FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

INTRODUÇÃO
No cumprimento do estipulado pela alínea d) do nº 2 do Artº 34º da Lei nº 169/99 de 18
de Setembro, a Junta de Freguesia de Macedo de Cavaleiros vem por este meio
submeter á apreciação e votação da Assembleia de Freguesia o Relatório de Actividades
e os documentos referentes à prestação de contas, do exercício do ano 2008.
O exercício de 2008 foi encarado pelo actual executivo como o primeiro ano de um
mandato, para qual havia tomado posse em Janeiro de 2008.
Apesar desta situação julgamos ter apresentado um ano de trabalho mais consistente e
inovador, colocando em exercício um conjunto de actividades, investimentos e acções,
com os quais nos havíamos comprometido com a população.
Para além destas acções continuamos a política de apoio ao Município de Macedo de
Cavaleiros em todas as suas vertentes, o reforço no apoio às Festividades de cariz
popular e religioso.

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
1. Receitas
No ano de 2008, as receitas desta Junta de Freguesia, tiveram origem maioritariamente
nas transferências efectuadas pelo Estado do Fundo de Financiamento das Freguesias e
pelo Município de Macedo de Cavaleiros e Instituto de Emprego e Formação
Profissional através de protocolos celebrados entre ambas as partes.
No que respeita às receitas próprias, são praticamente inexistentes, tratando-se,
essencialmente, de licenciamento dos canídeos, concessão de sepulturas e atestados de
residência.
Analise das receitas por classificação económica
1.1 - Receitas Correntes
01 – Impostos Directos; 04 – Taxas, Multas e Outras Penalidades; 06 – Transferências
Correntes; 07 – Venda de Bens e Prestações de Serviços.
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1.2 - Receitas de Capital
09 – Venda de Bens de Investimento; 10 – Transferências de Capital
RECEBIMENTOS

RECEITAS CORRENTES:
01 - Impostos Directos

1.656,07 €

02 - Impostos indirectos

- €

04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades
05 - Rendimentos da Propriedade

2.519,60 €
- €

06 - Transferências correntes

78.318,42 €

07 - Venda de bens e serviços correntes
08 - Outras Receitas Correntes

750,00 €
- €

83.244,09 €

RECEITAS DE CAPITAL:

09 - Venda de Bens de Investimento

1.206,00 €

10 - Transferência de capital

15.000,00 €
16.206,00 €

TOTAL DA RECEITA

99.450,09 €

Analise das despesas efectuadas por classificação económica
2. Despesa e investimentos efectuados
De acordo com o Plano aprovado para o ano de 2008, foram vários os investimentos
efectuados pela Junta de Freguesia, distribuídos por diversas áreas, procurando, dentro
das disponibilidades financeiras existentes, dar resposta ao maior número de
necessidades sentidas pela população.
2.1 – Despesas Correntes
01 – Despesas com o Pessoal; 02 – Aquisição de Bens e Serviços; 04 – Transferências
Correntes; 05 – Subsídios; 06 – Outras Despesas Correntes.
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2.2 – Despesas de Capital
07 – Aquisição de Bens de Capital

PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES:
01 - Despesas com o Pessoal

47.551,87 €

02 - Aquisição de bens e serviços

14.502,04 €

04 - Transferências correntes

4.092,80 €

05 - Subsídios

4.571,16 €

06 - Outras Despesas Correntes

403,76 €

71.121,63 €

DESPESAS DE CAPITAL:

07 - Aquisição de bens de capital:
01 - Investimentos

17.722,50 €

03 - Bens de Domínio Publico

11.458,90 €

TOTAL DA DESPESA

29.181,40 €

100.303,03 €

No exercício de 2008, a Junta de Freguesia arrecadou 99.450,09 euros de
RECEITA, e 1361,97 euros de saldo da Gerência anterior 2007.
Nas DESPESAS verificam-se gastos de 100.303,03 euros.
Por conseguinte, verifica-se, em termos de Orçamento, um Saldo de Gerência no
valor de 509,03 euros.
Nas RECEITAS DE CAPITAL, verifica-se uma diminuição de investimento,
sobretudo pelo atraso nas Obras delegadas, por parte do Município de Macedo de
Cavaleiros, a qual apenas foi executada e liquidada a Obra Arruamento do
Caminho de Acesso ao Cemitério de Nogueirinha.
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BENEFICIAÇÕES E OBRAS
Acessibilidades:
 De acordo com o protocolo celebrado com o Município de Macedo de
Cavaleiros, concluíram-se as obras do alargamento do Cemitério de Nogueirinha
e a pavimentação do caminho de acesso ao mesmo;
 Procedeu-se à limpeza e conservação dos caminhos públicos da Freguesia –
Nogueirinha e Travanca;
 Aquisição de máquinas corta – relva e ferramentas
 Manutenção e limpeza das bermas na rede viária;
 Manutenção corrente dos pavimentos na rede viária;
 Diversas intervenções ao nível da iluminação publica;
Ambiente/ Espaços de Lazer
 Manutenção corrente dos Jardins da Freguesia;
 Prevenção de incêndios e limpeza de terrenos, divulgou os apelos recebidos pelo
Governo; intermediou diversas situações entre proprietários de prédios;
interpelou alguns proprietários para que procedessem à respectiva limpeza;
Educação e Acção Social
 Arranjo do Parque Infantil de Travanca e Zona envolvente;
 Colaboração com o Município de Macedo de Cavaleiros nas acções realizadas
no âmbito da Acção Social;
 Reunião com empresa na área da formação para eventual realização de cursos de
informática para idosos.
 Colaborou com o IPJ - Programa OTL – Projecto Reciclar é Ganhar - Promover
a ocupação saudável dos tempos livres dos jovens, orientando-os para o
desempenho de actividades ocupacionais
Abastecimento de Agua
 Manutenção corrente dos colectores de águas pluviais da rede viária;
 Limpeza e conservação dos chafarizes e Fontanários da Freguesia;
Cultura e Desporto
 Subsidiou as Associações sem fins lucrativos;
 Apoiou na divulgação da “Gala do Desporto Ondas D´Ouro/2008;
 Subsidiou a aquisição dos troféus do “Grande Torneio de Pesca” e do “1º
Torneio de Tiro aos Pratos de Freguesias” organizado pelo Clube Caça e Pesca
de Macedo de Cavaleiros;
 Foram subsidiadas as despesas com a realização das Festas Tradicionais das
anexas de Travanca e Nogueirinha, bem como da festa em Honra de S.
Francisco de Assis;
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 Apoiaram-se três equipas de futebol no Torneio entre Freguesias, nomeadamente
na aquisição dos equipamentos e pagamento de inscrição;

Saúde Publica
 Divulgou as análises realizadas às fontes da Freguesia;
 Solicitou-se apoio à GNR para a remoção de viaturas paradas/abandonadas na
via pública, bem como de gado morto encontrado abandonado na mata
SERVIÇOS GERAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA
Administração Geral
 Aquisição de software informático
 Gestão de Atestados e Correspondência;
 Gestão de Actas;
 Gestão de Canídeos;
 Gestão de Cemitérios;
 Gestão de Inventário;
 Actualização do POCAL
 Manteve-se em funcionamento e disponível à população um Posto Público de
ajuda no preenchimento e submissão de declarações de IRS – Campanha 2008.
Diversos







Expediente Geral informatizado;
Recenseamento Eleitoral com o novo sistema informático;
Licença e Registo de Canídeos informatizado;
Registo de Cemitérios - Concessão de Sepulturas informatizado;
Inventariação de bens informatizado;
Em execução o Site da Freguesia de Macedo de Cavaleiros;

Constituindo, estas as principais acções levadas a cabo pela Junta de Freguesia no ano
2008, outras se poderiam acrescentar, embora com uma menor amplitude, mas de igual
importância para a Freguesia e Comunidade.
Só com enorme rigor na gestão dos fracos recursos disponíveis, se tornou possível a
execução de todas as acções levadas a cabo no decorrer deste ano, no qual, esteve
sempre presente o espírito de proporcionar à população desta Freguesia, as melhores
condições de vida possíveis.
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