendemos 2.271,80€, nomeadamente fontanários, Minas e Poços 
(São Salvador e Rio Covo) e o espaço da Lagoa; 

• 4.249,66€ relativo à locação de software, maioritariamente relativo ao novo sistema de gestão 
integrado, e à rescisão do contrato com a anterior software; 

• 2.095,19€ relativos à contratação de seguros para os veículos de transporte e para os edifícios. 
• Serviços de consultoria de advogados e contabilistas e topógrafos que ascenderam a 5.454,50€ 
• 3.979,05€ de outros serviços, onde se incluem, entre outras, as despesas com ginástica e entradas no 

circo para crianças das escolas.  

Já as transferências correntes visaram apoiar as instituições que desempenham funções de carácter social, 
cultural, recreativo, desportivo ou humanitário dentro dos limites territoriais das nossas freguesias. No total, 
estas transferências ascenderam a 16.183.82€, representando 8,08% da despesa total. Este montante é 
indicativo da nossa opção de poupar na despesa orgânica e na transferência dessa poupança para as nossas 
populações através das associações que as representam. Pode ser encontrada em anexo a este documento 
numa relação de todos os beneficiários das transferências correntes.  

Por fim, as outras despesas correntes ascenderam a 754,42€ e relacionam-se com taxas e encargos bancários 
da União das Freguesias, com particular destaque para os encargos financeiros derivados do TPA que 
disponibilizamos à população para que esta possa efetuar pagamentos de serviços nas instalações da União 
das Freguesias.  

Ao nível da despesa de investimento, esta ascendeu a 103.459,37€. Esta foi a maior rúbrica de despesa do 
exercício. É um valor significativo, tanto mais que estamos no primeiro ano do presente mandato eleitoral.  

Merecem particular destaque os seguintes investimentos: 

• 47.642,65€ nas obras de requalificação do edifício em Silveiros (extensão de saúde e sede de junta); 
• 1.071,03€ na aquisição de equipamentos administrativos e informáticos;  
• 1.420,40€ em obras na escola de Silveiros; 
• 1.823,20€ em obras na escola de Rio Covo; 
• 22.000,00€ na aquisição de uma nova carrinha; 
• 4.180,70€ em obras na Rua da Agra; 
• 18.899,69€ em obras na Rua da Lagoa; 
• 1.789,04€ em sinalização e trânsito; 
• 1.426,16€ numa intervenção na Rua da Sobreira; 
• 3.206,50€ no alargamento da curva na Rua do Landeiro;  
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Gráfico 3 – Estrutura da Despesa  

 

Ao nível da despesa de investimento, esta ascendeu a 134.719,48€. Merecem particular destaque os seguintes 
investimentos: 

• As obras na extensão de saúde e sede da junta ascenderam a 87.164,86€; 

• Na remodelação do edifício em Rio Covo investimos 10.048,80€; 

• Na aquisição de material informático e software investimos 363,53€;  

• A despesa de 1.964,45€ na escola de Silveiros; 

• A despesa de 1.118,85€ na escola de Rio Covo; 

• A despesa de 10.000,01€ na Rua de Casal; 

• A despesa de 4.073,52 na Rua de Lagarém; 

• A despesa de 4.452€ na Travessa da Urbanização das Fontaínhas; 

• A despesa de 8.999,40€ na Rua de S. João; 

• A despesa de 6.324,18€ na requalificação do Muro da Rua da Guarda; 

 

4. Equilíbrio orçamental. Poupança corrente 
O equilíbrio das contas é aferido de acordo com o disposto na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 
determina que a receita corrente tem, no mínimo, de cobrir a despesa corrente acrescida do valor da 
amortização média de empréstimos de médio e longo prazo. Ora, não tendo esta União das Freguesias 
quaisquer dívidas (bancárias ou a fornecedores) o equilíbrio das contas é aferido pela diferença entre receitas 
correntes e despesas correntes.  

Mas, para o Executivo da União das Freguesias mais que ter contas equilibradas, é necessário fazer uma 
poupança muito efetiva na gestão corrente para conseguir libertar meios para poder financiar os 
investimentos necessários ao desenvolvimento das nossas freguesias. O Executivo tem conseguido poupar 
dinheiro na gestão corrente e aplicá-lo em investimento.  

28 374,11 € 

44 033,72 € 

13 173,75 € 

- € 
706,78 € 

134 719,47 € 

- € 

Despesas com pessoal Aquisição de bens e serviços Transferências Correntes

Subsídios Outras Despesas Correntes Aquisição de bens de Capital

Transferências Capital
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Em 2019 a poupança corrente foi de 53.727,64€, o que equivale a 62% da despesa corrente. Quer isto dizer 
que por cada 6 euros que gastamos em despesa corrente, conseguimos poupar 4 para investimento.   

Quadro 5 –Evolução da Poupança Corrente  
Designação 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Receitas Correntes     175 776,90 €   161 270,40 €     163 898,53 €   140 016,00 €   640 961,83 €  
Despesas Correntes     127 655,39 €     80 377,69 €       96 831,68 €     86 288,36 €   391 153,12 €  

            
Poupança corrente        48 121,51 €     80 892,71 €       67 066,85 €     53 727,64 €   249 808,71 €  

 

Observando do Quadro 5 é possível verificar que, ao longos dos últimos 4 anos foi possível poupar 
praticamente 250.000€ para investimento. 

 

5. Saldo de gerência  
Ao longo do mandato este Executivo tem-se esforçado por cumprir religiosamente com as suas obrigações 
para com terceiros, bem como com as obrigações emanadas das regras da contabilidade e da contratação 
pública. 

Só com total garantia de pagamento das suas obrigações é que o Executivo avança para qualquer despesa. 
Esta regra tem permitido ao Executivo obter bens e serviços a preços mais competitivos. 

No exercício de 2019 o saldo de gerência ascendeu a 20.442,08€.  

Quadro 6 –Evolução do Saldo de Gerência  
Designação 2016 2017 2018 2019 

Execução orçamental         6 059,60 €     21 952,31 €       23 059,79 €     20 282,71 €  
Op. Tesouraria                    -   €            75,32 €            195,85 €          159,37 €  

          
Saldo de gerência         6 059,60 €     22 027,63 €       23 255,64 €     20 442,08 €  
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Anexos 

 

 1. Caracterização da entidade 
2. Fluxos de Caixa 
3. Resumo do Orçamento Final 
4. Mapa de Operações de Tesouraria 
5. Controlo orçamental da Receita 
6. Relação de transferências obtidas  
7. Controlo orçamental da Despesa 
8. Relação de transferência efetuadas 
9. Execução do PPI 

 

 





UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SILVEIROS E RIO COVO (SANTA EULÁLIA)
510840221
Rua Principal, n.º 1282
4775-237 Silveiros

Operações de Tesouraria
DE 01/01/2019  ATÉ  31/12/2019

Classificação TERC Designação

Saldo da Gerência Anterior Movimento Saldo para a Gerência Seguinte

Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor

17  Operações extra-orçamentais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1701  Operações de tesouraria - Receitas do Estado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

170101  IRS 0,00 € 32,00 € 1.830,75 € 1.871,18 € 0,00 € 72,43 €

170102  Segurança Social 0,00 € 163,85 € 1.596,70 € 1.519,79 € 0,00 € 86,94 €

170103  Caixa Geral de Aposentações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

170104  Sindicato 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

170105  Retenção de garantia de empreitadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1702  Outras operações de tesouraria 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

170201  Cobrança de água - ADB 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

170202  IMT - taxa 27€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

170203  IMT - taxa 13,5€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

170204  AMA - taxa 1.95€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

170205  AMA - taxa 0.98€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total  0,00 € 195,85 € 3.427,45 € 3.390,97 € 0,00 € 159,37 €
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SILVEIROS E RIO COVO (SANTA EULÁLIA)
510840221
Rua Principal, n.º 1282
4775-237 Silveiros

Transferências Receita - Correntes

Disposições Legais Entidade Financiadora Transferências Orçadas Observações

Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro

600035972 - DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais 12.813,00 €  

Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro

600035972 - DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais 408,00 €  

Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro

600035972 - DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais 408,00 €  

Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro

600035972 - DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais 12.813,00 €  

Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro 

505584760 - Câmara Municipal de Barcelos 10.577,20 €  

Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro 

505584760 - Câmara Municipal de Barcelos 15.865,80 €  

Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro 

505584760 - Câmara Municipal de Barcelos 26.443,00 €  

Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro

600035972 - DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais 12.813,00 €  

Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro

600035972 - DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais 408,00 €  

Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro 

505584760 - Câmara Municipal de Barcelos 26.443,00 €  

Total 118.992,00 €
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SILVEIROS E RIO COVO (SANTA EULÁLIA)
510840221
Rua Principal, n.º 1282
4775-237 Silveiros

Transferências Receita - Correntes

Disposições Legais Entidade Financiadora Transferências Orçadas Observações

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro          
                                                  

500960577 - CEVE 2,44 €  

Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro

600035972 - DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais 409,00 €  

Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro

600035972 - DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais 12.814,00 €  

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro          
                                                  

505584760 - Câmara Municipal de Barcelos 627,14 €  

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro          
                                                  

505584760 - Câmara Municipal de Barcelos 33,24 €  

Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro          

999999999 - Freguesia Barcelos, Vila Boa, Vila Frescainha São Martinho e São
Pedro

500,00 €  

Total 133.377,82 €
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

União das Freguesias de Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália) • Tel 252 133 174 • Rua Principal, n.º 1282 • 4775-221 Silveiros • Email: ufsilveirosercseulalia@gmail.com
Página 2/2

http://www.tcpdf.org


UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SILVEIROS E RIO COVO (SANTA EULÁLIA)
510840221
Rua Principal, n.º 1282
4775-237 Silveiros

Transferências Receita - Capital

Disposições Legais Entidade Financiadora Transferências Orçadas Observações

 
505584760 - Câmara Municipal de Barcelos 23.900,00 €  

 
505584760 - Câmara Municipal de Barcelos 15.000,00 €  

Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro 

505584760 - Câmara Municipal de Barcelos 15.000,00 €  

Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro 

505584760 - Câmara Municipal de Barcelos 15.000,00 €  

Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro 

505584760 - Câmara Municipal de Barcelos 9.314,75 €  

Total 78.214,75 €
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SILVEIROS E RIO COVO (SANTA EULÁLIA)
510840221
Rua Principal, n.º 1282
4775-237 Silveiros

Transferências Despesa - Correntes

Disposições Legais Entidade Beneficiária Transferências Efectuadas Observações

Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro  

503297992 - Fabrica da Igreja de S. João Batista 250,00 €  

Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro  

600077926 - Agrupamento de Escola de Vale D´Este 50,00 €  

Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro  

501440038 - Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Viatodos 250,00 €  

Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro  

504396765 - Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Silveiros 2.000,00 €  

Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro  

501846565 - Grupo Desportivo Águas Santas 2.000,00 €  

Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro  

507343441 - Associação de Pais de Silveiros 600,00 €  

Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro  

501440038 - Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Viatodos 250,00 €  

Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro  

507343441 - Associação de Pais de Silveiros 1.175,00 €  

Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro  

509347320 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS
DE RIO COVO STA EULALIA

5.848,75 €  

Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro  

504396765 - Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Silveiros 250,00 €  

Total 12.673,75 €
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SILVEIROS E RIO COVO (SANTA EULÁLIA)
510840221
Rua Principal, n.º 1282
4775-237 Silveiros

Transferências Despesa - Correntes

Disposições Legais Entidade Beneficiária Transferências Efectuadas Observações

Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro  

500972052 - Agrupamento de Escuteiros de Silveiros 250,00 €  

Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro  

504799967 - Associação Amigos do Pato 250,00 €  

Total 13.173,75 €
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SILVEIROS E RIO COVO (SANTA EULÁLIA)
510840221
Rua Principal, n.º 1282
4775-237 Silveiros

Transferências Despesa - Capital

Disposições Legais Entidade Beneficiária Transferências Efectuadas Observações

Total 0,00 €
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