
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Ano: 2020 

 
 
 
 
Aprovado na reunião da Junta de Freguesia de: 
_____/_____/______ 
 
Deliberado na reunião da Assembleia de Freguesia de: 
_____/_____/______ 
 
 
 
 
Entidade: Freguesia de Poiares (Santo André) 
Sede: Av Manuel Carvalho Coelho 
Código postal: 3350 – 154  Vila Nova de Poiares 
Telefone: 239 421 036 
Fax: 239 421 036 
Email: geral@fpsa.pt 
NIF: 501 177 388 
 



 

 

 

 

 

Declaração de responsabilidade 
 
No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2020, da Freguesia de 

Poiares (Santo André), concelho de Vila Nova de Poiares, declaramos, sob compromisso de 
honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas 
individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada 
os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos 
vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso 
conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a 
integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a 
responsabilidade de que, designadamente:  

a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de 
contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo 
de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública 
atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;  

b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos 
saldos e transações;  

c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;  
d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística 

dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de 
benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as 
responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;  

e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições 
financeiras;  

f) Evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis, e foram 
cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;  

g) Evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de 
remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem 
como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de 
aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, 
designadamente de carreiras especiais;  

h) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades 
competentes.  
 
Os responsáveis subscritores (membros da Junta de Freguesia):  
 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Anexo VIII* 

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS 
 
 
 

 

 
 

Nome 
Situação 

na  
Entidade 

Remuneração 
Líquida 
Auferida 

Período de 
Responsabilidade 

 

Morada 

Cristina Bela Esteves Presidente 3.306,96 01-01-2020 a 31-12-2020 Ed palmeiras, 3º B 3350-087 V. N. Poiares 

João Pedro Amaro Ferreira Pina Gil Tesoureiro 2.645,28 01-01-2020 a 31-12-2020 Entroncamento 3350-087 V. N. Poiares 

Maria Alexandra Ventura Henriques Secretária 2.645,28 01-01-2020 a 31-12-2020 Couchel 3350-085 V. N. Poiares 
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 Presidente da Junta de Freguesia 

 

ANEXO II* 
 
 

GUIA DE REMESSA 
 

 

DOCUMENTOS ENVIADOS* 

Montante anual de receita igual ou 
superior a 5000 vezes o indice  100 
da escala indiciária das  carreiras  
do regime geral da função pública 

 Montante anual de  receita  inferior  
a 5000 vezes o indice 100 da escala 
indiciária das carreiras do regime 
geral da função pública 

 Montante anual de receita ou 
despesa igual ou inferior ao limite 
definido pelo Tribunal de contas 
para efeitos de dispensa da 
remessa de contas 

   

 

X 
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CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 
 

8.1.1 IDENTIFICAÇÃO 

Entidade: Freguesia de Poiares (Santo André) 
Sede: Av Manuel Carvalho Coelho 
Código postal: 3350 – 154  Vila Nova de Poiares 
Telefone: 239 421 036 
Fax: 239 421 036 
Email: geral@fpsa.pt 
NIF: 501 177 388 
 

 

8.1.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais; 

 Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais; 

 DL 54-A/99 de 22 de Fevereiro (Pocal) 

 Restante legislação na área das autarquias locais. 

 

8.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

   Junta de Freguesia    

              

                

Secretária  Presidente  Tesoureiro 

          

   Serviços da 
Freguesia 
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8.1.4 ATRIBUÍÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Atribuições da Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 7.º 
“1 — Constituem atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, em articulação com o município. 

2 — As freguesias dispõem de atribuições designadamente nos seguintes domínios: 

a) Equipamento rural e urbano; 

b) Abastecimento público; 

c) Educação; 

d) Cultura, tempos livres e desporto; 

e) Cuidados primários de saúde; 

f) Ação social; 

g) Proteção civil; 

h) Ambiente e salubridade; 

i) Desenvolvimento; 

j) Ordenamento urbano e rural; 

k) Proteção da comunidade. 

3 — As atribuições das freguesias abrangem ainda o planeamento, a gestão e a realização de 

investimentos nos casos e nos termos previstos na lei.” 
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Competências da Junta de Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 16.º 

“1— Compete à Junta de Freguesia: 

a) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia as opções do plano e a proposta do 

orçamento, assim como as respetivas revisões; 

b) Executar as opções do plano e o orçamento, assim como aprovar as suas alterações; 

c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 220 vezes a remuneração mínima mensal 

garantida (RMMG) nas freguesias até 5000 eleitores, de valor até 300 vezes a RMMG nas freguesias com 

mais de 5000 elei- tores e menos de 20 000 eleitores e de valor até 400 vezes a RMMG nas freguesias com 

mais de 20 000 eleitores; 

d) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia de freguesia, bens 

imóveis de valor superior aos referidos na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das 

opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da 

assembleia de freguesia em efetividade de funções; 

e) Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e 

obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação, e ainda os documentos de prestação de contas, 

a submeter à apreciação da assembleia de freguesia; 

f) Executar, por empreitada ou administração direta, as obras que constem das opções do plano e 

tenham dotação orçamental adequada nos instrumentos de gestão previsional aprovados pela assembleia de 

freguesia; 

g) Aprovar operações urbanísticas em imóveis integra- dos no domínio patrimonial privado da 

freguesia, após parecer prévio das entidades competentes; 

h) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia os projetos de regulamentos externos 

da freguesia, bem como aprovar regulamentos internos; 

i) Discutir e preparar com a câmara municipal contratos de delegação de competências e acordos de 

execução, nos termos previstos na presente lei; 

j) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração de 

contratos de delegação de competências e de acordos de execução, bem como da respetiva resolução e, no 

caso de contratos de delegação de competências, revogação; 
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k) Discutir e preparar com as organizações de moradores protocolos de delegação de tarefas 

administrativas que não envolvam o exercício de poderes de autoridade; 

l) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos 

protocolos de delegação de tarefas administrativas previstos na alínea anterior; 

m) Discutir e preparar com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 

atividade na circunscrição territorial da freguesia protocolos de colaboração, designadamente quando os 

respetivos equipamentos sejam propriedade da freguesia e se salvaguarde a sua utilização pela 

comunidade local; 

n) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos 

protocolos de colaboração referidos na alínea anterior; 

o) Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente 

com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para a freguesia, bem como à 

informação e defesa dos direitos dos cidadãos; 

p) Pronunciar-se sobre projetos de construção e de ocupação da via pública, sempre que tal lhe for 

requerido pela câmara municipal; 

q) Participar, nos termos acordados com a câmara municipal, no processo de elaboração dos planos 

municipais de ordenamento do território; 

r) Colaborar, nos termos acordados com a câmara municipal, na discussão pública dos planos 

municipais do ordenamento do território; 

s) Facultar a consulta pelos interessados dos planos municipais de ordenamento do território; 

t) Promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e 

desporto; 

u) Participar, em colaboração com instituições particulares de solidariedade social, em programas e 

iniciativas de ação social; 

v) Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para a freguesia; 

w) Emitir parecer sobre a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações; 

x) Prestar a outras entidades públicas toda a colaboração que lhe for solicitada, designadamente nos 

domínios da estatística e outros do interesse da população da freguesia; 
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y) Colaborar com a autoridade municipal de proteção civil na iminência ou ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe; 

z) Promover a conservação de abrigos de passageiros existentes na freguesia; 

aa) Gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e sanitários públicos; 

bb) Gerir e manter parques infantis públicos e equipa- mentos desportivos de âmbito local; 

cc) Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários públicos; 

dd) Colocar e manter as placas toponímicas; 

ee) Conservar e reparar a sinalização vertical não iluminada instalada nas vias municipais; 

ff) Proceder à manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos pedonais; 

gg) Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade da freguesia, para jazigos, mausoléus e 

sepulturas perpétuas; 

hh) Gerir, conservar e promover a limpeza dos cemitérios propriedade da freguesia; 

ii) Administrar e conservar o património da freguesia; 

jj) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis propriedade da freguesia; 

kk) Adquirir e alienar bens móveis; 

ll) Declarar prescritos a favor da freguesia, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou 

outras obras, bem como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade da freguesia, quando 

não sejam conhecidos os proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se 

mantém desinteresse na sua conservação e manutenção de forma inequívoca e duradoura; 

mm) Fornecer material de limpeza e de expediente às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e aos 

estabelecimentos de educação pré-escolar; 

nn) Proceder ao registo e ao licenciamento de canídeos e gatídeos; 

oo) Proceder à administração ou à utilização de baldios sempre que não existam assembleias de 

compartes; 

pp) Executar, no âmbito da comissão recenseadora, as operações de recenseamento eleitoral, bem 

como desempenhar as funções que lhe sejam determinadas pelas leis eleitorais e dos referendos; 

qq) Lavrar termos de identidade e justificação administrativa; 

rr) Passar atestados; 

ss) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos de ações tutelares ou de auditorias 

levadas a efeito aos órgãos ou serviços da freguesia; 
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tt) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição; 

uu) Deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas no título V; 

vv) Remeter ao Tribunal de Contas as contas da freguesia; 

 ww) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinadas pela 

assembleia de freguesia; 

xx) Apresentar propostas à assembleia de freguesia sobre matérias da competência desta. 

 

2 — Compete também à junta de freguesia proceder à construção dos equipamentos referidos nas 

alíneas z) a cc) e hh) do número anterior quando os mesmos se destinem a integrar o respetivo 

património. 

3 — Compete ainda à junta de freguesia o licenciamento das seguintes atividades: 

a) Venda ambulante de lotarias; 

b) Arrumador de automóveis; 

c) Atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem a festas populares, romarias, 

feiras, arraiais e bailes. 

4 — A alienação de bens e valores artísticos do património da freguesia é objeto de legislação 

especial.” 
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8.1.5 EXECUTIVO 

 

Presidente: Cristina Bela Esteves 

Secretária: Maria Alexandra Ventura Henriques 

Tesoureiro: João Pedro Amaro Ferreira Pina Gil 

 

 

8.1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABÍLISTICA 

 

SNC-AP, Microentidade 

Software: iTech-ON 

 

 

8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO 

 

À data de 31 de Dezembro de 2020, não existiam na Freguesia de Poiares (Santo André) 

(concelho de Vila Nova de Poiares), quaisquer empréstimos contratualizados. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

A Freguesia de Poiares (Santo André), em 2020 iniciou a sua gestão com um saldo de 

gerência de 18.200,21 €, respeitando 17.841,92 € ao saldo de gerência orçamental e 358,29 € ao 

saldo de operações de tesouraria. 

 

Até 31 de Dezembro de 2020, foram arrecadados 156.465,01 € de receitas e realizadas 

despesas no valor de 137.087,14 €. 

 

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram nulos e os de 

saída de 358,29 €. 

 

Assim, o saldo de gerência a 31 de Dezembro de 2020 situou-se nos 37.219,79 €, 

respeitando a sua totalidade à execução orçamental. 
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RECEITA 
 
Receita arrecadada por capítulos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico n.º 1 
 

Capítulo Designação Valor % Valor da receita 

01 Impostos diretos 7 534,97 4,82% 

04 Taxas, multas e outras penalidades 10 053,60 6,43% 

06 Transferências correntes 123 382,16 78,86% 

07 Venda de bens e serviços correntes 5 653,50 3,61% 

08 Outras receitas correntes 165,55 0,11% 

09 Venda de bens de investimento 9 675,00 6,18% 

10 Transferências de capital 0,00 0,00% 

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 0,23 0,00% 

TOTAL 156 465,01 100,00% 

Quadro n.º 1 
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DESPESA  
Despesa realizada por capítulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico n.º 2 
 

Capítulo Designação Valor % Valor da despesa 

01 Despesas com o pessoal 50 908,93 37,14% 

02 Aquisição de bens e serviços correntes 65 200,71 47,56% 

03 Juros e outros encargos 847,32 0,62% 

04 Transferências correntes 16 952,43 12,37% 

06 Outras despesas correntes 194,23 0,14% 

07 Aquisição de bens de capital 2 983,52 2,18% 

TOTAL  137 087,14 100,00% 

Quadro n.º 2 
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Documentos de prestação de contas, ano 2020, elaborados para a Freguesia de Poiares (Santo André), pela sociedade de contabilidade 

Patrícia & Serra Contabilidade e Gestão Lda, representada por Armindo Serra, contabilista certificado n.º 70657. 

 

 
 

 
 



Resumo Diário da Tesouraria 
De 2020-01-01 Até 2020-12-31 

 
 
 
 
 
 

Referência Saldo Dia Anterior Entrada Soma Saída Saldo Dia Seguinte 

Caixa      

Cheque 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 

Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Numerário 0,00 41 820,71 41820,71 41 819,26 1,45 

 Subtotal 0,00 41 820,71 41 820,71 41 819,26 1,45 

Caixa Geral de Depósitos 
     

Numerário 0,00 40 575,11 40 575,11 54,00 40 521,11 

Cartão Multibanco 0,00 1 607,50 1 607,50 459,15 1 148,35 

Interno 0,00 18 200,21 18 200,21 0,00 18 200,21 

Transferência 0,00 113 090,80 113 090,80 135 742,13 -22 651,33 

 Subtotal 0,00 173 473,62 173 473,62 136 255,28 37 218,34 

Total Movimentos de Tesouraria 0,00 215 294,33 215 294,33 178 074,54 37 219,79 

 

 

Confirmo Conferi Visto 

 

 
 

  

João Pedro Amaro Ferreira Pina Gil 
(Tesoureiro) 

Responsável da Contabilidade Cristina Bela Esteves 
(Presidente) 
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FREGUESIA DE POIARES (SANTO ANDRÉ)
Conta n.º 0621002003830

Caixa Geral de Depósitos

Reconciliação bancária 

31/12/2020

Emissão Banco Contabilidade

Transferência Segurança social 2020/12 - gerais 31/12/2020 Em trânsito 31/12/2020 703,13

Transferência Segurança social 2020/12 - Ceama 31/12/2020 Em trânsito 31/12/2020 214,81

Transferência IRS A 2020/12 31/12/2020 Em trânsito 31/12/2020 19,00

Transferência Água 2020/12 31/12/2020 Em trânsito 31/12/2020 28,58

Transferência Eletricidade 2020/12 31/12/2020 Em trânsito 31/12/2020 69,51

1 035,03

0,00

0,00

38 253,37

1 035,03

0,00

1 035,03

0,00

0,00

37 218,34

37 218,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 218,34

0,00

31/12/2020

______________________________ _______________________

Data referência da reconcliação:

A abater - cheques e transferências em trânsito

Documento Descrição
Data

Valor

TOTAL

A abater - Receita mês seguinte, depositada neste mê

Entrada banco Descrição Registo contabiliadde Valor Observações guia receita

Sub total

A somar - Receita mês atual, depositada mês seguinte

Registo na 

contabilidade
Descrição Entrada banco Valor Observações guia receita

Sub total

SALDO EXTRATO BANCÁRIO

A abater - Movimentos em trânsito

A abater - Receita mês seguinte, depositada no mês

Sub total a abater

 A somar - Receita mês atual, depositada mês seguinte

Sub total a somar

VALOR CGD RECONCILIADA

RESUMO DIARIO TESOURARIA

A abater - despesas bancárias Agosto

Sub total a abater

A somar - reposição José Rosa 0,01

Verificado,

Presidente de Junta Tesoureiro Contabilidade

Em ___/___/_____ Em ___/___/_____

A abater - comissões POS Junho

Sub total a somar

RESUMO DIARIO TESOURARIA RECONCILIADO

Valor em divergência
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