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A nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) e o Sistema de Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas (SNC-AP) trazem um novo paradigma às finanças públicas, centrado, 
fundamentalmente, na sua contabilidade, relato, controlo e transparência das contas públicas. 
 
Envolvendo os vários eixos dos subsistemas da contabilidade pública (orçamental, financeira e de gestão), 
este novo paradigma impõe o desenvolvimento de mecanismos que permitam, para além do cumprimento 
legal, também, a harmonização, a credibilidade, a transparência e a comparabilidade das contas públicas, 
tanto a nível interno, como a nível europeu e internacional. 
 
  O regime relativo à contabilidade das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e 
simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitindo o 
conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e julgamento 
das respectivas contas anuais. 
 
Neste contexto, a execução, o rigor dos registos e dos procedimentos, traduzem a fiabilidade e a verdade 
contabilística no estreito cumprimento das regras e princípios contabilísticos na correta gestão do bem 
público. 
 
Pretende-se que seja um importante instrumento para a gestão autárquica, pela possibilidade de se 
visualizarem, as informações que se julgam suficientes à avaliação global e acompanhamento da situação 
financeira, tanto no domínio orçamental como no domínio económico e financeiro. 
 
O relatório de gestão completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando informação 
contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (execução anual do PPI, mapas do controlo 
orçamental da receita e despesa) e nos mapas de informação financeira (mapa dos fluxos de caixa, mapas 
das operações de tesouraria) assim como noutros mapas. 
 
No presente Relatório de Gestão, foram utilizados os métodos que consideramos mais adequados à 
especificidade inerente aos modos de classificação das receitas e das despesas, para que se tornem claras e 
visíveis situações e tendências que clarifiquem a situação financeira e patrimonial da Freguesia, sublinhando 
alguns pontos e alertando para as ocorrências mais significativas, justificando-se as variações das dotações, 
das disponibilidades e integrando-as na apreciação global das contas. 
 
 
Apresentamos assim, no corrente ano de uma forma mais complexa, obedecendo aos critérios e legislação a 
que nos encontramos sujeitos, os aspetos que consideramos mais relevantes, a atividade desenvolvida ao 
longo deste ano económico, explicando os níveis de execução orçamental obtidos quer ao nível da 
arrecadação de receitas, quer ao nível de execução das despesas, tendo em consideração a sua natureza 
orgânica, económica e funcional, bem como a situação financeira da Freguesia. 
 
 
 
 
 



FREGUESIA DE A DOS FRANCOS 
 

Relatório de Gestão - Ano Financeiro 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISE EXECUÇÃO 
 
 
Receita 
 
As receitas próprias da Freguesia agregam o conjunto das receitas arrecadadas, deixando transparecer o 
seu grau de autofinanciamento e a sua dependência face às transferências correntes e aos protocolos 
existentes 
Os recursos da Freguesia advêm essencialmente de três fontes: FFF- Fundo de Financiamento das 
Freguesias, Contratos Interadministrativos celebrados com a Câmara Municipal de Caldas da Rainha, e                                                                                                                                     
prestação de serviços nomeadamente da piscina e Espaço Cidadão. 
O Orçamento inicial da receita, foi aprovado com uma previsão de receitas no montante de 193.987,00€, o 
qual no decorrer do ano e face às situações que se foram concretizando foi alterado, sendo corrigido para o 
valor de 248.159,17€, através das revisões orçamentais aprovadas em Assembleia de Freguesia. 
A receita liquidada e cobrada totalizou o montante de 205.892,19€, resultando desta situação um grau de 
execução de 82,97% 
 
 
Receitas correntes arrecadadas de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2021: 
 

 Média mensal da receita arrecadada – 17.157,68€ 
 Total da receita arrecadada – 205.892,19€ 
 Grau de execução – 82,97% 

 
 

Despesa 
 
Da análise da despesa, podemos observar que, grande parte das despesas da Freguesia assenta, 
essencialmente, com as despesas com o Pessoal, seguida da aquisição de bens e serviços, confirmando 
assim que a atividade da Freguesia de A dos Francos se centraliza essencialmente em despesas de gestão, 
conservação e manutenção. 
 
O Orçamento inicial da despesa para 2021 foi aprovado com uma previsão de despesas no montante de 
193.987,00 €, o qual no decorrer do ano e face às situações que se foram concretizando foi alterado, sendo 
corrigido para o valor de 248.159,17€, através das revisões orçamentais, aprovadas em Assembleia de 
Freguesia. 
 
A despesa realizada totalizou o montante de 195.833,40€, resultando desta situação um grau de execução 
de 78,91%. 
 
Despesas realizadas de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2020: 
 
 
 Média mensal da despesa realizada – 16.319,45€ 
 Total da despesa realizada – 195.833,40€ 
 Grau de Execução 78,91% 
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Apresentação da evolução da receita e despesa 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISE EXECUÇÃO PPI  
 
 
Aquando da elaboração dos documentos previsionais, foi previsto um valor inicial de 48.903,00€, tendo 
depois sofrido alteração no valor de 46.250,00€ dando um total de 95.153,00€, dois quais foram feitos 
investimentos no valor de 67.841,40€ com um nível de execução de 71,30% na realização de obras de 
requalificação de ruas, valetas, trabalhos de calçada, colocação abrigos passageiros, sinalização vertical e 
placas toponímicas, manutenção de estradas e caminhos, reparações em escolas, manutenção de jardins, 
manutenção do cemitério e casa mortuária e obras de manutenção do edifício da piscina, aquisição de 
software e equipamento informático. 
 
 
 

  AÇÃO SOCIAL 
 
A Freguesia de A dos Francos encontra-se envolvida na Ação Social local, trabalho este que se tem 
demonstrado indispensável, com a colaboração de todos na luta contra a pobreza e inserção social, na 
melhoria das condições de vida das famílias mais desfavorecidas. Diariamente somos confrontados com 
problemas sociais graves que urge resolver, pelo que dentro das nossas possibilidades, acompanhamos, 
apoiamos e encaminhamos as situações. Neste ano de 2021 procedemos a: 
- Apoio nas deslocações das pessoas que necessitavam de medicamento e alimentos no âmbito da situação 
imposta pela pandemia de Covid-19; 
- Entrega cabazes de alimentos a quem necessita no âmbito da pandemia de Covid19; 
- No âmbito do Regulamento de Incentivo à Natalidade, foram atribuídos 6 cabazes; 
- Peditório Bombeiros tendo sido arrecadado o valor de 5760,00€; 
- Entrega de cabazes de Natal a famílias carenciadas e de Bolos rei às IPSS da Freguesia; 
- Requalificação habitação com colaboração fundo emergência social do Município de Caldas da Rainha. 
 
 
CULTURA, DESPORTO  
 
- Comemoração do XII Aniversário da Elevação de A dos Francos a Vila; 
- Concerto no âmbito do AnimaFreguesias; 
- Foi colocada iluminação de Natal; 
- Foram feitos donativos às Associações da Freguesia; 
- Colocação de insufláveis nas escolas para comemoração do dia Mundial da Criança e encerramento do ano 
létivo. 
 
Devido às restrições impostas pela pandemia não foi possível ter mais iniciativas a nível cultural e desportivo. 

RECEITAS 2019 2020 2021 
Correntes 161.254,83 169.615,15 174.068,19 
Capital 37.928,45 35.598,36 31.824,00 
Outras 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DAS RECEITAS 199.183,28 205.213.51 205.892,19 
DESPESAS    

Correntes 127.357,99 117.369,62 127.889,50 
Capital 73.002,74 72.225,58 67.943,90 

TOTAL DAS DESPESAS 200.360,73 189.595,20 195.833,40 
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OBRAS REALIZADAS 
 
 
- Abertura e limpeza de valetas na Estrada do Coqueiro e outras estradas da freguesia; 
- Colocação de bases e estruturas metálicas para contentores do lixo em diversos locais da freguesia; 
- Requalificação Largo da Portela em Casais de Santa Helena; 
- Colocação de sinalização vertical e espelhos em diversos locais; 
- Sinalização percursos pedestres; 
- Poda Plátanos; 
- Construção de valetas em cimento e colocação de calçada na Estrada Casais da Palmeira; 
- Requalificação dos lavadouros dos Carreiros; 
- Manutenção caminhos rurais; 
- Limpeza de desassoreamento do Rio Arnoia e seus afluentes; 
- Colocação de abrigo e passageiros e fontanário em Broeiras; 
- Construção de muro e rampa de acesso na Capela de Vila Verde de Matos; 
- Requalificação Nicho de Santa Susana; 
- Limpeza e pintura Fonte do Carvalho; 
- Obras Construção de tanque de aproveitamento de água em Casais da Bica; 
- Obra de estabilização e requalificação das margens do Rio Arnoia junto ao Parque de Eventos Justino 
Sobreiro e Caixa Agrícola; 
- Colocação de placas com nomes de rua e de localidade em diversos locais; 
- Pintura muros cemitério; 
- Arranjos diversos no Centro de Saúde de A dos Francos. 
 
OUTRAS 
 
- Projeto Pista Motocross na localidade de Broeiras; 
- Colaboração nos CENSOS 2021; 
- Entrega Kits proteção aos fruticultores. 
 
 
ATIVIDADE AUTÁRQUICA ADMINISTRATIVA 
 
No decorrer do ano de 2021, foram realizados os seguintes atendimentos na Sede da Freguesia de A dos 
Francos. 
 

ATENDIMENTO 
 

SERVIÇO REQUERIDO 
ATESTADOS/DECLARAÇÕES/PROVAS VIDA 
SERVIÇOS DA PISCINA (NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA, YOGA) 
ESPAÇO CIDADÃO (CARTAS CONDUÇÃO, CARTÕES CIDADÃO, ETC.) 
FOTOCÓPIAS 
LICENCIAMENTO CANÍDEOS 
CONTATOS COM PRESIDENTE E EXECUTIVO 
DISTRIBUIÇÃO BENS ALIMENTARES 
APOIO SOCIAL (AMBITO COVID19) 
CEMITÉRIO 
TRANSPORTE ESCOLAR 
DIVERSOS (LICENÇAS QUEIMAS, MARCAÇÕES CONSERVATÓRIAS, ETC) 
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REUNIÕES EXECUTIVO 
 

REUNIÕES ORDINÁRIAS 12 
REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 4 

 
 
 

ENCERRAMENTO 
 
 
Cientes de que nos encontramos ao serviço de toda a comunidade, foi com imenso trabalho, dedicação, 
empenho e competência, dando continuidade a uma gestão transparente, dialogada e participada, que 
demos cumprimento às competências que nos são atribuídas, com o propósito de se encontrarem soluções 
que nos permitam aumentar o processo de desenvolvimento da nossa Freguesia. 
 
Desejamos expressar o nosso apreço a todos os que connosco colaboraram, permitindo o desenvolvimento 
de um trabalho intenso e útil à população da Freguesia, destacando em especial os membros da Assembleia 
de Freguesia, os nossos funcionários e todos aqueles que reconhecidamente se têm pautado pelo progresso 
e dignificação da nossa Autarquia. 
 
De acordo com o estipulado na alínea e) do n.º 1 do Art.º 16.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, foram 
elaborados e aprovados os documentos de Prestação de Contas, referentes ao ano de 2021, os quais 
submetemos à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, nos termos do n.º 2 do Art.º 11 do referido 
diploma. 
 
 
 
 
A dos Francos, 20 de abril de 2022 
 
O Executivo da Junta 
 
 

 


