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Relatório e Conta de Gerência de 2021

O Relatório de Gestão trata-se de uma peça fundamental, que tem por objetivo ajudar 

numa melhor compreensão dos documentos da prestação de contas. Este documento evidencia a 

situação económica e financeira relativa ao exercício financeiro de 2021, evidenciando a eficácia 

na utilização dos meios disponíveis para que este Executivo consiga desenvolver de uma forma 

eficaz e realista os objetivos inicialmente propostos, aquando da apresentação do seu PPI.

Foi feita por parte deste Executivo uma criteriosa e minuciosa planificação de todas as 

atividades desenvolvidas permitindo assim, canalizar uma considerável parcela de receitas para 

serem investidas em despesa de capital, nomeadamente desenvolvimento de vias de 

comunicação.

Pelos motivos atrás expostos consideramos que cumprimos o evidenciado para o ano de 

2021, conscientes de que estamos ao serviço de toda a comunidade, procurando praticar uma 

gestão transparente e participada. Sendo propósito nosso, gerir de uma forma realista os meios 

financeiros ao nosso dispor, assim como, meios materiais e humanos postos à nossa disposição 

durante o ano em analise, retirando assim um maior e melhor aproveitamento desses mesmos 

meios, pois, as condições económicas do País assim nos exige.

Refletindo esse bom aproveitamento dos meios à disposição podemos comunicar que a 

percentagem de execução orçamental da receita foi 69,60 % e da despesa foi 71,40 %, espelhando 

nesta execução o bom trabalho levado a cabo por este Executivo.

O Presidente,

Rui Alexandre Vieira Maciel
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Breve análise aos serviços administrativos efetuados por esta Junta de Freguesia:

No ano de 2021 foram solicitados e entregues, para diversos fins e entidades os seguintes 

documentos:

Atestados e declarações:

Atestados e declarações ® 115

Provas de vida ® 199

Licenças de ruido ® 1

Licenças de Canídeos:

Registos  ® 7

Caça ® 9

Companhia ® 53

Potencialmente perigosos ® 0

Perigosos ® 0

Documentos autenticados/certidões ®  1

Entrega de declarações de IRS: 67

 

Correspondência:

Recebida ® 57

Expedida ® 33
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Por área destacam-se as atividades mais significativas:

Funções Sociais:

Educação:

● Pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino JI/EB1 Nogueira, assim como, a 

manutenção do espaço envolvente;

● Financiamento com material de limpeza e escritório às escolas do Pré-escolar;

● 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;

● Sempre que nos é solicitado procuramos ajudar das mais variadas formas as escolas.

Ação Social:

● Transporte de munícipes para o centro de vacinação;

● Transporte de munícipes para o centro de saúde de Lanheses, assim como, para compra 

dos seus medicamentos.

Resíduos Sólidos:

● Limpezas periódicas dos lixos indiferenciados que são inadequadamente abandonados 

junto aos caixotes do lixo e aos ecopontos;

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

tendo atualmente garantia dos SMSBVC que que se vai realizar intervenção para a melhoria 

deste serviço.

Proteção do meio ambiente e conservação da natureza:

 Durante o ano de 2021 foram realizados trabalhos de limpeza das vias e dos espaços 

verdes distribuídos pela União de Freguesias. Procuramos junto do ICNF incluir mais 

algumas zonas de baldio próximo de habitações no serviço público da equipa de 

sapadores.
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Cultura:

● Apoio às atividades culturais, nomeadamente: 

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

Meixedo;

Funções económicas:

Via Pública/infraestruturas/Investimentos:

 Foi efetuada a limpeza em diversos caminhos da freguesia;

 Conclusão do alargamento e construção de muros na Rua do Corgo (Nogueira);

 Criação de parque/espaço de merendas na Regueira (Nogueira);

 Manutenção da rede de águas (Vilar e Meixedo);

 Limpeza dos cemitérios da União de Freguesias;

 Beneficiação e melhoramento da capela Mortuária de Meixedo;

 Continuação da rede de fornecimento de água ao domicílio em Nogueira;

 Pintura exterior e interior do centro cívico - Meixedo;

 Melhoramento com pavimentação das ruas onde foi instalada a rede de Águas em baixa;

 Beneficiação do Calvário – Nogueira;

 Alargamento e pavimentação da Rua do Calvário – Nogueira; 

 Construção de Sanitários públicos - Nogueira;

 Alargamento do Caminho Nª Srª de Fátima em toda a sua extensão e substituição da rede 

de água – Meixedo;

 Alargamento do Caminho da Veiga ao Rodo no Pereiro – Vilar de Murteda;

 Beneficiação da zona de lazer da Ponte do Pereiro – Vilar de Murteda;



União das Freguesias de Nogueira, 
Meixedo e Vilar de Murteda

1

Prestação de serviço público e 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, IMI, 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.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

A execução orçamental foi cumprida mediante o estabelecido no plano inicial e aprovado 

pelo Executivo.

RECEITAS  Execução

Correntes                   246.652,33 €

Capital        155.000,00 €

Total         401.652,33 €

Assim, as Receitas Correntes tiveram uma execução na ordem dos 90.33% enquanto as 

Receitas de Capital situaram-se em cerca de 51.03 %.

DESPESAS      Execução

Correntes                    169.635,79 €

Capital                        283.002,14 €

Total          452.637,93 €

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

relativamente às Despesas Correntes de cerca de 78.63 % e às Despesas de Capital em cerca de 

67.18 %.
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DESAGREGAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Receitas Correntes e de Capital

No tocante às receitas do ano de 2021 procederemos agora a uma análise de que forma essas, 

tanto correntes como de capital, foram obtidas:

Receitas Correntes

04012304 Canídeos 402.50 € 
08019999 Diversas 699,60 € 
0401239999 Outras 2 151.50 € 
010202 Imposto municipal sobre imóveis 2 285,96 € 
0401239902 Cemitérios 2 907,00 € 

06030105
Transf. Correntes - Administração Central - Estado ( art 38º nr8 Lei 
73/2013 ) 6 536,00 € 

070199 Outros 6 865,00 € 
0605010108 Outros Protocolos 33 621,45 € 
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias 76 318,32 € 
06030106 Transf. Correntes - Transferências Freguesias ao abrigo DL 57/2019 114 850,00 € 

Total 246 652,33 € 

Receitas Correntes

Canídeos
Diversas
Outras
Imposto municipal sobre imóveis
Cemitérios
Transf. Correntes - Administração Central - 
Estado ( art 38º nr8 Lei 73/2013 )
Outros
Outros Protocolos
Fundo de Financiamento das Freguesias
Transf. Correntes - Transferências 
Freguesias ao abrigo DL 57/2019
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Receitas Capital

Cemitérios 2 000,00 €
Município de Viana do Castelo 153 000,00 €

Total 155 000,00 € 

De salientar que a receita da Câmara Municipal de Viana do Castelo representou 98.71 % 

das receitas de capital. 

Receitas de Capital

Cemitérios
Município de Viana do 
Castelo
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DESAGREGAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Despesas Correntes e de Capital

As despesas correntes ascenderam no ano de 2021 a 169 635,79 €, isto é, representaram 

37.48 % do total. Como podemos verificar mais abaixo, 48.24 % da despesa corrente diz respeito a 

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

desagregamos da seguinte forma:

Despesas com Pessoal
Horas extraordinárias 290,75 €
Segurança social - independentes 343,35 €
ADSE 440,12 €
Abono para falhas 1 035,54 €
Seguros acidentes trabalho 1 406,40 €
CGA 2 200,09 €
Subsídio de refeição 3 315,15 €
Subsídios de férias e natal 4 042,98 €
Segurança social 4 415,45 €
Titulares órgãos autárquicos 8 846,04 €
Pessoal - Regime função pública 24 333,66 €
Pessoal - Regime tarefa/avença 31 163,09 €

Total   81 832,62 € 

Despesas com Pessoal

Horas extraordinárias
Segurança social - 
independentes
Adse
Abono para falhas
Seguros acidentes trabalho
Cga
Subsídio de refeição
Subsídios de férias e natal
Segurança social
Titulares orgãos 
autárquicos
Pessoal - Regime função 
pública
Pessoal - Regime 
tarefa/avença
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Despesas Correntes Gerais
Outros bens e serviços para atividades 
promovidas pela autarquia 31,49 €

Vigilância e segurança 52,89 €

Prémios, condecorações de ofertas 71,00 €

Assistência técnica 100,00 €

Serviços Bancários 142,65 €

Livros e documentação técnica 224,25 €

Vestuário e artigos pessoais 292,37 €

Higiene e limpeza 306,55 €

Alimentação 334,50 €

Material de transporte - peças 577,24 €

Conservação de edifícios 611,56 €

Conservação de outros bens 635,75 €

Coveiro 825,00 €

Material de escritório 1 182,10 €

Outros serviços 1 212,04 €

Outros bens 1 945,02 €

Comunicações 2 108,93 €

Produtos químicos e farmacêuticos 2 158,11 €

Outros trabalhos especializados 2 823,45 €

Outras despesas correntes 2 910,32 €

Estudos, pareceres, projetos e consultoria 3 763,80 €

Seguro de bens 3 898,97 €

Conservação de máquinas e veículos 4 271,82 €

Conselho diretivo baldios Vilar Murteda 5 500,00 €

ACEB/Agrupamento de escolas 6 550,00 €

Encargos c/instalações 12 462,60 €

Combustíveis 12 285,88 €
Conservação de espaços verdes e limpeza de 
rede viária 20 524,88 €

Total 87 803,17 €
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Receitas Correntes Gerais

Outros bens e serviços para atividades promovidas pela autarquia 
Vigilância e segurança
Prémios, condecorações de ofertas
Assistência técnica
Serviços Bancários
Livros e documentação técnica
Vestuário e artigos pessoais
Higiene e limpeza
Alimentação
Material de transporte - peças
Conservação de edifícios
Conservação de outros bens
Coveiro
Material de escritório
Outros serviços
Outros bens 
Comunicações
Produtos químicos e farmacêuticos
Outros trabalhos especializados 
Outras despesas correntes 
Estudos, pareceres, projetos e consultoria
Seguro de bens
Conservação de máquinas e veículos
Conselho diretivo baldios Vilar Murteda
ACEB/Agrup.Escolas
Encargos c/instalações
Combustíveis
Conservação de espaços verdes e limpeza de rede viária
Total
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As despesas de capital no valor de 283 002,14 € representam cerca de 67.52 % do total da 

despesa executada. Com a sua desagregação constatamos que se refere às seguintes rubricas:

Despesas de Capital
Equipamento administrativo 111,35 €
Escolas 922,50 €
Outros - edifícios 1 000,00 €
Ferramentas e utensílios 1 666,95 €
Iluminação pública 2 140,20 €
Captação e distribuição de água 3 348,12 €
Instalações desportivas e recreativas 5 513,44 €
Outros investimentos 48 138,12 €
Viadutos Arruamentos e obras complementares 220 161,46 €

Total 283 002,14 €
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Equipamento administrativo

Escolas

Outros - edifícios

Ferramentas e utensílios

Iluminação pública

Captação e distribuição de água

Instalações desportivas e recreativas

Outros investimentos

Viadutos Arruamentos e obras complementares
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Plano Plurianual de Investimentos

Equipamento administrativo 111,35 €

Restauro/manutenção centro social Nogueira 160,00 €

Manutenção de escolas 922,50 €

Instalação de serviços - Edifícios 1 000,00 €

Calçada do Arieiro - Nogueira 1 134,54 €

Ferramentas e utensílios 1 666,95 €

Iluminação pública 2 140,20 €

Conclusão capela e arranjos exteriores – Vilar de Murteda 2 509,86 €

Manutenção da Rede de Abastecimentos de água ao domicílio 3 348,12 €

Travessa da Terra Negra - Nogueira 4 736,77 €

Manutenção de espaços desportivos 5 513,44 €

Caminho N. Srª Fátima - Meixedo 19 382,23 €

Capela Mortuária - Meixedo 22 256,55 €

Sanitários públicos - Nogueira 23 211,71 €

Caminho da Grela - Vilar de Murteda 27 959,99 €

Caminho da Veiga – Vilar de Murteda 36 902,34 €

Rua do Calvário - Nogueira 63 966,59 €

Manutenção de diversas vias 66 079,00 €

Total 283 002,14 € 
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Equipamento administrativo

Restauro/manutenção centro social Nogueira

Manutenção de escolas

Instalação de serviços - Edifícios

Calçada do Arieiro - Nogueira

Iluminação pública

Ferramentas e utensílios

Conclusão capela e arranjos exteriores – Vilar de Murteda

Manutenção da Rede de Abastecimentos de água ao domicílio

Travessa da Terra Negra -  Nogueira

Manutenção de espaços desportivos

Caminho N. Srª Fátima -  Meixedo

Capela Mortuária -  Meixedo

Sanitários públicos - Nogueira

Caminho da Grela - Vilar de Murteda

Caminho da Veiga – Vilar de Murteda

Rua do Calvário - Nogueira

Manutenção de diversas vias

Dos dados enunciados anteriormente obtivemos uma execução do plano plurianual de 

investimentos de 77.85 %.
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Saldo da Gerência:

Saldo da gerência anterior

 Orçamental        89.379,13 €

 Operações de tesouraria         53,93 €

Saldo para a gerência seguinte

 Orçamental          3.613,21 €

 Operações de tesouraria         13.54 €

A apresentação da prestação de contas é o finalizar de mais um ano de gestão autárquica. 

Convém realçar as dificuldades económico-financeiras que se têm vindo sentir ao longo dos anos, 

fator já por si suficiente para condicionar as pretensões que este executivo procurou implementar, 

e que dessa forma não lhe permitiu realizar alguns projetos.

Os executivos autárquicos, sem exceção, têm sempre presente a obtenção de receitas e a 

nossa não é diferente, pois, como as receitas próprias são poucas ou escassas, torna-nos 

demasiado dependentes das transferências diretas do Estado, através do Fundo de Financiamento 

das Freguesias (FFF) e das decorrentes de Contratos de Delegação de Competências, Acordos de 

Execução e Protocolos celebrados com a Câmara Municipal de Viana do Castelo. No entanto, 

mesmo tendo estas limitações procuramos sempre maximizar até ao limite essas verbas tendo 

sempre por base o indispensável rigor financeiro na aplicação desses valores.

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

Murteda, espera ter dado conta à Assembleia de Freguesia do trabalho desenvolvido no âmbito 

das respetivas competências ao longo deste ano de 2021 e, conseguir refletir com toda a 

transparência que lhe é devida, a atividade desenvolvida no ano findo. Aproveitamos para 

agradecer a todos os agentes que nos ajudaram a levar a bom porto a execução autárquica, 

nomeadamente, Entidades Associativas, públicas e privadas, Escolas, Câmara Municipal e a todos 

aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para o desenvolvimento da União das 

Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda.
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APROVAÇÃO PELA JUNTA DE FREGUESIA

Os documentos de Prestação de Contas, relativos ao ano financeiro de dois mil e vinte e um, totalizam 
na receita 401.652,33 € (quatrocentos e um mil, seiscentos e cinquenta e dois euros e trinta e 
três cêntimos) e na despesa 452.637,93 € (Quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e 
sete euros e noventa e três cêntimos foram aprovados pela junta de freguesia em reunião ordinária, 
nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 16º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, realizada no dia 20 
de abril de 2022.

O EXECUTIVO

____________________________________
(Rui Alexandre Vieira Maciel)

__________________________________      ______________________________
                  (Manuel Ilídio Gomes de Castro)                   (António da Rocha Araújo)

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

A Assembleia de freguesia de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda, em reunião ordinária de 28 de
abril de 2022 deliberou, como consta da respetiva ata, e em harmonia com o disposto na alínea b) do 
nº 1 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, apreciar e votar os Documentos de Prestação de 
Contas.

A Mesa da Assembleia de Freguesia

____________________________________

______________________________      ______________________________


