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Junta Freguesia Silves 2019
INTRODUÇÃO
O executivo da Junta de Freguesia elaborou e aprovou, por unanimidade, em sua reunião de 16 de março de 2020, nos termos
legais, constantes no nº 1, alínea e) do artigo nº 16, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os documentos de Prestações de
Contas relativos ao exercício de 2019 a serem objecto de apreciação pelo órgão deliberativo, a quem compete “apreciar e votar
os documentos de prestações de contas, em conformidade com o disposto no nº 1, alínea b) do artigo nº 9 da já citada Lei.
Neste Relatório, de Prestação de Contas e de Atividades, é disponibilizada toda a informação de caráter financeiro e económico
da atividade da Junta de Freguesia de Silves, a um conjunto alargado de destinatários e utilizadores da diversa informação
financeira.
Ao longo deste ano económico foram observados todos os procedimentos, regras e princípios contabilísticos, por que se rege a
Contabilidade Autárquica.
O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) assenta em regras, princípios e procedimentos que as autarquias
devem levar com rigor para que se verifique os princípios contabilísticos que são imprescindíveis para uma boa gestão.
Como princípios, considera-se as normas e os fundamentos geralmente aceites que facilitam o conhecimento e a fiabilidade da
informação.
A Junta de Freguesia de Silves, continua arduamente empenhada pelo arranjo e conservação da rede viária, pois esta constitui a
grande preocupação do executivo, devido à enorme extensão de área em viação rural e agrícola, e às populações residentes, pois
a necessidade de se deslocarem, ao centro urbano, implica a manutenção da rede existente.
Foi preocupação deste executivo, a aposta nos clubes, coletividades, associações e outra de caracter social existentes na
freguesia, atribuindo verbas significativas a estas entidades, para que as mesmas pudessem contribuir para o desenvolvimento
de várias áreas e apoio aos jovens da freguesia.
O executivo, ao longo do ano realizou diversos eventos, em alguns locais da Freguesia de Silves, que ao longo deste relatório se
vão expondo.

Recursos Humanos
No período em apreço, a Junta de Freguesia de Silves, tinha ao seu serviço um total de 12 trabalhadores, conforme Mapa de
Pessoal:
Carreira/ Categoria

Nº de postos de
trabalho

Assistente Operacional

8

Assistente Técnico

3

Coordenador Técnico

1

TOTAL GERAL

12

ANALISE dos Diversos Serviços
Relativamente ao ano de 2019 foram executados diversos serviços e diferentes actividades…………………………..……………………..
SECRETARIA

Licença de Canídeos:
Caça: 354 licenças
Companhia: 518 licenças
Fins Económicos: 69 licenças
Potencialmente Perigosos: 10 licenças

2019

Total de Atestados: 496 documentos requeridos
Total de Confirmações: 422 documentos requeridos

1

2

Junta Freguesia Silves 2019
Perigosos: 0 licença
Registo de Apascentação de Gado:
Ovinos: 0
Caprinos: 0
Documentos Autenticados: 18 guias de recebimento no valor de 270 €
Correspondência:
Recebida: 2363 documentos
Expedida: 299 documentos
Além destes documentos, deram entrada 07 requerimentos (atestados, declarações e confirmações) isentos de Taxa.
Na parte da contabilidade foram emitidas 2332 Guias de Recebimento e 877 Ordens de Pagamento.
Mercado Municipal de Silves
Durante o ano económico 2019 houve uma frequência de vendedores permanentes com um total diário de 20 e de uma média
semanal de 20 não permanentes.
Foi feita a desinfestação de toda a zona interior, em que um funcionário se deslocou trimestralmente, a este edifício a fim de
elaborar o seu trabalho, conforme contrato existente com uma empresa do ramo, no total anual de 1 035,52 €.
CEMITERIO
Neste serviço, existem dois funcionários que realizam os trabalhos de: abertura de sepulturas, reparações, funerais e limpeza.
Enterramentos: 122, num total arrecadado de 7 972,00 €
Concessão de Terreno para sepulturas: 42 Sepulturas concessionadas, total arrecadado 17 878,98 €
Concessão de Catacumbas: 03 Catacumbas concessionadas, no total arrecadado de 3 644,70 €
Concessão de Ossário: 04 Ossário concessionada, no total arrecadado de 2 431,88 €
Licenças para Arranjos: 48 Sepulturas, no valor total arrecadado de 3 113,67 €
Arrendamentos: 140 sepulturas pagas – 2 prateleiras no jazigo da Autarquia, no valor total arrecadado de 2 824,04 €.
Trasladações: 23 trasladações efetuadas, no total de 1 042,13 €
Casa Mortuária: 114 corpos velados, no valor total de 7 182,00 €
Outros Serviços (mudança de nome e 2ªs vias de Alvarás): 29 requerimentos entregues
CAMINHOS Vicinais
Com um quadro fixo de dois trabalhadores (dois condutores de máquinas pesadas e veículos especiais), o nível de resposta vai
aquém do desejado, pois a enorme extensão de caminhos vicinais, faz com que a Junta não consiga, em tempo útil, dar resposta
às enumeras solicitações, principalmente em época de Inverno. Contudo as respostas mais pertinentes foram respondidas, a
tempo e horas.
janeiro 2019: Poço Barreto, Moinho do Pataco, Morgado, Tinhosas, Bacharel, Vala e Arrochela
fevereiro 2019: Franqueira, Tinhosas, Vale da Vila, Figueirinha, Tufos, Rocha Branca, Falacho, Atalaia, Lobito, Montes Grandes,
Poço Fundo, Torre e Cercas e Moinho Pataco
março 2019: Poço Deão, Romana; Bastos; Canas; Norinha; Montes da Vala, Poço Barreto; Lobito; Vala; Tinhosas; Torre e Cercas;
Montes Grandes; Poço Fundo; Figueirinha; Falacho; Atalaia; Estaleiro.
abril 2019: Poço Deão; Romana; Bastos; Norinha; Montes da Vala; Poço Barreto; Odelouca; Lobito; Monte da Corxa; Caniné;
Canas; Vale de Lama; Figueirinha.

junho 2019: Poço Barreto, Bairro Caixa d’Água, Vale da Vila Tinhosas, Arrochela, Figueiral, Medeiros, Poço Deão, Odelouca,
Enxerim, Figueirinha.
julho 2019: Bairro Caixa d’Água, Tinhosas, Enxerim, Figueirinha, Atalaia.
agosto 2019: Barragem, Bastos, Arrochela.

2019

maio 2019: Odelouca; Caixa d’Água; Medeiros; Vala; Morgado; Valérios; Norinha; Poço da Velha; Vila Fria; Barragem; Alagar;
Estaleiro.
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setembro 2019: Barragem de Silves, Mata Mouros, Vala
outubro 2019: Rocha Branca, Falacho
novembro 2019: Ladeira de S. Pedro, Rocha Branca, Falacho e Morgado
A Junta de Freguesia de Silves no mês de julho, levou a cabo a construção de uma travessia, no Sítio de Barragem do Arade, para
assim permitir à população residente, melhores condições de acessibilidade às suas propriedades, bem como a todos os que por
ali passam.
Deve esclarecer-se que, dentro de todas estas localidades, são vários os caminhos que foram reparados, por mais de uma vez,
devido ao seu mau estado.
Informa-se ainda que para todas estas reparações foram gastos, só em detritos e tut-venant, o gasto num total de 15 643,72 €.

Caminhos Arranjados, pela Freguesia durante o ano de 2019:
Poço Barreto, Moinho do Pataco, Morgado, Tinhosas, Bacharel, Vala, Arrochela, Franqueira, Vale da Vila, Figueirinha, Tufos,
Rocha Branca, Falacho, Lobito, Montes Grandes, Poço Fundo, Torre e Cercas, Poço Deão, Romano, Bastos, Canas, Norinha,
Montes da Vala, Poço Barreto, Figueirinha, Atalaia, Odelouca, Monte da Corcha, Caniné, Canas, Vala de Lama, Caixa de Agua,
Medeiros, Valerios, Poço da Velha, Vila Fria, Barragem, Arrochela, Medeiros, Figueiral, Enxerim, Mata Mouros, Ladeira de São
Pedro

Atividades apoiadas e organizadas pela Junta de Freguesia de Silves

No dia 16 de março, decorreu no Pavilhão de Feiras e Exposições de Silves – Fissul, 1ª Feira da Primavera, sobre Jardinagem
Mediterrânica e Jardim Botânico do Barrocal, com entrada livre.
Tratou-se de um Evento realizado pela Junta de Freguesia de Silves em conjunto com a Associação de Plantas e Jardins em Climas
Mediterrânicos (Mediterranean Gardening Association Portugal).
A iniciativa, teve como objetivo principal promover o cultivo das plantas com características mediterrâneas, mais
especificamente, do barrocal algarvio, constituindo-se como uma oportunidade de excelência para conhecer a flora algarvia e a
que mais se adequa ao nosso clima, procurando assim o menor consumo de água.
_______________________________
Para marcar as Comemorações do 45º Aniversário do 25 de abril, a Junta de Freguesia de Silves organizou várias atividades.
À semelhança de anos anteriores, a Junta de Freguesia de Silves, organizou a 8ª Corrida do 25 de abril, que se realizou no dia 27
de abril, junto às Piscinas Municipais de Silves, e que contou com a presença de 96 atletas.
Nos dias 22, 23 e 24 de abril, decorreu em frente ao Edifício Sede da Junta de Freguesia de Silves, a atividade de pinturas ao vivo
alusivas às Comemorações do 25 de abril, efetuadas pelas crianças das Escolas e Instituições da Freguesia. Algumas das pinturas
efetuadas, foram expostas no Mercado Municipal de Silves.

Jardim de Inf ância nº 2 do Enxerim

Nº de alunos
43
40

Escola E. B. nº 1 de Silves

157

Escola E. B. 2,3 Dr. Garcia Domingues

162

Instituição A migos dos Pequeninos

125

Jardim de Inf ância de Silves
Santa Casa da Misericórdia
TOTAL GERAL

70
75
672

No dia 25 de abril, durante o período da manhã, ocorreu junto à Zona Ribeirinha de Silves, a Marcha/ Passeio, e para assinalar as
Comemorações a Junta de Freguesia de Silves distribuiu cravos vermelhos e medalhas alusivas ao 25 de abril.

2019

Es colas
Escola E. B. nº 2 do Enxerim
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Neste mesmo dia, decorreu em Silves, como habitualmente, o Torneio de Pétanca, no Recinto do Silves futebol Clube, e o
Torneio de Tiro ao Alvo, no Polidesportivo do Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim.
De 17 a 19 de maio, a Junta de Freguesia organizou a V Semana Cultural, Recreativa e Desportiva da Freguesia de Silves, em
diferentes lugares da freguesia, Zona Ribeirinha (junto ao Posto de Turismo), Sítio da Pedreira (Antiga Escola Primária) e
Urbanização Silgarmar (Polidesportivo). Contou com diversas atuações, desde Grupos de Cantares, Ranchos Folclóricos, Banda
Filarmónica Silvense, Aula de Ginástica e Fado.
O II Festival Juvenil de Acordeão da Cidade de Silves, organizado pela Junta de Freguesia de Silves em conjunto com a Sociedade
Filarmónica Silvense, decorreu no Teatro Mascarenhas Gregório, no passado dia 18 de maio, pelas 15h00 e contou com a
presença de 16 jovens acordeonistas.
No dia 19 de maio, a Junta de Freguesia de Silves em conjunto com a Farmácia Cruz de Portugal, organizou a II Caminhada
Solidária, a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves, que contou com cerca de 600 participantes. A
Caminhada abrangeu dois percursos, um de dificuldade baixa, com 2,5 km e dificuldade média, com 5,0 km.
No dia 31 de maio, entre as 09h00 e as 14h00, decorreu no Espaço envolvente ao Edifício da “Fissul”, a comemoração do Dia
Mundial da Criança, com crianças de idades compreendidas entre os 3 e os 14 anos. Para tal, contou com insufláveis, palhaços,
modelagem de balões, pinturas faciais, pinturas livres, pipocas e farmácias interativas (Farmácia Cruz de Portugal e Associação
João de Deus) e ainda Caixa de Credito Agricola Mutuo.
Para mais tarde recordar e assinalar o Dia Mundial da Criança, a Junta de Freguesia de Silves, ofereceu a cerca de 900 crianças
uma caneta e um lápis.
Nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho, decorreu na Praça Al-Mutamid, a “III MOSTRA DE PAPAS DE MILHO”. Tratou-se de um
evento totalmente organizado pela Junta de Freguesia de Silves, com o apoio da Câmara Municipal de Silves que decorre
anualmente entre o final do mês de maio e princípio de junho de cada ano.
Este evento tem como objetivo principal a confeção de papas de milho, como se faziam outrora – as tradicionais – contudo os
tempos mudam e as transformações culinárias também. Assim, as inovações também chegaram a este tipo de iguaria e hoje em
dia este típico prato faz parte das ementas de alguns restaurantes.
A III Mostra de Papas de Milho, que decorreu de 31 de maio a 2 de junho, na Praça Al-Mutamid, em Silves, foi mais uma vez um
sucesso, tendo sido muito gratificante para todos os intervenientes. Este ano no local estiveram presentes 25 Stands, desde
Instituições, Coletividades, Produtores e Artesãos.
Diversas atrações musicais estiveram presentes neste certame, que pretendeu divulgar um produto gastronómico tipicamente
algarvio e muito apreciado.
Houve uma preocupação constante com o ambiente, tornando este certame num EcoEvento, adotando medidas ambientais
adequadas e sensibilizando as pessoas para a separação correta dos resíduos.
Durante o certame decorreram dois concursos a “Tasca do Evento”, em que a votação foi efetuada pelos expositores e o
vencedor foi o Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim e as “Melhores Papas”, desta vez a votação foi efetuada por alguns
visitantes e Membros do Executivo e o vencedor das “Melhores Papas” foi o CNE – Escuteiros - Agrupamento 181. Os Prémios
atribuídos aos vencedores foram Potes em Barro, alusivos à Mostra de Papas de Milho.
Os expositores participantes da III Mostra de Papas de Milho, decidiram efetuar donativos a favor de uma Instituição de Carater
Social, participante no certame, tendo sido atribuído este ano à Santa Casa da Misericórdia de Silves.
Com o valor doado, a Instituição adquiriu uma cama articulada, para o Lar Adelaide Mascarenhas Vieira.

_________________________________________
O Festival Gímnico “Cidade de Silves”, é uma atividade desportiva organizada anualmente sem o intuito competitivo, tem como
principal objetivo dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos treinadores, atletas e dirigentes, nas disciplinas de Ginástica
para todos, acrobática, trampolins e rítmica, proporcionando momentos de convívio e troca de vivencias.
O XXIX Festival Gímnico, realizou-se no dia 08 de junho, no Pavilhão Mário José (Silves Futebol Clube), contando com a presente
de vários Clubes da Região Algarvia.
______________________
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Este evento tem como principal objetivo, o apoio às Instituições e Coletividades da Freguesia.
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O Mercado Fora d’ Horas de 2019, teve a sua primeira sessão no dia 12 de junho e a segunda no dia 10 de julho, no Mercado
Municipal de Silves.
O Mercado Fora d ‘Horas é um evento gastronómico sobre cultura local. A edição de junho foi dedicada ao “Tacto” e às
experiências tácteis com os alimentos e a de julho ao “Paladar”.
A estrutura do evento conta com mercado noturno, showcooking, apresentação de produtores, workshops, animação musical e
de rua e atividades para famílias. O visitante teve a oportunidade de adquirir produtos de proximidade e experimentar uma noite
diferente em torno da gastronomia e cultura local.
____________________________________________
O AL-Férias é um projeto terapêutico que apoiou 18 crianças com deficiência da Freguesia de Silves, e decorreu no espaço
“Amigos dos Pequeninos em Silves”, no horário das 8h30 às 17h30, entre 5 a 9 de agosto.
O AL-Férias, faz parte das colónias de Férias da AAMA (Associação de Actividade Motora Adaptada).
A Junta de Freguesia de Silves, na presidência de Tito dos Santos Coelho, abraçou o projeto apoiando as famílias desta região
Algarvia.
A colónia funcionou com um fim terapêutico, onde cada criança com deficiência teve o acompanhamento direto de um monitor
formado e com experiência na área da reabilitação. Foram 5 dias intensivos a ensinar e a aprender. Todos os momentos
vivenciados ao longo da colónia foram de aprendizagem: pegar no lápis, ir à casa de banho ou até dizer um simples “Olá” foram
competências a estimular.
O projeto é destacado pela forte influência que o adulto tem no apoio direto à criança. Todas as atividades são para cumprir, e
para tal as adaptações têm de existir. Foi realizada uma saída ao Zoomarine e uma saída à praia de Armação de Pêra.
Os monitores foram 18 estudantes voluntários de diferentes faculdades do país, de cursos superiores como Reabilitação
Psicomotora, Terapia da Fala, Psicologia e Medicina. No AL-Férias foi-lhes proporcionada a oportunidade de aprender e dar
carinho, ensinar a respeitar e sensibilizar para cuidar.
As crianças participantes na colónia apresentavam diagnósticos de Paralisia Cerebral, Perturbação do Espectro do Autismo,
Atraso de Desenvolvimento, Síndromes Raras, Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção e Trissomia 21.
A colónia de férias contou com os apoios do Zoomarine, Aqualand, Caixa de Crédito Agrícola, Farmácia Cruz de Portugal,
Farmácia Associação Socorros Mútuos João de Deus, Camara Municipal de Silves, Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim e
Amigos dos Pequeninos.
_________________________________
Após o sucesso alcançado, no evento da 1ª Feira da Primavera, de Jardinagem Mediterrânica, Jardim Botânico do Barrocal
“Cidade de Silves”, realizou-se a 1ª Feira de Outono organizada em conjunto com a Associação de Plantas e Jardins em Climas
Mediterrânicos, no Pavilhão da FISSUL, em Silves. Desta vez houve a necessidade de aumentar o espaço de exposição,
albergando assim inúmeras espécies de plantas e produtos regionais próprios desta época do ano, ajudando a sua divulgação.
Houve várias novidades especiais neste evento, uma delas foi uma extensa exibição e venda de espécies de orquídeas
ornamentais adequadas para os jardins e terraços sombreados no Algarve. Contámos com a presença do Presidente, especialista
e autor, José Santos, do Clube dos Orquidófilos de Portugal, que fez algumas palestras.
O Mediterranean Gardening Association – Portugal (MGAP) teve um espaço de venda de plantas e uma variada seleção de
Bolbos Mediterrâneos, para os jardins da região. Os visitantes contaram também com conselhos em como usá-las.
Neste certame, após a visita e compra de plantas, os visitantes tiveram a hipótese de deixar as suas plantas na “Creche das
Plantas”, podendo assim disfrutar das opções disponíveis, palestras gratuitas, disfrutar de momentos musicais ao vivo e degustar
produtos da região.
Mais uma vez a Junta de Freguesia de Silves e como em todos os eventos teve a preocupação de convidar Associações da
Freguesia a participarem com seus stands de “comes e bebes”, com o intuito de apoiar as mesmas. Neste evento aceitaram o
convite a Associação Amigos da Pedreira, Sociedade Filarmónica Silvense e Associação dos Amigos da Barragem do Arade.
Esta edição da Feira do Outono, contou com uma forte moldura humana, verificando-se assim a importância da continuidade
desta iniciativa.
________________________

tradição exige celebrar-se a data com um magusto, assim no dia 11 de novembro a Junta de Freguesia de Silves, em organização
conjunta com a Câmara Municipal de Silves, comemorou com oferta de castanhas assadas, junto ao Mercado Municipal de Silves.

2019

O Dia de São Martinho é celebrado anualmente a 11 de novembro. Este dia é uma das celebrações que marcam o outono e a

_________________________
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A Exposição de Presépios no Mercado Municipal de Silves, elaborados pelos alunos das escolas e instituições da freguesia,
decorreu de 16 de dezembro 2019 a 7 de janeiro de 2020. Como habitualmente, para o efeito a Junta de Freguesia providenciou
os materiais necessários para a elaboração dos presépios, sendo sobretudo utilizados materiais reutilizáveis.
O 2º Mercadinho de Natal, no Mercado Municipal de Silves, que decorreu nos dias 21, 23 e 24 de dezembro, durante o
funcionamento do Mercado Municipal. À semelhança do ano anterior, o Mercado esteve embelezado com decorações de Natal.
O Mercadinho conta com artesanato, produtos locais, comida, entre animações e várias atividades, para aqueles que procuram
presentes de Natal personalizados e artesanais.

VALORES DESPENDIDOS NOS EVENTOS

EVENTOS / 2019
Comemorações 25 de abril
Dia Mundial da Criança
III Mostra de Papas de Milho
V Semana Cultural
XXIX Festival Gímnico "Cidade de Silves"
Mercado Fora d'Horas (13/06/2018)
Mercado Fora d'Horas (11/07/2018)
Colónia de Férias Especiais (NEE)
Mercadinho de Natal
Feira da Primavera
Feira de Outono
Caminhada Solidaria com a Farmácia Cruz de Portugal
Projecto “Junta e Marcha”
TOTAL GERAL

VALORES
2 594,99 €
6 408,29 €
14 523,43 €
2 896,09 €
1 197,74 €
4 673,61 €
4 094,38 €
4 422,74 €
354,00 €
479,85 €
1 374,01 €
85,71 €
2 767,25 €
45 672,09 €

4.ANALISE de Diversas Atividades Apoios ATRIBUIDOS
4.1. Apoio a Grupos Desportivos, Culturais, Solidariedade Social e Proteção Civil
De colaboração com os vários clubes, associações e grupos, a Junta de Freguesia de Silves apoiou em diversas vertentes,
nomeadamente na aquisição de material e transferência de verbas para as despesas inerentes às diferentes atividades das
diversas entidades, através de Regulamento existente.
4.1.1. Área Desportiva:
Grupo Desportivo Cultural do Enxerim, na sua atividade desportiva, nomeadamente na transferência de verba para a prática de
ginástica e de karaté. E ainda o apoio na aquisição de equipamento, conforme regulamento existente e protocolo estabelecido.
Este apoio anual também tem como objecto o apoio a uma classe de ginástica com crianças especiais.
Silves Futebol Clube, em toda a sua atividade desportiva, desde as classes mais novas até às classes seniores. A Junta fez uma
transferência, anual para as classes de futebol juvenil e escolinhas de futebol. Apoio ao torneio, em Abril, e ainda outras verbas
de carater logístico, conforme regulamento existente e protocolo estabelecido.
Aos restantes Clubes, Associações e Coletividades o valor que foi prestado foi aquele que já estava no orçamento e plano de
atividades, conforme regulamento existente e protocolos estabelecidos.

4.3. Área de Solidariedade Social
De notar o apoio sempre presente, neste campo. A Junta reforçou significativamente as transferências de verbas, e conforme
regulamento existente, para:
Amigos dos Pequeninos
Santa Casa da Misericórdia

2019

4.2. Área Cultural:
Neste campo, existem vários apoios com diversas entidades:
Sociedade Filarmónica Silvense (Grupo Coral – Encontro Bandas Civis - Escola de Música). No Encontro anual de Grupos
Coral, a Junta de Freguesia de Silves não só participa como faz parte da organização do encontro.
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Castelo de Sonhos
Cracep, em Portimão

2019

4.4. Área de Proteção Civil
Para que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves, possa dar cumprimento aos seus objetivos, no sentido
de ajudar o combate aos fogos, durante os meses de Verão (15 de maio a 15 de outubro – este ano prolongou-se até novembro),
a Junta de Freguesia de Silves transferiu uma verba para a Associação, transferência essa de acordo com os protocolos assinados
pelas duas entidades.
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6. ORÇAMENTO da Receita
6.1. Execução Orçamental
As disponibilidades financeiras da Freguesia de Silves, na gerência de 2019, em termos de execução orçamental, foram os
seguintes dados:
(valores em Euros)
Saldo da gerência anterior Execução Orçamental (2018)
78 399,24
Receita cobradas no exercício
539 758,88
SOMA
618 158,12
Despesa efectuada no exercício
572 362,64
Saldo para a Gerência seguinte (2020)
45 795,48

Quadro 1- Mapa Resumo dos FLUXOS DE CAIXA DE 2019
(valores em Euros)
Recebimentos
Saldo da Gerência
anterior (2018)
Execução
Orçamental ………….
Operações de
Tesouraria…………….
Receitas
Orçamentais

Pagamentos
Despesas
80 798,91 Orçamentais

572 362,64

78 399,24

Correntes

534 875,04

2 399,67

Capital

37 487,60

539 758,88

Correntes
Capital

539 758,88
0,00

Outras Receitas

0,00

Operações de
Tesouraria
Total

Operações de
Tesouraria

36 825,09

Saldo da Gerência
Seguinte
Execução
Orçamental
Operações de
36 984,10
Tesouraria
657 541,89

48 354,16

45 795,48
E€€
2 558,68

Total

657 541,89

6.2. Orçamento da Receita: EVOLUÇÃO E ESTRUTURA
A Receita total que no ano de 2019 a Junta de Freguesia arrecadou, foi no total de 539 758,88 € (quinhentos e trinta e nove mil
setecentos e cinquenta e oito euros e oitenta e oito cêntimos).
Quadro 2: Evolução das Receitas (2017-2019)
(valores em Euros)
Designação/Anos
Receita Corrente - TOTAIS

2017

2018

2019

445 792,55

537 261,58

539 758,88

Da Administração Central ainda o valor para o Regime de Permanência = 28 834,21 € (vinte e oito mil oitocentos e dezanove
euros e noventa cêntimos).
O IMI, neste ano, com um valor total de 70 214,01 € (setenta mil e duzentos e catorze euros e um centimos), o que se traduz
numa percentagem, relativamente ao total das Receitas Correntes de cerca de 14%. Neste capítulo os valores cada vez são mais

2019

6.2.1. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – Administração Central
Em termos absolutos, no ano de 2018, verifica-se uma subida na Receita Corrente, algo acentuada. As Receitas Correntes
apresentam um total de 539 758,88 € (quinhentos e trinta nove mil setecentos e cinquenta e oito euros e oitenta e oito
cêntimos), resultante das transferências da Administração Central (através do FFF – 186 511,00 € (cento e oitenta e quatro mil
oitocentos e oitenta e oito euros) que representam cerca de 34,5% das receitas correntes totais. Este valor tem vindo a aumentar
todos os anos, por parte do Orçamento do Estado.
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baixos, devido ao facto de alguns prédios ficarem isentos do Imposto, devido aos rendimentos individuais dos residentes, que
automaticamente ficam isentos.
Na Administração Local (através do Contrato-Programa) o valor recebido traduz-se em 22% das Receitas Correntes, visto ser o
mesmo do ano anterior, 121 247,85 € (cento e vinte e um mil duzentos e quarenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos).
6.2.2. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – Administração Local
Estas verbas, respeitantes a Delegação de Competências, por parte da Câmara Municipal de Silves, são transferidas, para a Junta
de Freguesia, através da assinatura de Contrato-Programa, e de valor igual ao ano anterior, e distribuídas através das seguintes
competências e valores:
✓ Viação Rural = 75 247,85 €
✓ Mercado = 23 000,00 €
✓ Cemitério = 23 000,00 €

Comparação: Receita Recebida/Despesa Efectuada
Serviço

Contrato Programa

Despesa

Viação Rural

75 247,85 €

78 115,51 €

Mercado Municipal

23 000,00 €

37 858,81 €

Cemitério + Casa Mortuaria

23 000,00 €

49 334,52 €

Os totais da despesa, a nível das transferências do Município de Silves, para a Freguesia de Silves, ficam muito aquém das
despesas gastas com os respectivos serviços.
6.2.3. RECEITAS PRÓPRIAS – Mercado Municipal de Silves
Relativamente ao ano anterior, os valores diminuíram, visto no ano anterior ter havido concessão de lojas

Quadro 3 – Evolução da Receita do MERCADO

Designação/Anos

2017

Vendedores NÃO Permanentes

2018

2019

5 819,27

5 773,37

5 752,24

Vendedores Permanentes

16 106,05

17 791,57

16 984,06

Lojas

26 285,48

38 929,55

28 240,85

48 210,80

62 494,49

50 977,15

RECEITAS MERCADO TOTAIS

6.2.4. RECEITAS PRÓPRIAS – Canídeos
Quadro 4 – Evolução da Receita do CANIDEOS
(valores em Euros)
Designação/Anos
Canídeos
RECEITAS CANIDEOS TOTAIS

2017

2018

2019

9 870,97

9 458,97

9 080,43

9 870,97

9 458,97

9 080,43

2019

No final deste ano, a Direção Geral de Veterinária revogou os decretos leis onde constava o licenciamento e o registo de animais.
Foi desde outubro/2019 até final de ano que não houve qualquer entrada deste tipo de receita. Visto a situação a receita e
ligeiramente menor.
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6.2.5. RECEITAS PRÓPRIAS – ATESTADOS/CONFIRMAÇÕES E OUTROS

Quadro 5 – Evolução da Receita do ATESTADOS/CONFIRMAÇÕES E OUTROS
(valores em Euros)
Designação/Anos

2017

2018

2019

Atestados

2 799,75

3 785,68

3 804,64

Confirmações

1 374,60

1 551,56

1 333,52

Apascentação de Gado

23,11

0,00

0,00

Certificação de Fotocópias

300,00

390,00

270,00

Feira Velharias

0,00

510,00

558,00

Mercado Mensal

0,00

4 455,00 €

8 802,00

5 553,46

10 692,24

14 768,16

RECEITAS TOTAIS

Os requerimentos para apascentação de gado têm vindo a diminuir ao longo dos anos. Neste ano de 2019 não houve qualquer
registo.
Devido ao aumento de entrada de estrangeiros em Portugal, nomeadamente na Freguesia de Silves, os pedidos de
documentação aumentaram, logo uma maior receita arrecadada.

6.2.6. RECEITAS PRÓPRIAS – Cemitério
Quadro 6 – Evolução da Receita do CEMITÉRIO

2017

2018

2019

Concessão - Sepulturas

18 304,67

14 899,15

17 878,98

Concessão Catacumbas

6 101,50

13 363,90

3 644,70

607,97

1 215,94

2 431,88

12 441,17

12 949,95

9 014,13

Trasladações

0,00

906,20

1 042,13

Inumações

0,00

12 043,75

7 972,00

Licenças para Arranjos

2 876,58

3 171,62

3 113,67

Arrendamentos

2 891,48

2 756,60

2 824,04

Outros Serviços

936,44

7 207,22

0,00

Casa Mortuária

0,00

6 300,00

7 182,00

2ª vias de Alvarás

0,00

716,38

611,03

Taxa ocupação “Venda Flores”

0,00

190,84

146,80

44 159,81

55 564,38

46 847,23

Concessão Ossários
Inumações/Exumações

RECEITAS CEMITERIO TOTAIS

Neste campo, ou seja, neste tipo de receita as previsões são sempre relativas, pois não há como avaliar um aumento ou
decréscimo de valores. Verifica-se, que em 2018 a nossa freguesia sofreu um decréscimo de população, com 185 funerais. Neste
ano de 2018 foram feitas 20 trasladações.
Em 2019 houve 122 inumações e 23 trasladações, sendo que a concessão de catacumbas, neste ano, foram menos.
A administração da Casa Mortuária, para a Junta de Freguesia de Silves, substancia-se com mais esta receita e assim, no ano de
2018 deram entrada 100 corpos, naquele edifício. Este ano entraram 114 corpos. Nem todos os corpos foram lá velados, uns
directamente para o cemitério e outros na igreja.

2019

Designação/Anos
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7. ORÇAMENTO da Despesa
7.1. Orçamento da Despesa – Evolução / Estrutura
As despesas realizadas, em 2019, totalizam 572 362,64 € (quinhentos e setenta e dois mil trezentos e sessenta e dois euros e
sessenta e quarto cêntimo).
O executivo teve sempre uma acrescida preocupação nas medidas de controlo, por parte das despesas, traduzindo-se num rigor
constante e permanente nas verbas a gastar, para uma gestão eficaz dos serviços da Junta de Freguesia.
As despesas de capital diminuíram, relativamente ao ano transacto.
Quadro 7 – Evolução das Despesas (2017-2019)
2017
Despesa Corrente
Despesa Capital

2018

2019

422 353,32

518 519,63

534 875,04

41 220,51

23 831,52

37 487,60

463 573,83

542 351,15

572 362,64

7.2. Despesa CORRENTES
As Despesas Correntes registam um total de 534 875,04 € (quinhentos e trinta e quatro mil oitocentos e setenta e cinco e quatro
cêntimos).
Quadro 8 – Despesas Correntes
(valor em euros)
2018

%

44 %

79 376,76 €

15 %

90 918,58 €

17 %

131 062,09 %

25 %

0,48%

0,00€

0%

0,0002%

5 732,12 €

0,02 %

233 570,11 €

45,05%

Aquisição de Bens

79 049,30 €

15,25%

Aquisição de Serviços

101 051,70 €

19,49%

102 288,80 €

19,73%

2 470,52 €
89,20 €

Utentes IEFP
Outras Despesas Correntes
Totais

518 519,63 €

%

233 517,21 €

Despesas com Pessoal

Transferências Correntes

2019

534 875,04 €

7.2.1. Despesa com PESSOAL
Neste agrupamento consideram-se todos os abonos a entregar a trabalhadores, executivo e órgão deliberativo. No agrupamento
também estão incluídas as despesas para a administração central, da entidade patronal, suportando valores de segurança social
de todos os trabalhadores, incluindo o Regime de Permanência.
Total de despesa efectuada com este agrupamento 233 517,21 € (duzentos e trinta e três mil quinhentos e dezassete euros e
vinte e um cêntimos), sendo este o grupo com maior peso no orçamento da Junta de Freguesia de Silves, com cerca de 44% do
total das despesas correntes.
7.2.2. Despesa com AQUISIÇÃO de BENS
Este agrupamento tem um volume de 79 376,76 € (setenta e nove mil trezentos e setenta e seis euros e setenta e seis cêntimos)
ao que corresponde um peso de cerca de 15 % do total gasto.

2019

Neste agrupamento, este valor é gasto em:
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Quadro 9 – Gastos com AQUISIÇÃO DE BENS
(valor em euros)
Designação:
Combustíveis
Limpeza e Higiene
Vestuário e Artigos Pessoais
Material de Escritório – Secretaria
Material de Escritorio – Agrup. Escolas
Prémios, Condecorações e Ofertas
Ferramentas e Utensilios
Material Educação, cultura e Desporto
Outros bens
Despesa Aquisição de Bens
Despesa Corrente Total

Verba
Gasta/2018
19 029,05 €
2 856,60 €
3 347,25 €
3 696,97 €
€
18 711,44 €
484,93 €
3 317,59 €
27 605,47 €
79 049,30 €
518 519,63 €

%
24,07%
3,61%
4,23%
4,68%
23,67%
0,61%
4,20%
34,92%
15,25%

Verba
Gasta/2019
18 839,31 €
4 126,04 €
640,35 €
4 472,59 €
1 500 ,0 €
14 702,35 €
102,86 €
2 902,17 €
32 091, 09 €
79 376,76 €
534 875,04 €

%
23 %
5%
5%
18 %
3%
40 %
17,00 %

De salientar que o grupo de bens que mais se destacam é sem dúvida a parte dos "Combustíveis" e “Outros Bens”, isto devido ao
facto das reparações de caminhos rurais e agrícolas, ser um dos enormes gastos que a freguesia tem, na sua manutenção…….
São vários os materiais que se contabilizam por esta rubrica, ex: detritos e tout-venant, pedra, areia, manilhas, cimento para
caminhos, todo o material para reparações em edifícios e outros que não têm rubrica própria e que se contabilizam por aqui. De
salientar também, a aquisição de materiais que se ofereceu ao longo do ano: ofertas para professores, no Festival Gímnico;
ofertas no 25 de Abril (taças, troféus). E a parte de limpeza e higiene, na aquisição de produtos, para os diversos serviços da
freguesia.

7.2.3. Despesa com AQUISIÇÃO de SERVIÇOS
Nas despesas Correntes o agrupamento “Aquisição de Serviços” regista um valor de 90 918,98 € (noventa mil novecentos e
dezoito euros e noventa e oito cêntimos), que é composto de acordo com o seguinte quadro:
Quadro 10 – Gastos com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Água

Verba
Gasta/2018

%

Verba Gasta/2019

%

128,13 €

------

153,20 €

-----

8 520,03 €

8,43%

8 841,80 €

9,7 %

29 431,54 €

29,13%

16 594,12 €

18 %

Comunicações

2 457,49 €

4,62%

2 846,63 €

3,1 %

Transportes

4 663,82 €

4,62%

1 446,00 €

1,5 %

Seguros

3 061,03 €

3,03%

4 044,97 €

4%

Formação

1 315,00 €

1,30%

585,00 €

Publicidade

3 354,43 €

3,32%

3 927,66 €

64,38 €

0,06%

570,65 €

Assistência Técnica

6 389,93 €

6,32%

4 344,71 €

Outros Trabalhos Especializados

2 767,50 €

2,74%

6 826,25

783,60 €

0,78%

633,60 €

38 114,82 €

37,72%

40 096,54 €

44 %

Despesa Aquisição de Serviços

101 051,70 €

19,49%

90 918,98 €

17,00 %

Despesa Corrente Total

518 519,63 €

Eletricidade
Conservações de Bens

Vigilância e Segurança

Serviços de Saúde
Outros Serviços

534 875,04 €

4,3 %

4,7 %

2019

Designação:
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O agrupamento “Conservações de Bens”, é o que se destaca, em termos de valores, apresenta um valor de 16 594,12 €
(dezasseis mil quinhentos e noventa e quatro euros e doze cêntimos) que compreende, como o próprio nome indica,
conservação dos bens de todos os serviços existentes na freguesia e que é facturado conjuntamente, material e mão-de-obra.
Ainda “Assistência Técnica” apresentando um valor de 4 344,71 € (contratos com manutenção de impressoras, fotocopiadoras,
hardware e software). Em “Outros Serviços” o valor gasto de 40 096,54 €. Passa por esta rubrica os valores com prestações de
serviço, nomeadamente pedreiros, pintores, prestação de serviço de artistas na Semana Cultural, Mostra de Papas de Milho,
Mercado Fora de Horas, pagamento de direitos de autores, arranjos de carpintaria, inspeções das viaturas, pagamentos de
aluguer de vários divertimentos, no dia mundial da criança.
7.2.4. Despesa com TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
As transferências correntes (apoios às diversas associações, colectividades, clubes e Graus de Ensino) apresentam um valor total
de 130 562,09 € (cento e trinta mil quinhentos e sessenta e dois euros e nove cêntimos) e distribuído como se demonstra nos
quadros 11:

Quadro 11 – Gastos com CLUBES, COLECTIVIDADES E ASSOCIAÇÕES
(valor em euros)
Designação:

Gasto

Anafre

1 175,02 €

Material de Limpeza e Expediente-ESCOLAS 1º CICLO

2 500,00 €

Apoio ao Estudo

6 000,00 €
Total Agrupamento

Designação:

9 675,02 €

Gasto

Bombeiros

35 249,00 €

Liga dos Combatentes

1 000,00 €

Amigos dos Pequeninos

7 253,29 €

Santa Casa da Misericórdia

12 466,62 €

Associação de Reformados

517,50 €

Cracep

280,00 €

Castelo de Sonhos

3 306,66 €

Sociedade Filarmónica Silvense

8 300,00 €
350,00 €

Grupo Desportivo e Cultural Enxerim

8 700,00 €

Associação Amigos Pedreira

3 016,00 €

Aquatico Clube de Silves

3 600,00 €

Associação Desportiva e Cultural Silgarmar

2 100,00 €

Associação Rodas Lentas de Silves

1 248,00 €

Silves Futebol Clube

33 500,00 €
Total Clubes, Colectividades e Associações

120 887,07 €

Total de Despesas Correntes

539 758,88 €

No quadro 11 são referidos todos os apoios que a Junta de Freguesia de Silves disponibilizou para que todas estas entidades
possam ter, logisticamente, uma mais-valia para o seu funcionamento.
De salientar o apoio aos Bombeiros, nomeadamente, em ginástica, num total de 35 249,00 € (trinta e cinco mil duzentos e
quarenta e nove euros). Por esta rubrica são pagos os professores, ao pagamento dos seguros de todos os ginastas e professores
e ainda os valores para funcionamento, grupo de incêndios.
De salientar o valor para o Silves Futebol Clube, 33 500,00 € (trinta e três mil e quinhentos euros), pagamento de apoio,
conforme os protocolos em sede de Regulamento das Associações e extra no valor de 20 000,00 € (vinte mil euros).

2019

Associação Pé de Vento
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Quadro 12 – Gastos com BOLSAS
Ano Lectivo: 2019/2020
(valores em euros)
Nome:

Bolsa

Erica Sofia Gonçalves Bento

1 000,00 €

Carolina Inácio Vieira

1 000,00 €

Inês Carvalho Joia

1 000,00 €

Inês Sofia Mendes Costa

1 000,00 €

Rodrigo Guerreiro da

1 000,00 €

Andre Filipe reis Encarnação

1 000,00 €
Total Agrupamento

6 000,00 €

Neste ano, foi dispêndio 6 000,00 € (seis mil euros) no total das bolsas.

7.3. Despesas de Capital
Neste capítulo e neste ano foi gasto o valor de 37 487,60 € (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete euros e sessenta
cêntimos). A Junta de Freguesia adquiriu uma viatura ligeira no valor de 24 587,80 €. A diferença de valor foi devido a aquisição
de equipamento para a Casa Mortuária, peças para presépio, foto surrealista, esculturas Mostra Papas de Milho e Mercado Fora
de Horas, estrutura deposito de agua, aparelho de ar condicionado, tendas, offices 365, ecran, headset e coluna amplificada.

8. ANALISE GERAL
Neste ponto, pretende-se fazer uma análise entre previsão e despesas efectivamente gastas, ou seja, o que foi colocado
inicialmente no orçamento, suas modificações e despesas efetuada.
8.1. Analise de EXECUÇÃO da DESPESA por CAPITULOS
Como se pode observar, na Prestação de Contas, o orçamento está dividido por órgãos, ou seja, por capítulos:
01 – Órgãos de Autarquia/Serviços Administrativos
EXECUÇÃO da DESPESA
No Orçamento Inicial para 2019 estava previsto, na parte de despesa um total de 537 415,63 € (quinhentos e trinta e sete mil
quatrocentos e quinze euros e sessenta e três cêntimos), posteriormente foi reposto o valor da conta de gerência, do ano
anterior, 78 399,24 € (setenta e oito mil trezentos e noventa e nove euros e vinte e quatro cêntimos).
Destes valores, e após a modificação, foram gastos 615 814,87 € (seiscentos e quinze mil oitocentos e catorze euros e oitenta e
sete cêntimos).
Como se pode observar no quadro 13, o órgão que mais gastou é sem dúvida o Capítulo de Despesas com Pessoal, com o gasto
efectivo de 235 109,78 € (duzentos e trinta e cinco mil cento e nove euros e setenta cêntimos), correspondente a 41 % do valor
corrigido.

2019

Seguindo-se, o Aquisição de Bens e Serviços, que gastou um total de 208 496,85 € (duzentos e oito mil quatrocentos e noventa e
seis euros e oitenta e cinco centimos), ou seja 34 % das dotações corrigida.
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Quadro 13 – Desvios entre Orçamento Inicial / Corrigido / Despesa Gasta
Despesas por Capítulos
Dotação Inicial

Dotação
Corrigida

Desvio

Despesa
Paga

%

Despesas com Pessoal

258 033,74 €

235 109,78 €

22 923,96 € 233 517,21 €

99,32 %

Aquisição de Bens e Serviços

122 734,20 €

208 496,85 €

- 85 762,65 € 170 295,74 €

81,68 %

Transferências Correntes

92 647,69 €

131 329,59 €

- 38 681,90 € 131 062,09 €

99,80 %

Aquisição de Bens de Capital

64 000,00 €

40 878,65 €

537 415,63 €

615 814,87 €

TOTAIS

23 121,35 €

37 487,60 €

91,70 %

78 399,24 € 572 362,64 €

92,94 %

Deve salientar-se, que aquele desvio é traduzido aquando da 1ª revisão orçamental (abril de 2019, conforme é indicado em
legislação), ou seja, é o total do valor da conta de gerência do ano anterior, distribuído pelas diversas rubricas do orçamento.
8.2. Analise do SALDO da CONTA DE GERÊNCIA
No global da execução orçamental, baseada numa análise aos mapas de controlo orçamental e ao mapa do fluxo de caixa deste
exercício, pode concluir-se que a Junta de Freguesia de Silves obteve uma execução orçamental de receitas arrecadadas
inferiores às despesas executadas, que se traduz numa diminuição do volume monetário para a gerência seguinte (2020):
Quadro 14 – CONTA de GERÊNCIA / OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS
Recebimento

Pagamento

Saldo da GERÊNCIA Anterior

78 399,24 €

CORRENTES

539 758,88 €

>

534 875,04 €

CAPITAL

€

<

37 487,60 €

Saldo para GERÊNCIA Seguinte
Total

45 795,48 €
618 158,12 €

618 158,12 €

2019

Do quadro 14 pode concluir-se que a Freguesia de Silves, observa com rigor todos os procedimentos, regras e princípios, que são
indicados pelo POCAL e que todos foram previstos ao mais ínfimo pormenor.
E ainda para o ano em causa, as regras previstas na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, ou seja, a LEI DOS COMPROMISSOS.
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Quadro 15 – CONTA de GERÊNCIA – OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS/EXTRA ORÇAMENTAIS
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS
Recebimentos
Saldo da GERÊNCIA Anterior
Execução Orçamental
Operações Tesouraria
Receitas/Despesas Orçamentais
CORRENTES
CAPITAL
Operações Tesouraria
SALDO para GERÊNCIA SEGUINTE (2020)
Execução Orçamental
Operações Tesouraria
Total

Pagamentos

78 399,24 €
2 399,67 €
539 758,88 €
0,00 €
36 984,10 €

534 875,04 €
37 487,60 €
36 825,09 €

657 541,89 €

45 795,48 €
2 558,68 €
657 541,89 €

No quadro 15, pode observar-se que com as Operações de Tesouraria, o montante aumentou. Contudo as Operações de
Tesouraria são verbas que ficam cativas, na entidade, para à posteriori serem entregues às entidades devidas, nomeadamente a
retenção dos descontos nos vencimentos do pessoal.

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

16 /03 /2020

08 / 04 / 2020

2019

O Saldo, para a Gerência seguinte, em operações de tesouraria, foram descontos retidos durante o mês de dezembro, que
transitaram para o mês seguinte (janeiro), pois é sempre no mês seguinte que estes serão entregues às diversas entidades (Caixa
Geral de Aposentações, Tesouraria da Fazenda Publica, ADSE e Segurança Social).
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