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Relatório e Conta de Gerência de 2013 

 

 

O executivo da Junta de Freguesia elaborou e aprovou, por unanimidade, 

em sua reunião de 29 de Março, nos termos legais constantes na alínea c) do 

nº 1 do art. 16º, os documentos de prestação de contas relativos ao exercício 

de 2013, 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. 8º do referido diploma legal. 

 

É com a satisfação de dever cumprido que apresentamos o Relatório de 

Gestão e Contas de Gerência 2013. Não é novidade para ninguém que o ano 

de 2013 foi difícil para todos os portugueses, ao qual as estruturas do poder 

local, não escaparam, nomeadamente no tocante à união de freguesias que 

por imposição legal, mais concretamente a Lei n.º 11-A/2013, de 28/01, nos 

vimos obrigados a realizar, mesmo contra nossa vontade, pois, achámos que 

não respeitaram as pessoas nem sequer se deram ao trabalho de as ouvir, 

tentando perceber a sua história, costumes, tradições, vontades. 

 

Mas como esta União está para ficar, não podemos deixar cair as 

freguesias na decadência e degradação, portanto, temos que trabalhar para 

que as pessoas não sejam prejudicadas com esta imposição legal, nem o seu 

dia-a-dia seja alterado, pois, muitos Nogueirenses, Meixedenses e 

Vilamurtenses dependem de muitos serviços levados a cabo pela Junta de 

Freguesia, quer a população mais jovem, em tempo de escola, como também 
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a população mais idosa, cada vez mais numerosa, e sem muitas vezes outro 

tipo de ajuda para os seus afazeres diários. 

 

Contudo, com empenho e disponibilidade como é nosso apanágio, 

conseguimos resistir às adversidades e deste modo, sobrepujar a conjuntura 

económico financeira nacional, e continuar a proporcionar os mesmos serviços 

a toda a população das três freguesias. 

 

Para tal, impôs-se um rigor de gestão redobrado de forma a alcançar os 

resultados positivos obtidos e a manter a sustentabilidade económica da 

freguesia. Conscientes de que estamos ao serviço de toda a comunidade, foi 

com imenso trabalho, dedicação, empenhamento, competência, rigor, isenção, 

imparcialidade, e praticando uma gestão transparente, dialogada, participada, 

que demos cumprimento às competências próprias e delegadas que nos foram 

atribuídas, tendo sempre como base o plano eleitoral apresentado à população. 

 

Na elaboração deste Relatório de Gestão e Contas de Gerência de 2013, 

tivemos como preocupação central apresentar um documento onde a 

informação nele contido fosse adequada para, de uma forma concreta, se 

possa aferir a gestão do Executivo da Freguesia e deste modo se possa 

possibilitar uma correta avaliação dos resultados e do grau de eficiência e 

eficácia. 

 

Tentámos, por esse motivo ser o mais rigorosos possível na análise da 

realidade das atividades desenvolvidas. Embora, tendo sempre em atenção 

que esta apresentação de contas se refere a três meses de gestão, onde se 

realizaram grandes mudanças no funcionamento desta Junta de Freguesia pelo 

motivo que todos nós sabemos, ou seja, a União verificada das três 

Freguesias, que veio mudar por completo o mapa geográfico da gestão 
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autárquica, no caso concreto das três freguesias que foram agregadas 

Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda. 

 

Procurámos, assim, gerir eficientemente os meios financeiros, materiais 

e humanos que tivemos á disposição durante o período em cima referido, 

procurando sempre maximiza-los, pois, as novas condições económicas do país 

assim nos obriga. 

 

A percentagem de execução orçamental da receita foi de 20.54 % e da 

despesa de 21.33 %. Nestes valores temos que levar em linha de consideração 

que resultaram da fusão dos orçamentos das três freguesias, sendo portanto, 

um valor que nestes três meses pouca relevância tem, não tendo comparação 

possível com outros anos. 

 

Os princípios de atuação deste Executivo baseiam-se na nossa política 

autárquica, nomeadamente em três pilares que são apanágio deste Executivo: 

 

 PROXIMIDADE que nos levam a prestar uma maior atenção á resolução 

dos problemas dos nossos cidadãos. 

 RIGOR, REALISMO E TRANSPARÊNCIA que nos tem orientado para 

servir, o melhor possível, os nossos cidadãos através de uma criteriosa 

aplicação dos meios colocados á nossa disposição. 

 QUALIDADE dos serviços prestados a todos os utentes. 
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Breve análise aos serviços administrativos efetuados por 

esta Junta de Freguesia: 

 

 

Nestes três meses foram solicitados e entregues, para diversos fins e 

entidades os seguintes documentos: 

 

 

Atestados e declarações: 

Atestados e declarações  26 

Provas de vida  15 

 

Licenças de Canídios: 

Caça  4 

Companhia  36 

Potencialmente perigosos  0 

Perigosos  0 

 

 

Documentos autenticados  0 

 

 

Correspondência: 

Recebida  62 

Expedida  14 
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Por área destacam-se as atividades mais significativas: 

 

Ambiente 

 

Durante estes três meses de 2013 foram desenvolvidas diversas 

atividades ao nível de limpezas de vias de comunicação, quer camarárias, quer 

rurais e agrícolas.  

 

Ação Social 

 

Com a união das freguesias passou a existir a Comissão social 

interfreguesias (CSIF) da União das Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar de 

Murteda. 

 

Cultura e Educação 

 

A autarquia tem apoiado as escolas (Nogueira, Meixedo e Agrupamento 

EB23 Lanheses) com produtos de limpeza, subsídios e transportes com a 

carrinha. 

Disponibilizou ainda a carrinha de Nogueira para a associação/futebol. 
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Desporto e Lazer 

 

Por intermédio da junta de freguesia iniciaram-se em abril as aulas de 

ginástica em Nogueira. 

 

 

Prestação de serviços públicos/atendimento 

 

A sede da junta em Nogueira passou a estar aberta todos os dias e a junta 

em Vilar de Murteda e Meixedo de manhã e de tarde respetivamente. 

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); 

 Entregar pedido 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                     46.560,61 € 

Capital                0,00 € 

Total                46.560,61 € 

 

Assim, as Receitas Correntes tiveram uma execução de cerca de 49,85 

% enquanto as Receitas de Capital se situaram em cerca de 0 %. 

 

 

DESPESAS 

          Execução 

Correntes                         34.237,62 € 

Capital                           14.130,79 € 

Total                48.368,41 € 

 

Considerando as despesas verifica-se que a percentagem da execução 

orçamental é relativamente às Despesas Correntes de cerca de 43,88 % e às 

Despesas de Capital em cerca de 9,51 %. 
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DESAGREGAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

 

Receitas Correntes 

 

No tocante às receitas durante os últimos três meses de 2013, elas 

somente ocorreram do lado das correntes, não tendo obtido qualquer tipo de 

receita de capital. Iremos agora analisar de que forma essas receitas correntes 

foram obtidas, e de forma descendente, a sua desagregação do seguinte 

modo: 

 

Câmara Municipal Viana do Castelo    25.477,40 €  

FFF    18.286,00 €  

Receitas Diversas (Devolução seguro + Anulação de dois 

cheques)      1.560,40 €  

Edifícios        450,00 €  

Transporte Escola Meixedo        390,00 €  

Canídeos e Gatídeos        267,80 €  

Emolumentos da secretaria        127,50 €  

IMI            1,51 €  

  

Total   46.560,61 €  

    

De referir que a receita da Câmara Municipal representa cerca de 54,72 

% do total recebido. 
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DESAGREGAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

 

 

Despesas Correntes e de Capital 

 

As despesas correntes ascenderam nos últimos três meses de 2013, a 

34.237,62 € valor este que resultou da agregação das três freguesias, ou 

seja, da fusão das rúbricas dos três orçamentos.  

Ora, como podemos constatar 57,97 % diz respeito a encargos com 

funcionários, nomeadamente com vencimentos, segurança social, seguro de 

acidentes de trabalho e retenções sobre vencimentos, como verificamos na 
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informação a seguir referida onde desagregamos as despesas de forma 

descendente: 

 

Despesas com pessoal    17.401,39 €  

Viadutos e arruamentos    12.033,19 €  

Segurança social e seguro funcionários      4.074,74 €  

Titulares órgãos de soberania      3.288,03 €  

Eletricidade      3.205,36 €  

Cemitérios      1.803,90 €  

Comunicação        839,79 €  

Limpeza e Higiene        824,89 €  

Outras despesas        784,80 €  

Seguro de bens        772,58 €  

Ofertas escolas        663,79 €  

Assistência técnica        446,15 €  

Conservação de bens móveis        389,75 €  

Conservação de bens imóveis        340,10 €  

Material de escritório        297,45 €  

Amplificador antena internet        233,70 €  

Formação        160,00 €  

Outros trabalhos especializados        150,00 €  

Combustíveis        120,05 €  

Outros serviços        111,31 €  

Impostos e taxas        109,52 €  

Outros bens          94,00 €  

Ferramentas e utensílios          81,00 €  

Serviços bancários          73,45 €  

Equipamento informático          60,00 €  
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Água            5,86 €  

Iva            3,61 €  

Total   48.368,41 €  
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A despesa de capital foi efetuada no valor de 14.130,79 € e representa 

cerca de 29,21 % do total da despesa executada. Com a sua desagregação 

constatamos que se refere às seguintes atividades: 

 

Por conta do Caminho da Picarota (Protocolo)    10.000,00 €  

Pintura do cemitério de Meixedo (Protocolo)      1.803,90 €  

Trabalhos de Máquina Largo do Meijão (Protocolo)      1.500,00 €  

Reconstrução muro Caminho da Picarota (Protocolo)        509,20 €  

Amplificador antena internet sede Junta de Freguesia        233,70 €  

Equipamento informático          60,00 €  

Material para telhado          23,99 €  

Total   14.130,79 €  
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Saldo da Gerência: 

 

Saldo da gerência anterior 

 

  Orçamental         17.935,95 € 

  Operações de tesouraria        653,08 € 

 

 

Saldo para a gerência seguinte 

 

  Orçamental         16.128,15 € 

  Operações de tesouraria         1.026,00 € 

 

 

Este executivo fez um esforço para que a apresentação das contas fosse 

o mais detalhadas possível e com as explicações que considera necessárias, 

indo assim ao encontro das pretensões da Assembleia de Freguesia. Trata-se 

de uma descrição clara, fiel à ação desenvolvida pelo executivo nos últimos 

três meses de 2013 e com um relatório de contas pormenorizado e que reflete 

a gestão transparente deste executivo. 

 

Por último, uma palavra de gratidão e reconhecimento às instituições em 

geral, à população e a todos os agentes locais de desenvolvimento – 

associativos, públicos e privados – pela cooperação refletida nestes três meses 

de governação, com valiosos contributos de carácter material e imaterial, e 
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também pela participação cidadã e empreendedora de todos os cidadãos da 

União de Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda. 

 

 

Aprovado em reunião de Junta – 29-03-2014 

 

 

____________________________________ 

(Rui Alexandre Vieira Maciel) 

 

____________________________________ 

(Manuel Ilídio Gomes de Castro) 

 

_____________________________________ 

(António da Rocha Araújo) 


