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 NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

Para cumprimento do preceituado na alínea e) do n.º 1 do artigo 16º da Lei nº 

75/2013 de 12 de Setembro, apresenta-se o Relatório de Gestão e Contas relativo 

ao período de 17 de outubro a 31 de dezembro de 2021. 

 

Na elaboração destes documentos foram respeitados os princípios e regras 

definidas pelo SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas.  
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I. DESEMPENHO ORÇAMENTAL 

 

 

No decorrer da gerência em análise, foram contabilizados cerca de 96.474 euros de 

entrada de fundos, provenientes de receitas orçamentais. Deste valor, cerca de 

12.264 euros estão relacionados com receita corrente, e 84.209 euros de receita de 

capital (provenientes dos contratos interadministrativos celebrados com o município 

de Guimarães). 

 

Por outro lado, ao nível dos pagamentos, constata-se que foram efetuados 

pagamentos na ordem dos 16.812 euros, sendo que 10.665 euros de despesa de 

natureza corrente, e 6.147 euros derivam da aquisição de bens de investimento, 

consubstanciado nos seguintes projetos: 

- Requalificação da Rua S. Mamede: 6.147 euros 

 

Assim, sendo o valor global dos pagamentos inferior em cerca de 79.652 euros à 

receita efetivamente cobrada e, existindo saldo da gerência anterior no valor de 

4.340 euros, o saldo para a gerência seguinte será no montante de 83.992 

euros.  

 

 

Saldo da Gerência  Anterior 4 330,38 € 9,78 € 4 340,16 €

Cobranças  efectuadas 96 473,90 € 0,00 € 96 473,90 €

Pagamentos  real izados 16 812,05 € 9,78 € 16 821,83 €

83 992,23 € 0,00 € 83 992,23 €

Designação
Operações 

Orçamentais

Operações 

Tesouraria
Total

Saldo para a Gerência Seguinte  
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II. CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE 

 

 

3.1. Identificação  

 

Designação: Freguesia de Aldão 

 

Concelho: Guimarães 

 

NIF: 507 881 729 

 

Morada: Rua Padre João Pimenta n.º 31 - 4800-014 Aldão Guimarães 

 

Número de Eleitores: Até 10.000 

 

 

3.2. Regime Financeiro 

 

O SNC-AP foi desenvolvido tendo presente que o universo das administrações 

públicas engloba entidades da mais variada natureza e dimensão e com atividades 

e transações das mais simples às mais complexas podendo, assim, ser aplicado por 

todas elas independentemente de qualquer um destes fatores distintivos.  

Justifica-se, porém, que a algumas entidades possa ser permitido fazer uma 

aplicação simplificada do sistema desde que essa simplificação esteja assente nos 

mesmos princípios, conceitos e critérios para permitir consistência e 

comparabilidade entre as diversas instituições e facilitar a consolidação quando 

apropriada. 

O regime simplificado do SNC-AP permite, assentando num juízo de 

proporcionalidade e razoabilidade, que entidades de menor dimensão fiquem 

desoneradas do esforço de aplicação do conjunto completo das normas de 

contabilidade financeira que integram o SNC-AP, ficando tais entidades sujeitas a 

obrigações reduzidas face ao regime geral, quanto à contabilização das transações 

e outros acontecimentos, bem como em relação ao seu relato. O Regime 

simplificado do SNC-AP foi pois elaborado tendo presente essa filosofia.  
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As entidades de menor dimensão e risco orçamental podem beneficiar de um 

regime simplificado de contabilidade pública.  

A Portaria n.º 218/2016 concretiza o referido regime, definindo as categorias de 

entidades para efeitos do SNC-AP e respetivos instrumentos contabilísticos, sendo 

que a Freguesia de Aldão enquadra-se no regime contabilístico simplificado das 

microentidades, considerando que a despesa global orçamental paga nas duas 

últimas prestações de contas é inferior a 1.000.000€ 

 

3.3. Estrutura Organizacional 

 

 

 

 

3.4. Recursos Humanos 

 

3.4.1. Executivo 

 

Presidente: Martinho Eurico Martins Fernandes 

Secretária: Marisa da Silva Matos 

Tesoureiro: Agostinho Manuel Vaz de Macedo 

 

3.4.2. Quadro de Pessoal 

 

A Freguesias de Aldão dispõe de quadro de pessoal aprovado aquando dos 

documentos previsionais. 
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3.5. Descrição Sumária das Atividades 

 

 Gestão dos serviços da Junta 

 Administração e conservação do Património da Freguesia, sobretudo dos 

bens de domínio público 

 Apoio a atividades culturais e recreativas e educativas 

 Gestão do Cemitério da Freguesia 
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III. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

 

 Anexo 1: Fluxos de Caixa 

 Anexo 2: Demonstração de execução orçamental da receita  

 Anexo 3: Demonstração de execução orçamental da despesa  

 Anexo 4: Demonstração da execução do Plano Plurianual de 

Investimento  

 Anexo às demonstrações orçamentais  

 Anexo 5: Operações de tesouraria 

 Anexo 6: Contratação administrativa – situação dos contratos 

 Anexo 7: Contratação administrativa – adjudicação por tipo de 

procedimentos 

 Anexo 8: Transferências e subsídios concedidos 

 Anexo 9: Transferências e subsídios recebidos 

 Anexo 10: Mapa síntese do inventário 

 

 


