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RELATÓRIO DE GESTÃO
O Executivo da Freguesia de Mangualde, de acordo com o nº 2. alínea b) do
artº 17º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, apresenta o Relatório e os Documentos
de Prestação de contas relativas ao ano de 2007.

Na elaboração deste Relatório de Actividades e Contas de Gerência de 2007,
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 correcta avaliação dos resultados e do grau de eficiência e
eficácia.
Tentámos, por esse motivo ser os mais rigorosos possíveis na análise da
realidade das actividades desenvolvidas.
Durante o ano de 2007 foram desenvolvidas diversas actividades socioculturais
e desportivas, para além do apoio dado a um conjunto de actividades levadas a
efeito pelas Colectividades e Instituições da Freguesia, assim como
concretizámos diversas obras que melhoraram a qualidade de vida da
população da nossa Freguesia e preservaram o património da mesma.
Procurámos, assim, gerir eficientemente os meios financeiros, materiais e
humanos que tivemos á disposição.
A percentagem de execução orçamental da receita foi de 82,85% e da despesa
de 80,46%, facto de termos elaborado documentos previsionais realistas e
executáveis.
Os nossos princípios de actuação baseiam-se no nosso programa eleitoral e na
nossa politica autárquica:
. 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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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

A execução orçamental foi cumprida de acordo com o plano inicial e
respectivas rectificações aprovadas oportunamente pelo Executivo, apenas na
Rubrica de Receitas de Capital não foi atingido o objectivo que era a venda do
último lote de terreno do Loteamento do Casalinho .

RECEITAS

Correntes
Capital

PREVISÃO
231.564,93
25.300,00

EXECUÇÃO
232.871,57
370,50

Total

256.864,93

233.242,07

Assim, as Receitas Correntes tiveram uma execução de cerca de 101%
enquanto as Receitas de Capital se situaram, pelos motivos expostos em cerca
de 1,5%.

DESPESAS

Correntes
Capital

PREVISÃO
185.406,00
96.110,68

EXECUÇÃO
159.280,66
67.243,53

Total

281.516,68

226.524,19

Considerando as despesas verifica-se que a percentagem da execução
orçamental é relativamente às Despesas Correntes de cerca de 86% e às
Despesas de Capital em cerca de 70%. No entanto é de referir que existe uma
verba consignada no saldo de gerência de cerca de € 19,500,00, destinada a
despesas de capital, que não foi executada já que está cativa, pois destina-se à
construção dos balneários de Almeidinha e só foi transferida pela C.M.M. no
final do ano, não havendo por isso tempo para ser utilizada.
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DESAGREGAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES

As receitas correntes, de forma descendente, desagregaram-se do seguinte
modo:

Fundo de Financiamento das Freguesias
Câmara Municipal de Mangualde
Estado (Comparticipações Diversas)
Taxas Diversas
D.G.A.L.
Serviços Diversos
Rendimentos Diversos
Impostos Directos

112.586,00
81.364,99
17.188,97
6.648,51
6.172,38
5.085,00
2.302,89
1.522,83

De referir que a receita do F.F.F. representa cerca de 49%.

A receita de capital, conforme já referido não teve expressão.
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DESAGREGAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES

As despesas correntes, de forma descendente, desagregaram-se do seguinte
modo:

Despesas com o Pessoal
Aquisição de Bens e Serviços
Transferências Correntes
Outras Despesas

102.033,99
52.233,47
4.214,00
799,20

De referir que as despesas com o pessoal representam cerca de 64% do total
das despesas correntes.

A despesa de capital foi efectuada no valor de

€ 67.243,53

e representa cerca de 30% do total da despesa executada.
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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

INTERVENÇÃO SOCIAL

- Apoio alimentar a 15 famílias carenciadas com a distribuição mensal de
cabazes.

- Estabelecemos um protocolo com o Instituto do Emprego e Formação
Profissional-Centro de Emprego de Viseu, para a apresentação quinzenal dos
desempregados, evitando a sua deslocação a Viseu.

- Estabelecemos um protocolo com a Segurança Social para a cedência
temporária de instalações, para os respectivos serviços de acção social
desenvolverem a sua actividade, durante as obras que se efectuaram na Casa
do Povo.

- Colaboração com a Rede Social do Concelho.

- Estabelecemos um protocolo com a Direcção Geral dos Impostos para o
preenchimento e envio das declarações de IRS via Internet.
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EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

- Apoio financeiro às diversas Associações e Colectividades da Freguesia nas
suas actividades culturais e desportivas.
- Promoção do 1º Torneio de Futebol de Cinco Inter associações da Freguesia.
- Apoio financeiro às tradicionais festas das aldeias e bairros.

- Apoio financeiro aos Agrupamentos Escolares com a atribuição de uma verba
anual para material de expediente e limpeza, assim como nas visitas de estudo
e de finalistas.

- Distribuição de lenha para aquecimento das salas de aula do 1º ciclo e
jardins-de-infância.

- Comemoração do Dia Mundial da Criança.

- Comemoração do Dia Mundial da Árvore.

- Festa de Natal para todas as crianças da Freguesia com a realização de uma
peça de Teatro.

- Realização da 2ª Semana da Juventude.

- Realização de Actividades de Verão (Julho e Agosto) para as crianças do 1º
ciclo
- Cedência gratuita do palco às Associações e Comissões de Festas da
Freguesia.
- Colaboração com a Universidade Sénior de Mangualde com a cedência de
um pequeno espaço destinado ao atendimento e inscrição dos alunos.
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URBANISMO, REABILITAÇÃO URBANA E ACESSIBILIDADES

OBRAS REALIZADAS

ALARGAMENTOS DE RUAS E CONSTRUÇÃO DE MUROS:

-

Rua da Cruz - Rua Principal e Rua do Paço- Santa Luzia.

-

Construção de muro e de um pontão com manilhas e betão armado, no

Ribeiro de Santa Luzia
-

Largo de São Pedro - S. Cosmado.

-

Rua das Vargens - Pinheiro de Baixo.

-

Construção de muro e aplicação de lancil no Largo do Rossio em Pinheiro

de Cima.

RECONSTRUÇÃO DE MUROS:

-

Largo Santa Rita e Caminho do Meal - Santo André.

-

Rua Gil Vicente-Bairro do Modorno.

-

Rua Casal D´Além - Oliveira.
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PAVIMENTAÇÃO EM BETÃO ARMADO DE PARTES DE RUAS:

-

Rua Casal D´Além – Oliveira.

-

Rua do Tanque e outra paralela - Canedo do Mato.

-

Acesso à Rua da Pereira – Cubos

-

Rua da Eira - Darei

CALÇADA NOVA:

-

Passeio da Rua do Farol -Cubos.

-

Parte da Rua da Cruz – Santa Luzia

-

Travessa da Catraia – Santo André

-

Largo Junto à Escola – Santo André

-

Largo do Rossio – Pinheiro de Cima
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AMBIENTE, ÁREAS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS

FONTANÁRIOS:

-

Aplicação de tubagem nova – Cubos.

-

Reparação da bomba do chafariz do Largo Stª Marta – Cubos.

-

Arranjo do fontanário do Canedo do Chão.

-

Colocação de um chafariz no Largo da Capela – Darei.

-

Aplicação de tubagem nova na Fonte da Quinta da Moita.

LAVADOUROS:

-

Construção da cobertura do tanque de Darei com pilares em pedra, placa

de cimento e telha regional.
-

Remodelação e arranjo do tanque dos Passos e Ançada.

FORNOS:
-

Reconstrução total do forno dos Passos.

-

Construção do interior e colocação de porta no forno de Casal D´Além (em

Oliveira).
-

Construção do interior do forno de Santo André.
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VEDAÇÕES:

-

Vedação com grade do Largo Santa Rita, em Santo André.

-

Vedação com painéis de rede hevagonal no Largo da Escola Antiga –
Almeidinha.

-

Colocação de rede nova no Polivalente de Almeidinha.

OUTRAS INTERVENÇÕES:

-

Colocação de mesas e bancos em pedra em: Cubos, Santo André e Bairro

S. João.
-

Remodelação da canalização e abastecimento de água dos balneários do

Campo Conde de Anadia.
-

Arranjo de diversos caminhos com tout-venant.

-

Limpeza das Aldeias e Bairro Sr.ª do Castelo (várias vezes por ano). De

caminhos rurais, florestais e maninhos da Junta de Freguesia junto às casas e
fábricas

-

Plantações de árvores em vários locais da Freguesia.
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GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA

- Colocação de placares informativos em todas as Aldeias da Freguesia.

- Realização de reuniões públicas em sete Aldeias da Freguesia.

- Difusão de informação importante através de documentos afixados nos
placares existentes em todas as Aldeia.

- Actualização regular da página da Junta na Internet.

- Efectuámos reuniões e vários contactos com o Município no sentido da
concretização de obras da sua responsabilidade.
RECURSOS HUMANOS:

-

Para o desenvolvimento das suas actividades a Freguesia tem ao seu
serviço o seguinte quadro de Pessoal:
. 2 funcionários do Quadro.
. 4 funcionários contratados a termo certo.
. Teve ainda ao seu serviço durante o ano, em termos médios, 5
trabalhadores colocados pelo Centro de Emprego no âmbito dos POC’s.

Relatório aprovado em Reunião Ordinária da Junta de Freguesia em 10/03/2008.
Relatório aprovado em Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia em
28/03/2008.
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