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Relatório de Gestão de 2014 

 

Relatório e Conta de Gerência de 2014 

 

 

O executivo da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar de 

Murteda, elaborou e aprovou, por unanimidade, em sua reunião de 03 de abril de 2015, nos 

termos legais constantes na alínea e) do nº 1 do art.º 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, os 

documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2014, a serem objeto de apreciação 

pelo órgão deliberativo, a Assembleia de Freguesia, a quem compete a avaliação do respetivo ano 

bem como apreciar e votar os documentos de prestação de contas, em conformidade com o 

disposto na alínea b) do nº 1 do art.º 8 do referido diploma legal. 

 

O Relatório de Gestão é um documento que tem por finalidade complementar os 

documentos de prestação de contas. Este documento evidencia a situação económica e financeira 

relativa ao exercício económico de 2014, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à 

persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização dos objetivos 

inicialmente aprovados. 

 

Há que realçar que o ano de 2014 continuou a ser marcado pelos constrangimentos 

orçamentais, impostos pela conjuntura económica em que se encontra mergulhado o nosso país. 

A contenção e o rigor aplicados, neste ano económico de 2014, tiveram em consideração a 

necessidade de assegurar a realização de despesas correntes imprescindíveis ao funcionamento 

pleno dos equipamentos coletivos e a prestação de serviços públicos com qualidade. 

 

Foi efetuada uma rigorosa planificação das despesas correntes permitiu canalizar uma 

considerável parcela de receitas correntes para serem investidas em despesas de capital. 
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Por esse facto é com sentido de dever cumprido que apresentamos o Relatório de Gestão e 

Contas de Gerência 2014, conscientes de que estamos ao serviço de toda a comunidade, 

procurando praticar uma gestão transparente e participada. Procurando, assim, gerir de uma 

forma correta os meios financeiros, materiais e humanos á nossa disposição durante o ano de 

2014, tirando um maior e melhor aproveitamento, pois, as condições económicas do País assim 

nos obriga. 

 

A percentagem de execução orçamental da receita foi de 34,80 % e da despesa de 35,67 %. 

 

Os princípios de atuação deste Executivo, dos quais não abdicamos e continuaremos a 

perseguir baseiam-se nomeadamente: 

 

 PROXIMIDADE;        RIGOR, REALISMO E TRANSPARÊNCIA; 

 QUALIDADE. 
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Breve análise aos serviços administrativos efetuados por esta Junta de Freguesia: 

 

No ano de 2014 foram solicitados e entregues, para diversos fins e entidades os seguintes 

documentos: 

 

Atestados e declarações: 

Atestados e declarações  162 

Provas de vida  253 

Licenças de ruido  11 

 

Licenças de Canídeos: 

Registos   32 

Caça  39 

Companhia  86 

Potencialmente perigosos  0 

Perigosos  0 

 

Documentos autenticados  0  

IRS: 

1ª fase   100 

2ª fase   18 

 

Correspondência: 

Recebida  119 

Expedida  112 
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Por área destacam-se as atividades mais significativas: 

 

Funções Sociais: 

 Educação: 

 ● Fizeram-se pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino JI/EB1 Nogueira e JI 

Meixedo; 

● Deu-se continuidade ao financiamento de material de limpeza e escritório às escolas do 

Pré-escolar (Nogueira e Meixedo) e 1.º ciclo (Nogueira); 

● Acompanhamento do início do ano letivo nos Agrupamentos (Pintor José de Brito e Arga 

e Lima); 

● Disponibilização das carrinhas para o transporte dos alunos da JI/EB1 Nogueira e JI 

Meixedo. 

 

 Ação Social: 

 ● Colaborou-se ativamente com o programa da Câmara Municipal de Viana do Castelo de 

apoio à terceira idade denominado “Envelhecer com Qualidade”, onde os idosos podem 

usufruir de piscina e aulas de ginástica; 

● Foi levado a cabo o passeio dos idosos, como já é tradição, neste ano de 2014 visitou-se 

Santiago de Compostela (Espanha), indo depois usufruir de um passeio na ria “O Grove”, 

obtendo uma pequena explicação do cultivo de ostra e mexilhão, tendo participado 221 

habitantes; 

● Temos desde junho de 2014 uma turma de 16 idosos a usufruir de atividades didáticas, 

desportivas e de convívio, estando nós nesta altura a negociar com a Câmara Municipal de 

Viana do Castelo o seu alargamento a mais 16 idosos. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
Rua da Igreja, n.º 556 ∞ 4925-525 Nogueira VCT 

União de Freguesias de Nogueira, 

Meixedo e Vilar de Murteda 

5 

Relatório de Gestão de 2014 

 Resíduos Sólidos: 

● Limpezas periódicas dos lixos indiferenciados que são inadequadamente abandonados 

junto aos caixotes do lixo e aos ecopontos, estando este executivo a programar uma ação 

de sensibilização com afixação em locais públicos de avisos, assim como, a colocação de 

placas com mensagens junto aos caixotes do lixo e eco pontos; 

● Limpeza na parte norte do Centro Social de Nogueira, pois a acumulação de lixos mais 

pesados já era bastante; 

● Foram feitas várias descargas da fossa comunitária no “Bairro do Loureiro” (Nogueira), 

estando em estudo juntamente com os serviços municipalizados uma solução diferente 

para este problema. 

● Colocação de um caixote do lixo no “Bairro do Loureiro”, Nogueira, bastante importante 

para aliviar o situado junto da escola JI/EB1 Nogueira. 

 

Proteção do meio ambiente e conservação da natureza: 

● Durante este ano de 2014 foram realizados trabalhos de limpeza das vias e dos espaços 

verdes distribuídos pela freguesia, que neste momento são bastantes, pois, a União das 

Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda tem neste momento 27 Km² de área, 

o que origina um grande número de ruas e caminhos agrícolas e florestais, esta limpeza foi 

possível graças a uma candidatura do programa emprego inserção através do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional; 

● Terminou o projeto “Galeria Ripícola” de limpeza do Rio Lorente, que apesar de não ser o 

que se pretendia inicialmente, foi o aprovado pela entidade competente, o que desta 

forma foi beneficiada alguma extensão da sua margem; 

● Pulverização com herbicida, denominado verde, de todas as bermas das vias da União de 

Freguesias; 
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Cultura: 

 ● Prestou-se apoio às atividades culturais, nomeadamente:  

∞ Apoio às Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição da Rocha (Nogueira), 

em Honra de Nossa Senhora da Conceição (Meixedo) e em Honra de S. Miguel e St.º 

António (Vilar de Murteda); 

∞ Apoio ao grupo de teatro NOZEMPALCO, pois, durante o ano de 2014 foram 

várias as atuações, levando no nome da União de Freguesias a outras paragens; 

∞ Apoio na participação da União de Freguesias nas Festas D´Agonia; 

∞ Apoio às diversas atividades levadas a cabo pelas escolas JI/EB Nogueira e JI 

Meixedo. 

 

Desporto: 

 ● Apoiaram-se as associações e clubes que desenvolvem atividades desportivas. 

 

Funções económicas: 

 Via Pública: 

● Colocação de várias grelhas em ferro nas três freguesias; 

● Intervenção na Rua da Lousinha com a regularização do aqueduto aí existente, assim 

como, reparação de uma fuga na conduta de água que ali passa; 

● Foi executada a regularização de piso em calçada nas três freguesias; 

● Foi executado um corte para receber águas pluviais na Rua do Corgo, com a colocação de 

uma grelha de alguma dimensão, e levada para a conduta de escoamento mais abaixo na 

Rua da Fervença, assim como, foi executada a regularização do piso; 

● Foi feita uma intervenção na rede de distribuição de água de Meixedo, pois, alguns furos 

estavam com pouco caudal e foi efetuada a troca de motores de dois furos para outros; 

● Reconstrução do muro de suporte da concha acústica em Nogueira, pois, não resistiu às 

condições climatéricas adversas; 
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● Foi regularizado o piso do caminho agrícola da bouça, pois, encontrava-se em péssimas 

condições, estando completamente intransitável; 

● Corte das árvores junto ao cemitério, pois, depois de consultado técnico do Horto, Eng. 

Artur, optou-se pelo seu abate, visto que as raízes estavam a invadir por completo o espaço 

do cemitério; 

 

Prestação de serviços públicos/atendimento 

 

Além do transporte escolar e transporte de doentes para consultas e análises, a autarquia 

proporciona ainda vários serviços de proximidade tais como: 

 

 Pagamento de eletricidade; 

 Pagamento de telefone/ internet/ telemóvel, etc.; 

 Pagamento de água; 

 Pagamento de taxas segurança social (TSU); 

 Entregar o IUC (Imposto único de circulação) e realizar o seu pagamento; 

 Auxiliar na entrega da declaração de rendimentos (IRS); 

 Submeter pedidos de isenção de taxas moderadoras; 

 Preenchimento de documentos diversos. 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

A execução orçamental foi cumprida de acordo com o plano inicial e aprovado 

oportunamente pelo Executivo. 

RECEITAS          Execução 

Correntes                         193.686,20 € 

Capital                 69.755,49 € 

Total                 263.441,69 € 

Assim, as Receitas Correntes tiveram uma execução de cerca de 78,89 % enquanto as 

Receitas de Capital situaram-se em cerca de 9,22 %. 

DESPESAS              Execução 

Correntes                          184.824,02 € 

Capital                                85.191,32 € 

Total                  270.020,34 € 

 

Considerando as despesas verifica-se que a percentagem da execução orçamental é 

relativamente às Despesas Correntes de cerca de 85,79 % e às Despesas de Capital em cerca de 

15,73 %. 
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DESAGREGAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

Receitas Correntes e de Capital 

No tocante às receitas o ano de 2014 iremos agora analisar de que forma essas receitas 

tanto correntes como de capital foram obtidas, e de forma descendente, a sua desagregação do 

seguinte modo: 

 

 

De salientar que a receita obtida da Câmara Municipal de Viana do Castelo representou 

cerca de 53,10 % do total recebido de receitas correntes. 

Imposto Municipal sobre Imóveis 1.302,61 €          

Canídeos 495,30 €             

Emolumentos secretaria 1.255,00 €          

Cemitérios 2.922,50 €          

Comparticipação transporte escolar 2.188,50 €          

Rosa Conceição Rodrigues Peleias 1.800,00 €          

Fundo Financiamento Freguesias 72.130,00 €       

Material Lenhoso 450,00 €             

Instituto Conservação Natureza 2.310,00 €          

Câmara Municipal Viana do Castelo 102.845,73 €     

Estorno seguro/Edp/AT 2.311,61 €          

Inst.Emprego e Formação Profissional 2.331,97 €          

Águas de Meixedo 1.342,98 €          

Total 193.686,20 € 

Receitas Correntes

 €-     €20.000,00   €40.000,00   €60.000,00   €80.000,00   €100.000,00   €120.000,00  
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Substituição soalho 2 salas JI/EB1 Nogueira (Protocolo) 1.273,00 €       

Conclusão balneários Vilar de Murteda (Protocolo) 2.500,00 €       

Centro dia Meixedo (Protocolo) 2.500,00 €       

Beneficiação cemitério Meixedo (Protocolo) 2.800,00 €       

Caminho da Picarota (Protocolo) 10.000,00 €    

Requalificação igreja Vilar de Murteda (Protocolo) 10.000,00 €    

Rua do Corgo Nogueira (Protocolo) 10.000,00 €    

IFAP-Inst.Financiamento e Pescas 10.982,49 €    

Capela mortuária de Vilar de Murteda (Protocolo) 19.700,00 €    

Total 69.755,49 € 

Receitas Capital

 

 

 

 

De referir que a receita da Câmara Municipal de Viana do Castelo representou cerca de 

84,25 % do total recebido de receitas de capital. A receita total obtida da CMVC representou 61,35 

% do total da receita do orçamento. 
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DESAGREGAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

Despesas Correntes e de Capital 

As despesas correntes ascenderam no ano de 2014, a 184.829,02 €, isto é, representaram 

68,45 % do total. 

Ora, como podemos constatar mais abaixo, 63,09 % da despesa corrente diz respeito a 

encargos com funcionários, nomeadamente com vencimentos e demais obrigações, onde 

desagregamos as despesas da seguinte forma: 

 

Despesas com Pessoal 
Abono para falhas                             641,45 €  

ADSE                          1.665,74 €  

Outros suplementos e prémios                          2.502,10 €  

Seguros acidentes trabalho                          3.593,00 €  

Cga                          3.603,45 €  

Subsídios de férias e natal                          8.673,51 €  

Titulares órgãos autárquicos                       10.367,12 €  

Segurança social                       10.692,56 €  

Subsídio de refeição                       10.734,78 €  

Pessoal - Regime tarefa/avença                       11.697,68 €  

Pessoal - Regime função pública                       18.419,22 €  

Pessoal - Contratado a termo                       34.026,00 €  

Total             116.616,61 €  
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Despesas Correntes Gerais 

Livros e documentação técnica                  59,97 €  

CGD acertos                  10,26 €  

Iva                  30,36 €  

Impostos e taxas                  46,76 €  

Consultadoria                  73,80 €  

Ferramentas e utensílios                  74,20 €  

Serviços bancários                  75,15 €  

SPAutores                  81,00 €  

Agrupamento escolas Arga e Lima                125,00 €  

Alimentação                249,05 €  

Outros (motolar/petrolima)                249,80 €  

Transportes                260,13 €  

Vestuário e artigos pessoais                286,87 €  

Manuel Vieira                330,31 €  

Adão Lima                588,00 €  

Higiene e limpeza                607,42 €  

Coveiro            1.190,00 €  

Assistência técnica            1.191,26 €  

Material de escritório            1.355,83 €  

Manuel Barroso Gonçalves Advogados            2.000,00 €  

Produtos químicos            2.157,31 €  

Gasolina            2.237,24 €  

Seguro de bens            2.385,75 €  

Prémios, condecorações e ofertas            2.555,78 €  

Trabalhos especializados            2.822,16 €  

Material de transporte - peças            2.929,77 €  

ACEB            3.122,07 €  

Comunicações            3.796,07 €  

Conservação de bens            3.832,91 €  

Outros bens (materiais diversos)            5.256,98 €  

Outros (Passeio Idosos, pequenas 
reparações, licenças, taxas) 

           6.338,92 €  

Gasóleo            8.663,83 €  

Encargos c/instalações          13.228,45 €  

Total     68.212,41 € 
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As despesas de capital no valor de 85.191,32 € representam cerca de 31,55 % do total da 

despesa executada. Com a sua desagregação constatamos que se refere às seguintes atividades: 
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Escolas 163,75 €             

Aquisição maquina agricola 553,70 €             

Aquisição de cadeiras 558,00 €             

Cemitérios 1.067,89 €          

Programa informático J.Canão 1.107,00 €          

Insolvência José Martins Oliveira Unipessoal, Lda. 1.500,00 €          

Fábrica Igreja S.Paio Meixedo (Protocolo) 2.500,00 €          

Rocha & Alves, Lda. (Caminho da Picarota - Protocolo) 2.500,00 €          

Coelho Gomes & Fihos, Lda. 2.500,00 €          

Captação e distribuição de água - Meixedo 5.188,44 €          

Material aplicado em arruamentos e obras complementares 6.888,34 €          

Rocha & Alves, Lda. 7.044,12 €          

Rocha & Alves, Lda. (Caminho da Picarota Meixedo - Protocolo) 7.500,00 €          

Projeto "Galeria Rípicola" (Nogueira) 19.801,01 €       

Norlima- Edificadora do Lima, Lda. (Capela mortuária Vilar de 

Murteda - Protocolo)
26.319,07 €       

Total 85.191,32 €   

Despesas de Capital

 

 

 

 

 Dos dados enunciados anteriormente obtivemos uma execução do plano plurianual de 

investimentos de 17,63 %. 
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Saldo da Gerência: 

 

Saldo da gerência anterior 

 

  Orçamental          16.128,15 € 

  Operações de tesouraria           1.026,00 € 

 

 

Saldo para a gerência seguinte 

 

  Orçamental               9.549,50 € 

  Operações de tesouraria        657,02 € 

 

A apresentação deste relatório de gestão e dos documentos de prestação de contas é o 

reflexo da ação da autarquia durante o exercício de 2014. É necessário realçar as dificuldades 

económico-financeiras que se têm vindo sentir nos últimos anos, fator que condicionou a 

atividade deste executivo e não lhe permitiu realizar projetos mais ambiciosos. 

 

As escassas receitas próprias tornam-nos demasiado dependentes das transferências do 

estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) e das transferências provenientes 

do Contrato de Delegação de Competências e Acordo de Execução celebrados com a Câmara 

Municipal de Viana do Castelo. 

 

Contudo, desejamos expressar o nosso apreço a todos os que connosco colaboraram – 

entidades associativas, públicas e privadas - permitindo o desenvolvimento de um trabalho 

intenso e profícuo ao serviço da população da União de Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar 

de Murteda. 
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Aprovado em reunião de Junta – 03-04-2015 

 

____________________________________ 

(Rui Alexandre Vieira Maciel) 

 

____________________________________ 

(Manuel Ilídio Gomes de Castro) 

 

_____________________________________ 

(António da Rocha Araújo) 


