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Introdução 
 
O presente documento constitui o Relatório de Gestão e Demostrações Financeiras 
relativas ao ano de 2007, reflectindo a actividade municipal desenvolvida, a organização 
municipal, o capital humano e a situação económica e financeira do Município de 
Baião. Pretende-se que constitua um importante instrumento de apoio à gestão 
autárquica, pela possibilidade de rapidamente e de forma simples se visualizarem as 
informações, que se julgam suficientes à avaliação global e ao acompanhamento da 
situação, tanto nos domínios orçamental, como económico e financeiro. 
 
Inicialmente, descrevem-se as actividades mais relevantes e os projectos de 
investimento levados a cabo pelo Município ao longo de 2007 e dificilmente 
perceptíveis pela simples análise das informações orçamental e/ou financeira. 
 
O Relatório de Gestão foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas no ponto 13 
do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e as Demonstrações Financeiras foram 
elaboradas atendendo, para além das normas do referido Plano Oficial de Contas, às 
Instruções n.º 1/2001, aprovadas pela Resolução n.º 4/2001 da 2.ª Secção do Tribunal de 
Contas, publicadas na II.ª Série do Diário da República de 18 de Agosto de 2001, para a 
organização e documentação das contas das autarquias locais e entidades equiparadas 
abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). 
 
Neste pressuposto, aborda-se a situação económica e financeira do Município, no final 
de 2007, nas vertentes “orçamental” e “patrimonial”. 
 
Dos conteúdos tratados, destacamos, assim, os dados relativos à execução orçamental, 
através dos quais são disponibilizadas informações detalhadas sobre a execução das 
receitas e despesas previstas no Orçamento de 2007 e o inerente reflexo na situação 
patrimonial do Município (execução patrimonial). 
 
Na metodologia utilizada foram elaborados quadros, gráficos e rácios que evidenciam 
os dados indicados em cada capítulo. Para um melhor enquadramento e comparação das 
variáveis mais significativas da gestão municipal são apresentados, também, elementos 
relativos à execução dos anos anteriores. 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________  4 
Relatório de Gestão do Município de Baião  - Ano 2007 

1 – Relatório das Actividades Desenvolvidas por Pelouros  
 
1.1 – Cultura, Organização e Gestão Administrativa, Obras Públicas, Recursos 
Humanos e Finanças  
 
1.1.1 - Cultura 
 
Actividades: 

 
 
Museu: 
 

� Organização e acompanhamento de visitas de estudo, orientadas para o 1º ciclo 
do ensino básico com todas as Escolas do concelho (1200 alunos): 

o “Um Olhar sobre o Património”: visita às oficinas de artesanato das 
cestas de piorna de Frende e das bengalas de Gestaçô, Igrejas de 
Tresouras, Valadares e de Ancede, e Capela do Sr. Do Bom Despacho. 

o Mosteiro de Santo André de Ancede: visita ao CIVV, realização de jogos 
“agarra o pau” e corridas de cestos e de almudes. 

o Serra da Aboboreira: visita a 4 dólmens  
o Núcleo de Etnografia do MMB, Casa da Juventude: realização da oficina 

da “Broa caseira” 
 

� Organização e orientação da visita ao Núcleo de Arqueologia do MMB a todos 
os alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo do e.b. de todas as escolas de 1º ciclo do 
concelho: inclui actividades práticas. 

 

� Realização de oficinas solicitadas por turmas do 1º ciclo: “A Broa caseira”, “O 
Porco”, “Os Queijinhos frescos”. Realização da oficina “O contraste entre a 
cidade e o campo, no séc. XIX” para alunos do 11º ano de escolaridade. 

 

� Realização de sessões no NA do MMB sobre Megalitismo para alunos do 7º ano 
de escolaridade, sobre a Romanização para alunos o 7º e 10º ano de 
escolaridade. 

 

� Realização das seguintes visitas roteiro: dólmens da Serra da Aboboreira para 
alunos do 2º, 3º ciclo (EB2,3 de Ancede) e secundário; Castro de Porto Manso 
para os alunos do 10º ano de escolaridade; ao Castro do Cruito para alunos do 
11º ano e à Capela do Sr. Do Bom Despacho para os alunos do 8º ano de 
escolaridade da EB 2, 3 + S de Baião. 

 

� Acompanhamento de visitas realizadas ao Núcleo de Arqueologia, aos dólmens 
da Serra da Aboboreira e ao Mosteiro de Ancede, durante a semana e aos fins-
de-semana com excepção das realizadas no mês de Agosto, e de algumas outras 
que foram orientadas por outras pessoas. 
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� Orientação da oficina “A Formação de Baião” com os alunos de 12º ano, que foi 
adaptada para levar à cena durante a Feira Medieval, o que implicou ensaios 
semanais durante mais de um mês. 

 

� Realização de actividades para todos os alunos do 1º ciclo Agrupamento do Vale 
de Ovil no “Dia Mundial da Criança”. 

 

� Organização e participação da comemoração do “Dia Internacional dos 
Museus”. 

 

� Coordenação dos dois períodos de contexto de trabalho de alunos de 12º ano do 
curso de conservação preventiva da Escola Profissional de Arqueologia. 

 
 

 
 
Projectos: 
 

� “Encontros Culturais do Baixo Tâmega” (ON) – elaboração do Relatório Final e 
distribuição do Livro de Actas 

 

� “Complexo Cultural de Ancede” (ON) – conclusão do projecto para a criação do 
Centro Interpretativo da Vinha e do Vinho 

 

� Elaboração de projectos apresentados e aprovados pelo Leader +, através da 
Dólmen: “Baião em Imagens”; “Episódios no Quotidiano Medieval”. 

 

� Realização de actividades planificadas no projecto “Serviços Educativos do 
MMB”. 

 

� Iniciado o projecto “Do Douro às Serras”. 
 

� Elaboração do projecto de promoção de leitura “Palcos de Leitura” apresentado 
à Fundação Calouste Gulbenkian, aprovado e subsidiado em 10 mil euros. 
Aquisição de livros para dar início ao projecto: calendarização e 
acompanhamento das sessões realizadas com as escolas do 1º ciclo do 
Agrupamento do Sudeste no mês de Novembro, com as escolas do 1º ciclo e 
com as turmas de 2º e 3º ciclo do Agrupamento do Vale do Ovil. Calendarização 
das sessões a realizar em Janeiro do Agrupamento de Eiriz (1º, 2º e 3º ciclo). 

 

�  “Remodelação da Casa da Cultura” e “Implantação da Sala de Leitura em Sta. 
Marinha do Zêzere” 

 
 
 
 
 
Casa das Bengalas 
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� Elaboração do guião para painéis e legendagem 
 

 
 
 
 
Biblioteca 
 

� Realização da Hora do Conto para todos os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo 
do concelho 

� Organização e implementação da IIª Feira do Livro 

� Orientação do estágio de dois alunos da Escola EB 2,3+S de Baião na Biblioteca 

� Elaboração da proposta de protocolo com o Plano Nacional de Leitura 
 

 
 

Posto de Turismo 
 

� Participação na Feira de Fumeiro e do Cozido à Portuguesa (Casas de Turismo) 

� Montagem do stand da CMB na “Mostra do Tâmega” 

� Colaboração na montagem de uma exposição de pintura no Posto 
 
 
 
 
Participação em Colóquios e/ou Congressos 
 

� Elaboração do texto para publicação das Actas das Jornadas do Museu da 
Chapelaria em S. João da Madeira. 

� Participação nas Jornadas de Vale de Cambra com duas apresentações: uma 
sobre o papel do Museu Municipal na divulgação e valorização do Património 
regional; e outra sobre os seus Serviços Educativos. 

� Participação no Colóquio “Quanto Douro Conhecemos?”, em Tarouca. 
 

Cultura em números: 
 
 

1. Artes e Espectáculos: 
 

Tipo Nº 
Exposições 8 

Colóquios/Conferências/Seminários 11 

Teatro 3 

Concertos 4 

Total = 26  
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2. Comemorações: 
 

Tipo  
Dias Internacionais 3 

Dias Mundiais 1 

Dias Nacionais 2 

Protocolos 5 

Total = 11  
 

3. Festas e Feiras: 
 
 

Tipo 
Feiras de gastronomia 

Feira do livro 

Festas de funcionários 

Feiras culturais, locais e nacionais 

Total = 14 
 
 

Total de 57 Eventos 
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1.1.2 – Organização e Gestão Administrativa 
 
A – Novas Tecnologias 
 

1. Novo sistema de telecomunicações: 
2. Continuação da remodelação do parque informático, 
3. Novo portal da CMB; 
4. Generalização do acesso dos colaboradores da CMB à internet, ao e-mail e à 

rede; 
5. Implementação de um sistema de gestão documental, de controlo do 

atendimento e de fluxos de processos: 
• GSE (Gestão e Seguimento de Expediente); 
• GSP (Gestão de Seguimento de Processos) – em implementação; 
• SeAP@net (Controlo e Gestão de Atendimento). 

6. Implementação de um novo sistema de atendimento ao público; 
7. Aprovação do Programa Tâmega Digital: 

• Vertente 1 – Dinamização Regional (Conteúdos e Serviços Digitais) 

• Vertente 2 – Governo Electrónico Local em Banda Larga: Sítios 
Internet Autárquicos, Serviços on-line, Intranet Autárquica em Banda 
Larga. 

• Vertente 3 – Acessibilidades: Pontos Municipais de Banda Larga 
(HotSpots); 

• Vertente 4 – Infra-estruturas: Plataforma Tecnológica Regional, Rede 
Camarária em Banda Larga (incluindo ligação wireless entre edifícios 
municipais). 

• Divulgação e Promoção da Sociedade de Informação: Veículo 
“NetMóvel”. 

 
B – Floresta e Protecção Civil 
 
 
I – PLANEAMENTO 
1 - PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 
(elaboração e implementação); 
2 - PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL (elaboração e implementação); 
3 - PLANO DE FOGO CONTROLADO para a Serra da Aboboreira (elaboração); 
4 - PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA – Reformulação (EM EXECUÇÃO); 
5 – Planeamento da REDE MUNICIPAL DE PONTOS DE ÁGUA; 
 
 
II – PREVENÇÃO ESTRUTURAL E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURAS 
1 - Limpezas de matos junto a estradas e caminhos Municipais; 
2 - NOTIFICAÇÃO de proprietários para LIMPEZA DE MATOS EM TORNO DE 
HABITAÇÕES (93 notificações); 
3 - Manutenção da rede viária florestal e de pontos de água propriedade da Autarquia; 
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III – EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
1 - IX ENCONTRO DISTRITAL DOS CLUBES DA FLORESTA DO PROSEPE – 
(participação de 450 alunos, e de 8 Escolas de 7 Concelhos do Distrito do Porto; 
2 - Comemoração do DIA MUNDIAL DA FLORESTA; 

a) Peddy-paper e plantação de árvores com alunos das EB1 e utentes de Lares de 3ª 
idade de Campelo e Santa Marinha do Zêzere; 
b) Plantação de árvores (Aboboreira) com a EB2,3 de Ancede; 
c) Plantação de árvores (Aboboreira) com a CPCJ de Baião; 
d) Distribuição gratuita de árvores à população (1000 árvores); 

3 - Divulgação do património florestal Concelhio junto dos CLUBES DA FLORESTA 
DAS EB2,3 (visitas guiadas ao Carvalhal de Ovil e Loivos do Monte, Aboboreira e 
Mafómedes); 
4 – Elaboração, divulgação e distribuição de desdobráveis relativos à Protecção Civil; 
5 - Realização de acções de sensibilização da campanha “PORTUGAL SEM FOGOS 
DEPENDE DE TODOS” (6 acções em 6 Juntas de Freguesia); 
6 - Implementação, dos CLUBES DA PROTECÇÃO CIVIL nas Escolas do Concelho;  
 
 
IV – VIGILÂNCIA E DETECÇÃO DE INCÊNDIOS 
1 - Planeamento e implementação de um DISPOSITIVO DE VIGILÂNCIA composto 
por Elementos dos Programas Ocupacionais do IEFP e Jovens do Programa de 
Voluntariado Jovem para as Florestas do IPJ a quem foi ministrada, em colaboração 
com a GNR e as duas corporações de Bombeiros, FORMAÇÂO QUINZENAL; 
2 - Implementação da VIGILÂNCIA NOTURNA dos espaços florestais do Concelho; 
 
 
V – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 
1 - Colaboração com as Corporações de Bombeiros no combate a Incêndios florestais; 
2 - Limpeza de derrames de combustíveis em Estradas Municipais e intervenção em 
situações de gelo; 
3 - Abate/poda de árvores em risco e remoção de árvores caídas; 
4 - Remoção de enxurradas, queda de pedras e deslizamentos de terras; 
 
C - Ambiente 
 
1. Educação Ambiental 
 
a) Acções de Educação Ambiental, com o tema: “Recolha selectiva de resíduos”: 10 
acções de 3 escolas; 
b) Acções de Educação Ambiental, com o tema: “Recolha de óleos alimentares usados”: 
3 acções em 1 escola 
c) Colaboração com a escola EB 2,3/S de Baião na participação do programa Eco-
escolas; 
d) Visita às instalações da REBAT: 2 visitas; 
e) Concurso “Passaporte Amigo do Ambiente”: 6 turmas da escola EB 2,3/S de Baião; 
f) Comemoração do Dia Mundial do Ambiente na escola EB 2,3/S de Baião, com a 
entrega dos certificados de participação e prémios aos alunos vencedores do concurso 
“Passaporte amigo do Ambiente”: 164 alunos 



 

_______________________________________________________________________________  10 
Relatório de Gestão do Município de Baião  - Ano 2007 

g) “Campanha Doméstica”, através do programa do IPJ, em parceria com a REBAT: 
1121 inquéritos preenchidos 
h) Realização da campanha “Brigadas do Ambiente”, através do programa do IPJ, em 
parceria com a REBAT. 

i.  Sensibilização à população 
ii. Recolha de lixo dos jardins 

i) Incentivo à participação das escolas em concursos a nível nacional e local, por 
exemplo:  

i. “Eco-escolas” – Associação Bandeira Azul da Europa. Aderiu a escola EB 2,3/S 
de Baião; 
ii. “Concurso Mil Escolas” – Águas do Douro e Paiva. A escola EB 2,3 de Eiriz 
participou e ganhou uma menção honrosa; 
iii. “Projecto Rios” – Associação Portuguesa de Educação Ambiental.. 

 
j) “II concurso Árvore de Natal Ecológica” com participação de 5 escolas. 
 
 
 
2. Sistema de Limpeza Urbana 
 
a) Alteração dos contentores para RSU’s da vila de Baião; 
b) Contentores colocados para resíduos indiferenciados: 40 
c) Ecopontos colocados pela REBAT: 2 
d) Recolha de “Monstros Domésticos” 
e) Acção de Sensibilização sobre a Recolha de Óleo alimentar usado para a produção de 
Biodiesel; 
f) Recolha de “Óleos alimentares usados”; 
g) Recolha de tinteiros e toner’s do Edifício da Câmara Municipal, para reciclagem; 
h) Recolha de papel e cartão do Edifício da Câmara Municipal, para reciclagem; 
i) Alteração dos circuitos de recolha de RSU’s: poupança de 1445Km/mês; 
j) Identificação de todos os contentores do lixo do Concelho de Baião; 
k) Vistorias aos ramais de saneamento – inicio em 2007 e em execução; 
l) Estudo exaustivo sobre a população de Baião, com o objectivo de definição da tarifa 
do lixo de forma mais justa e com mais equidade – inicio em 2007 e em execução; 
m) Projecto de requalificação do Rio Teixeira, em parceria com a Câmara Municipal de 
Mesão Frio – inicio em 2007 e em execução; 
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1.1.3 – Obras Públicas 
 
 
A – Obras Públicas (empreitada) 
 

1. Pavimentações e beneficiação de estradas: 20 intervenções (792.208,55€); 
2. Construção e reconstrução de muros de suporte: 10 intervenções (83.199,15€); 
3. Abastecimento de água e saneamento: 8 intervenções (501.669,95€); 
4. Construção de edifícios e reparações: 10 intervenções (1.035.055,46€). 

 
Total: 48 intervenções (2.412.133,11€). 

 
 
B – Intervenções por Administração Directa 
 

1. Limpezas e reparações diversas: 
 

Tipo Total 
Parque escolar 344 
Parques e feiras 4 

Ruas/Caminhos/Estradas/Valetas 196 

Zona Industrial 3 

Zona Envolvente Postos Saúde 2 

Abrigos de passageiros 9 

Outros 43 

Total 601 
 

2. Pavimentações diversas: 
 

Tipo Total 
Adros igreja 1 

Parques 1 

Ruas/Caminhos/Estradas/Valetas 19 

Total 21 
 

3. Outras intervenções: 
 

Tipo Total 
Limpeza Fossas 103 

Colectores saneamento 52 

Condutas abastecimento de água 9 

Muros de suporte/passeios 6 

Ramais de ligação 45 

Outros 5 

Total 220 
Total de obras por Administração Directa: 842 Intervenções 
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1.1.4 – Recursos Humanos 
 
 
A – Formação 
 
 
 

1. Formação Interna (colaboradores da CMB) 
a) Número de intervenções formativas: 28; 
b) Número de formandos: 92; 
c) Colaboradores a frequentar o Ensino Superior: 8. 

 
 

2. Formação Externa 
a) Ensino Superior (ISCIA) – Educação Especial – Domínio Cognitivo-motor: 49 

formandos em regime presencial e 13 em regime não presencial. 
      Total de 62 formandos 
b) Cursos Profissionais (2006-2008): 101 formandos 
 

Cursos 
Cantaria 

Cozinha 

Empregado de mesa 

Espaços verdes e jardinagem 

Geriatria 
 
 
 
1.1.5 – Finanças 
 
A – O Rigor na Gestão 
 
Valor apurado referente a dívidas e 
compromissos até à data da tomada de 
posse (02/11/05) 

10.701.177,61€ 

 
Dívida à banca em 31/12/07 2.793.477,14€ 
Compromissos ainda não satisfeitos 932.837,85€ 
Total (A) 3.726.314,99€ 
 
 
Empréstimos contratados e por utilizar 

Centros Escolares 1.100.000,00€ 
Centros Cívicos e viação rural 2.500.000,00€ 
Total (B) 3.600.000,00€ 
  
Total (A+B) 7.326.314,99€ 
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1.2 – Desporto e Associativismo, Juventude e Educação  
 

Acções e medidas tomadas entre Julho de 2006 e Dezembro de 2007 

 

 

1.2.1 - Desporto e Associativismo 
 

1. Aumento das valências da piscina municipal coberta: continuação do aumento 

da frequência; 

2. Escolas, Ipss's e entidades similares com entrada gratuita, 

3. Continuação dos Estágios de natação e torneios em parceria com a ANNP, 

4. Semana “Viver Saudável” (Actividades aquáticas gratuitas, de 4 a 10 Setembro 

2006); 

5. Torneio de Futebol do Município de Baião (8 Setembro 2006, com entrega de 

equipamentos aos clubes federados do concelho); 

6. Taça da COMURB em Futebol de 11 (25 Novembro de 2006) onde Baião foi a 

selecção vencedora; 

7. AquaBaião 2006 (Demonstração de natação pelos utentes da piscina (9 

Dezembro de 2006); 

8. Torneio Inter-Distrital Feminino Sub – 19 em Futsal, em parceria com a A. F. 

Porto (16 - 17 Dezembro 2006) com a participação das selecções de Coimbra, 

Leiria, Aveiro e Porto; 

9. Estagio da Selecção Olímpica da Rússia de Canoagem (Dezembro de 2006); 

10.  Semana Aquática “Desporto pela Saúde” (1 a 5 Janeiro de 2007); 

11.  Acção de Formação de Giravólei (28 Fevereiro de 2007); 

12. Forte reforço da Programa Giravólei através dos professores de Ed. Física, no 

âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino 

Básico; 

13. Renovação do protocolo com o Centro Hípico; 

14.  Final da Taça de Portugal de Voleibol Feminino (7 Abril de 2007); 

15. Taça da COMURB em Futsal, no Marco de Canaveses (14 Abril de 2007), onde 

Baião ficou em 2º lugar; 

16.  Final da Taça de Portugal em Bilhar (28 e 29 Abril de 2007); 

17.  Abertura ao público do Pavilhão Multiusos (Maio de 2007); 
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18.  Parceria com o Clube Fluvial Portuense na realização da sua VIII Marcha de 

Montanha (4 a 6 Maio, pelo 2º ano consecutivo em Baião); 

19.  Final do Campeonato Nacional de Voleibol em Juniores masculinos (20 de 

Maio) com a presença do Leixões SC, o Sporting de Espinho, o Esmoriz  e o 

Clube ANA da ilha de Santa Maria dos Açores; 

20. “Junho em Movimento” – Caminhadas durante todo o mês de Junho de 2007, na 

vila de Baião; 

21.  Encontro de Técnicas Combinadas da ANNP (9 Junho) com a presença de 17 

equipas e 268 atletas; 

22.  Protocolo de colaboração com a A.R. Freixieiro (Julho de 2007) 

23.  I Triangular de Futsal de Baião (31 de Agosto, 1 e 2 Setembro de 2007), com a 

presença da A.R. Freixieiro, Rio Ave F.C. e uma selecção de Baião; 

24. “Dezembro Desportivo”, actividade para todas as faixas etárias, dividido em 4 

eventos: Férias Desportivas, Todos diferentes, todos iguais, Dezembro em 

Movimento e AquaBaião – participação de cerca de 200 munícipes e 100 

pessoas de fora do Concelho; 

25.  Gala Anual de Voleibol (19 de Dezembro de 2007) – Distinção da CMB pela 

Federação Portuguesa de Voleibol com o diploma das “Câmaras amigas do 

voleibol” – Casino da Póvoa do Varzim. 

 

 

 

1.2.2 – Juventude 
 

3. Forte dinamização da Casa da Juventude e Desporto: 

• Aumento significativo do nível de ocupação (estadia e alojamento); 

• Estágios Desportivos (Clubes concelhios e ainda A.R. Freixieiro e Rio Ave 

F.C., entre outros); 

• Cursos de Formação Profissional; 

• “Sede” do Grupo de Escoteiros de Baião (Iniciativa do Pelouro dos Assuntos 

Sociais) 

• Cursos de Pós-Graduação (Ensino Especial/ISCIA) 

• Realização de Programas de Férias Desportivas e Campos de Férias; 

4. Renovação do Protocolo com a Universidade do Porto no âmbito da 

Universidade Júnior, com crianças indicadas pela CPCJ de Baião; 
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5. Programa OTL de Curta Duração: 

• Brigada do Ambiente – 2 jovens – 4 turnos de 10 dias cada 

• Campanha Doméstica – 2 jovens – 4 turnos de 10 dias cada 

• Ao encontro do Passado – 2 jovens – 4 turnos de 10 dias cada 

• Casa da Juventude – 2 jovens – 4 turnos de 10 dias cada 

• À descoberta de Baião – 2 jovens – 4 turnos de 10 dias cada 

• Desporto é lazer – 2 jovens – 4 turnos de 10 dias cada 

6. Programa OTL de Longa Duração: 

• Casa da Juventude – 2 jovens – 3 meses cada jovem; 

• Ler é aprender – 2 jovens – 2 meses cada jovem; 

7. Realização do Festival da Juventude “ByOnRitmos” (Edição 2006 e 2007), 

 

1.2.3 – Educação 
 

1. Intervenções de requalificação em todas as EB1 e JI’s do concelho; 

2. Reforço em mais 50% das verbas para expediente e limpeza no Pré-escolar e no 

1º CEB (significa um aumento superior a 100% desde o início do mandato); 

3. Reforço de material didáctico e outro; 

4. Manutenção do Programa de Acção Social Escolar (em conjunto com o Pelouro 

dos Assuntos Sociais); 

5. Redefinição da Base de Dados para a gestão das comparticipações relativas à 

Acção Social Escolar (em conjunto com o Pelouro dos Assuntos Sociais); 

6. Reforço da rede de transportes do 2º e 3º Ciclos e Secundário; 

7. Implementação de um sistema de transportes escolares no 1º Ciclo, em parceria 

com as Juntas de Freguesia; 

8. Actualização dos dispositivos de segurança para o transporte de passageiros 

(transporte escolar); 

9. Aquisição de viaturas para o transporte escolar; 

10. Cobertura a 100% das refeições escolares (JI’s e EB1’s); 

11.  Horário Normal em todas as EB1´s (em virtude da disponibilização das 

refeições); 

12.  Componente de Apoio à Família em todos os JI’s; 

13.  Prolongamento de Horário em todos os JI’s; 

14.  Renovação do Protocolo com a Fundação Eça de Queiroz; 
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15. Apoio ao Desporto Escolar através da oferta de equipamentos desportivos; 

16. Iniciativa “Livro Gigante”, em colaboração com os Agrupamentos de Escolas e 

com o escritor baionense António Mota; 

17. Iniciativa “O Cinema vai à Escola” 

18.  Actividades de Enriquecimento Curricular (Inglês, Ed. Física e Educação 

Musical) em todas EB1’s do concelho com 100% de frequência de alunos (Anos 

lectivos 06/07 e 07/08); 

19.  Adesão ao “Plano Nacional de Leitura”; 

20.  Estabilização do pessoal auxiliar em todos os JI’s; 

21.  Proposta de Protocolo lançada aos Agrupamentos no âmbito de pequenas 

reparações nos edifícios escolares; 

22.  Aprovação pelo Ministério da Educação da Carta Educativa (Maio de 2007); 

23.  Construção do Pólo Escolar de Gestaçô (1ª Fase); 

24.  Reforço da oferta educativa para a Rede Pré-escolar (nova sala JI Pranhô); 

25. Lançamento do Concurso e adjudicação do Centro Escolar de Baião, a abrir no 

ano lectivo 08/09;  

26.  Introdução das modalidades de actividade física e desportiva, inglês e educação 

musical, na educação pré-escolar; 

27.  Atribuição de um subsídio aos Agrupamentos para apoio às actividades 

previstas no respectivo Plano de Actividades. 

 
 



 

_______________________________________________________________________________  17 
Relatório de Gestão do Município de Baião  - Ano 2007 

 
1.3 – Urbanismo, Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo 
 
Passados que estão os dois primeiros anos do mandato do executivo, na qualidade de 
vereador com os pelouros do urbanismo, agricultura, comércio, indústria e turismo, 
quero, de uma forma muito sucinta, para não ocupar muito do tempo destinado aos 
trabalhos desta assembleia, dar a conhecer a V. Exas. do trabalho que tem sido 
desenvolvido nestas áreas, um em continuidade e outro que tem vindo ser 
implementado, sempre com o intuito de melhorar a resposta das pretensões dos 
munícipes. 
As actividades nas áreas da agricultura, comércio, industria e turismo, estão interligadas 
e têm-se desenvolvido com a intervenção directa do Senhor Presidente da Câmara, 
sempre com o propósito de divulgar o nome de Baião e proporcionar a comercialização 
dos seus produtos, actividades essas que são sobejamente conhecidas de todos. 
  
No que diz respeito directamente ao sector do comércio, foi proposto e aprovado por 
esta A.M. o regulamento da publicidade que para além de facilitar o seu licenciamento 
reduziu o valor das respectivas taxas em cerca de 75% em relação às que anteriormente 
se aplicavam. 
 
Em Agosto do corrente ano, entrou em vigor uma nova legislação que estabelece o 
regime de funcionamento e licenciamento dos estabelecimentos de comércio de 
produtos alimentares, de prestação de serviços e de restauração e bebidas. 
Esta Câmara, sem que para tal estivesse obrigada, agendou, em parceria com a 
Autoridade Local de Saúde, a Associação Industrial e Comercial de Baião e a ASAE, 
acções de informação destinada a todos os comerciantes do concelho, tendo a primeira 
sido realizada nesta vila, a segunda em Ancede e a terceira em Santa Marinha. 
 
Estas acções tiveram por objectivo dar a conhecer a todos os comerciantes a nova lei e o 
a que a mesma obriga, nomeadamente no que respeita às obrigações de higiene e 
segurança alimentar que os mesmos deverão ter na comercialização dos produtos 
alimentares, assim como no que diz respeito aos respectivos licenciamentos. 
Quero realçar que esta lei também obriga ao registo cadastral dos comércios junto da 
Direcção Geral das Actividades Económicas. Pois esta Câmara, através dos seus 
serviços adstritos ao pelouro, tem prestado todo o apoio possível no que toca a esta 
matéria. È a única de entre as outras Câmaras que nos rodeiam que o fez e continua a 
fazer e que resultou num grande afluxo de comerciantes que pretenderam informação e 
colaboração. 
 
Abastecimento de água ao domicílio  
Já vigora o novo regulamento aprovado por esta A.M. 
Vinco uma das várias normas que o mesmo contempla – a que possibilita os inquilinos, 
cientes da sua responsabilidade, a solicitar a ligação de água, independentemente da 
autorização dos proprietários - medida esta de grande alcance social, como V. Exas. 
certamente compreenderão. 
A cobrança via CTT também já teve o seu início.  
Claro que a implementação deste novo sistema não foi fácil e o resultado dessas 
dificuldades traduziu-se em algumas deficiências e algumas incorrecções que irão 
merecer a atenção que o assunto merece. 
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Neste sector e no que respeita ás centenas de dívidas que encontramos quando cá 
chegamos e que muitas prescreveram, demos início às cobranças coercivas e o certo é 
que, ultimamente, verificam-se 7 a 8 casos mensais de não pagamento dentro dos prazos 
estipulados, e que são de imediato sujeitos a processo de cobrança coerciva. 
De referir que já foram instaurados 95 processos de execução fiscal, dos quais 31 
resultaram em pagamentos voluntários e os restantes continuam a seguir os seus 
trâmites legais. 
 
 
Saneamento básico 
Continua em curso o levantamento das ligações aos colectores gerais existentes no 
concelho para se aferir a legalidade das mesmas em defesa do interesse municipal e dum 
tratamento de igualdade, em relação a todos os munícipes, bem como no cumprimento 
das obrigações legais e procurando corresponder às orientações do IRAR (Instituto 
Regulador das Águas e Resíduos). 
 
Recolha do lixo doméstico 
Do mesmo modo se está a proceder ao levantamento de todos os fogos existentes no 
concelho, para posteriormente serem implementados critérios justos no que toca ao 
pagamento das respectivas tarifas. 
Salientamos, ainda, que com o apoio dos técnicos e da Presidência, implementamos um 
novo modelo de recolha do lixo que permitiu reduzir o número de quilómetros e 
aumentar o número de recolhas em determinadas freguesias.   
 
Urbanismo 
Conforme por mim foi instituído logo no início das minhas funções, continuam a haver 
as reuniões mensais com todos os intervenientes no processo de licenciamento de obras 
(técnicos, juristas, sector administrativo, fiscalização) por forma a interpretar legislação, 
aplicar normas, unificar procedimentos, resolver situações pontuais, etc…) 
Foi recentemente implementada uma triagem com maior especificidade na recepção dos 
diversos processos de pedidos de licenciamentos de modo a que os mesmos ultrapassem 
em conformidade a sua apreciação preliminar, permitindo assim a sua condução mais 
célere e consequente decisão final. 
Esta triagem tem a particularidade de, a não se verificar que o pedido não se encontra 
devidamente instruído, o funcionário rejeitar a sua recepção quando o mesmo não está a 
ser apresentado pelo próprio requerente. 
Embora esteja estipulado um dia da semana (segunda feira) para os técnicos prestarem 
todos os esclarecimentos relacionados com licenciamentos em curso, conforme a lei 
determina, o mesmo poderá acontecer em qualquer altura, desde que haja 
disponibilidade por parte dos mesmos técnicos. 
Foi determinado aos serviços de fiscalização municipal para que as obras que se 
detectem sem licenciamento, sejam todas objecto de participação por contra-ordenação, 
sem qualquer excepção, do que já resultou o seguinte: 
Ano de 2006: 
- 33 Contra-ordenações levantadas 
   2 delas foram arquivadas 
 31 aplicadas custas dos respectivos processos o que corresponde ao valor de 309,38 €.  
 
Ano de 2007:  
- 55 Contra-ordenações levantadas 
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- 46 delas com decisão final 
- 9 com notificação de decisão final 
- 4 com coimas aplicadas e que se encontram nas seguintes situações : 
 3 recorreram a tribunal – uma já obteve decisão favorável, tendo o Tribunal reduzido a 
coima de 5.000 euros para 3.200 euros (cosegimove)  
 2 -  uma delas de  11.000 € e outra de 5.000 € ainda não obteve decisão do tribunal 
 1 de 5.000 €, paga em prestações, tendo a autarquia já recebido 1.500 € 
 
Por fim e para que V Exas. fiquem com uma ideia da quantidade de processos de 
licenciamento de obras que no final do dia de hoje existiam nos respectivos serviços, 
informo que o seu número era de 493, que se dividem em três situações: 
111 - deferidos – isto é, prontos a pagar as taxas para emissão do respectivo alvará de 
licença. 
 139 - em tramitação – isto é, distribuídos por 2 arquitectos, 2 engenheiros, fiscalização 
e serviços administrativos e jurídicos. 
Quero realçar que na posse do vereador do urbanismo não se encontra qualquer 
processo em compasso de espera. 
243 - pendentes – isto é - aguardam a entrega de elementos que foram solicitados e que 
são da responsabilidade dos técnicos   autores dos diversos projectos. 
É nesta situação que se verificam os atrasos mais significativos e que levam à demora 
que muitas vezes se traduz na decisão final, passando a ideia na opinião pública de que 
esta demora se deve única e simplesmente à Câmara, o que na realidade e que 
facilmente se poderá constatar que assim não é. 
De qualquer forma todos os funcionários envolvidos neste sector (técnicos, juristas, 
administrativos, fiscais, …) não se poupam a esforços para que os prazos legais sejam 
cumpridos, na sua grande maioria com antecipação da sua data limite.   
 
Como nota final, lembro que o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação sofreu 
alterações profundas, que lhe foram introduzidas pela Lei nº. 60/2007, de 04 de 
Setembro e que entram em vigor no próximo mês de Março. 
Os funcionários que atrás referi já participaram em algumas acções de formação, que se 
traduziram a seminários e conferências, havendo necessidade de formação mais 
aprofundada e a que a Câmara não se alheia, bem pelo contrário. 
Como a lei o exige, irá haver lugar à feitura de um novo Regulamento que em altura 
própria será submetido a apreciação e aprovação desta Assembleia. 
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1.4 – Assuntos Sociais 
 
Ao longo do ano de 2007, e no que concerne ao Pelouro dos Assuntos Sociais deste 
executivo camarário procurou-se consolidar a relação frutuosa já existente com todas as 
IPSS's do concelho com o objectivo de não só elaborar os critérios de atribuição de 
subsídios para ao ano de 2007 como também discutir e acordar sobre a concessão de 
equipamentos desactivados em razão da reorganização processada no Parque Escolar 
concelhio. Para esse efeito foram realizadas várias reuniões com todas as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, tendo o executivo camarário como filosofia de 
fundo a concepção de que estas Instituições não tendo por princípio fins lucrativos nem 
capital disponível, e vivendo por isso, para além das pequenas contribuições dos 
utentes, de sócios beneméritos, de apoios do Estado através da segurança Social, de 
eventuais apoios de empresas privadas e, naturalmente de benefícios que a Autarquia 
tem o dever moral de dispôr e prestar dentro daquilo que constitui a justa medida que a 
razoabilidade e o bom senso necessariamente determinam e impõem. 
O executivo camarário jamais trairá o princípio da subsidiariedade mormente 
concorrendo com Instituições, quer deste tipo, quer mesmo com empresas do sector 
privado, desde que as respostas quem ambas derem à sociedade local sejam eficazes e 
se ajustem às necessidades quer económicas quer sociais do Concelho. Não vivemos 
numa sociedade marxista e serão dadas todas as oportunidades ponderadas e prudentes a 
quaisquer actividades privadas ou cooperativas que se conformem aos anseios quer da 
autoridade política local quer das populações a quem temos a obrigação de servir por 
emanação democrática do poder. Apenas e só as jurisdições e os poderes públicos 
devem intervir quando porventura a sociedade civil falhar ou faltar não dando respostas 
sérias e consequentes aos desejos justos e inquietações próprias das populações. Dentro 
de todo este espírito cedemos, mediante prestações simbólicas, à Santa Casa da 
Misericórdia o CAO de Chavães e muito proximamente concederemos à OBER a Casa 
do Idoso nas mesmas condições. 
No âmbito da Rede Social por acção convergente com os Senhores Presidentes de Junta 
e com as IPSS's fez-se o recenseamento habitacional social do concelho para a 
consecução do Projecto PROHABITA, cuja programação até 2013 já foi enviada há 
muito tempo para o INH, hoje, IHRU, aguardando-se a qualquer momento uma resposta 
formal depois das múltiplas reuniões havidas com aquela instituição. 
 
REAPN 
 
A Câmara Municipal de Baião, dentro de um conjunto de sete câmaras pertencentes à 
região NUTIII foi a impulsionadora de um acordo com a REAPN, que por sua vez, 
estabeleceu um protocolo com a CCDRN, com o objectivo de se proceder a uma 
análise, com carácter científico sobre «O impacto do (des)emprego na pobreza e 
exclusão social no Porto – Tâmega – Pistas de Acção Estratégicas» nas regiões das 
Câmaras aderentes a este projecto que comporta um estudo preliminar, já realizado, 
seguido do estudo definitivo, previsto para meados do mês de Março e um Plano de 
Intervenção, previsto para o fim do mês de Abril, em matéria de combate à pobreza e 
exclusão social que permitirão no seu conjunto favorecer a adesão a candidaturas a 
fundos comunitários. 
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CPCJ 
 
No que concerne à CPCJ, organismo autónomo, mas no qual obrigatoriamente por 
imperativo da lei tem que estar representada a Câmara Municipal e que por decisão, há 
já 2 anos, da Comissão Alargada foi designado o seu representante Presidente da 
Comissão que acompanha na generalidade todos os casos, é sua responsabilidade dar 
andamento à sinalização de casos, à abertura dos processos, aos Acordos de Promoção e 
Protecção e ao envio, em decisão partilhada com os membros da Comissão Restrita, se 
for caso disso, dos processos para Tribunal quando a competência da Comissão estiver 
esgotada e for exigida juridicamente a entrega dos processos para o Órgão a quem 
compete a decisão final de julgar na salvaguarda do interesse dos menores, das crianças 
e jovens em risco. Posso dizer a todos os membros desta Assembleia que as Comissões 
funcionam bem e tem técnicos competentes e empenhados no acompanhamento 
bastante difícil de muitos dos casos. A Comissão Nacional já reconheceu de viva voz a 
forma eficaz como a CPCJ de Baião se organiza e trabalha. 
Para não demorar muito tempo e maçar também os Senhores Deputados Municipais 
apresentarei de seguida, sumária e resumidamente, as actividades do Pelouro durante o 
ano de 2007. 
Ao longo de 2007, com o funcionamento da Linha Amiga foram abrangidas pessoas 
carenciadas com mais de 65 anos de todo o concelho com um total de 77 inscrições e 49 
situações resolvidas. 
Em relação ao funcionamento da Unidade Móvel de Saúde foram abrangidos os 
munícipes do concelho com um total de 3118 inscrições e 9317 atendimentos. 
As visitas domiciliárias no âmbito dos Assuntos Sociais abrangeram agregados 
familiares ou pessoas singulares de todo o concelho num total de 115 munícipes. 
Os atendimentos no âmbito dos Assuntos Sociais abrangeram agregados familiares ou 
pessoas singulares de todo o concelho num total de 660. 
As candidaturas ao programa SOLARH abrangeram agregados familiares ou pessoas 
singulares de todo o concelho num total de 7 candidaturas, 3 das quais já aprovadas em 
reunião de Câmara. 
Em Janeiro de 2007, com a aprovação dos critérios de atribuição de subsídios às IPSS's 
para esse ano foram abrangidas IPSS's que lidam com agregados familiares ou pessoas 
singulares apoiados e/ou a apoiar (apoio domiciliário) num total de 30 famílias. Foram 3 
o número de IPSS's envolvidas neste apoio. 
Em Fevereiro de 2007entrou em vigor o Fundo de Solidariedade Social abrangendo 
agregados familiares ou pessoas singulares de todo o concelho. Houve 11 situações 
resolvidas nas 43 candidaturas legíveis. Houve 1 candidatura elegível e 8 candidaturas 
arquivadas. 
Entre Janeiro e Março de 2007, em parceria com a Universidade Fernando Pessoa, pôs-
se em andamento o Projecto Ambulatório Saúde Oral e Pública onde se apoiaram 1571 
munícipes aos quais se rastreou análises clínicas (912), tensão arterial (457), Medicina 
Dentária (163) e Terapia da fala (39). 
Em Abril de 2007 realizou-se a I Feira de Emprego e Formação Profissional que 
abrangeu a comunidade educativa e o público em geral. 
Em Abril de 2007, a Câmara Municipal assinou um Protocolo de Compromisso de 
Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) com a Segurança Social e a Santa 
Casa da Misericórdia, com a presença do Senhor Ministro do Trabalho e da 
Solidariedade Social, Dr. Vieira da Silva, para abranger as crianças, jovens e adultos 
desempregados ou à procura de 1º emprego e os idosos. Neste sentido e no âmbito desse 
contrato vão ser criados: 
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- o grupo de escoteiros de Baião; 
- um centro de incubação de empresas num conjunto de 9, nos 3 anos de duração 

do contrato; 
- um centro de escritórios virtuais; 
- um gabinete de apoio ao empresários; 
- um grupo de voluntariado para apoio de proximidade; 
- um espaço internet em Ancede, que irá evoluir para Posto de Atendimento ao 

Munícipe como já existe em Santa  Marinha do Zêzere; 
- o reforço dos dois espaços internet já existentes em Campelo e Santa Marinha do 

Zêzere; 
- criação de um Centro de Recursos e Qualificação para formação e 

desenvolvimento de competências parentais, sociais e individuais e a 
- criação de um núcleo de alfabetização para 100 idosos. 
    

Em Setembro de 2007, realizou-se o II Passeio/Convívio Sénior abrangendo pessoas de 
idade maior de todo o Concelho num total de 1600 participantes. 
Em Outubro de 2007, em articulação com o Pelouro da Educação e num trabalho 
conjunto divulgaram-se as listas da Acção Social Escolar que abrangeram famílias do 
Concelho com filhos entre s 3 e os 10 anos num total de 776 famílias. 
Em Dezembro de 2007, realizou-se a III Festa de Natal Sénior para pessoas de idade 
maior de todo o Concelho num total de 1300 munícipes. 
Ao longo de 2007, dinamizou-se a Rede Social do Concelho com 7 reuniões do núcleo 
executivo, 3 reuniões de acompanhamento por parte da Segurança Social, uma reunião 
extraordinária co m os Senhores Presidentes das Juntas com assento no CLASB parta 
reflexão sobre a necessidade ou não da implementação em Baião das Comissões Sociais 
de Freguesia e uma reunião do Plenário do CLASB, onde foram aprovadas as 
candidaturas das IPSS's ao Programa PARES, a saber: 

- candidatura da OBER à creche do Gôve; 
- candidatura do Centro Social de Santa Cruz do Douro para alargamento do Lar; 
- candidatura da Santa Casa da Misericórdia para o Lar Residencial para Pessoas 

Portadoras de Deficiência, na Urbanização das Leiras; 
- candidatura do CECAJUVI à Segurança Social para acordo atípico para o 

CAFAP (Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental) e a 
- candidatura da Santa Casa da Misericórdia para o CAO de Mesquinhata. 
 

Existiram ainda 3 reuniões do Núcleo Operativo da Plataforma Territorial do Tâmega e 
3 reuniões da mesma Plataforma. 
Em relação a estas reuniões da Plataforma Territorial Supraconcelhia do Tâmega tem a 
Câmara Municipal de Baião realizado um trabalho profícuo para que haja uma 
concertação entre as várias Câmaras Municipais que constituem a NUTIII no sentido de 
se racionalizarem os equipamentos necessários às várias regiões da Plataforma com 
objectivo de não se duplicarem em territórios vizinhos estruturas sociais desnecessárias 
que dificultariam o acesso quer a fundos do QREN, quer a apoios da Segurança Social. 
 
Apesar de todos o trabalho desenvolvido em dois anos pelo Pelouro que conduzo, o 
Concelho de Baião pode considerar-se infelizmente ainda, sob o ponto de vista social, 
um espaço deprimido cujas razões se perdem na lonjura do tempo que não importa aqui 
e agora referir e que necessariamente serão precisos 15 a 20 anos para a sua resolução 
global e talvez definitiva. O contacto individual e regular que tenho mantido com a 
generalidade dos munícipes com mais de 65 anos que são cerca de 4200 (1/5 da 
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população do concelho em que mais de metade não sabe ler nem escrever) tem 
permitido compreender os seus anseios, as suas dificuldades e angústias perante os 
problemas que enfrentam no dia-a-dia. A doença, o isolamento e as más condições de 
habitabilidade, são os três aspectos, negativamente mais importantes, que ressaltam com 
este contacto com os mais velhos. Não se pense todavia que a maioria das pessoas não 
é, de uma forma geral e, à sua maneira, feliz. Gostam da sua terra, sentem-se bem em 
suas casas e em contacto com a terra. 
Os grandes problemas ainda assim a uma minoria, mas vasta, que é preciso paulatina e 
persistentemente combater com uma melhor prestação de cuidados de saúde, com um 
apoio domiciliário mais sólido e outras respostas no âmbito do isolamento, em parceria 
com Organizações Não Governamentais e IPSS's e um Programa de Habitação Social 
condigno e consistente. É para esse combate a médio e longo prazo que este executivo 
também está preparado.  
É com muita satisfação que comunico e anuncio a esta Assembleia com vista a 
combater essa realidade de isolamento dos mais idosos que no âmbito do Projecto 
“Vamos Conhecer Baião” iremos em Março e Julho, percorrer todo o concelho com os 
mais velhos deste município de Baião. 
Para finalizar direi que temos consciência que os nossos inimigos são, para além dos 
que já enunciei, a pobreza e a exclusão social. Contamos com todos vós para os 
debelarmos dentro das nossas possibilidades. 
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2 – Análise Orçamental 
 
Pretende-se, com este capítulo, proceder a uma breve síntese dos elementos relativos à 
execução orçamental de 2007, nomeadamente, no que se refere ao comportamento e 
evolução histórica das suas principais variáveis. 

 

2.1 – Comparação: Execução 2006 – Previsão 2007 – Execução 2007 
 
 
Quadro 1 – Execução 2006 – Previsão 2007 – Execução 2007 
 

Execução % Previsão % Execução % Tx. Ex. Valor % Valor %

Correntes 7.707.274 64,8 8.165.259 54,6 8.221.862 61,5 100,7 514.588 6,7 56.603 0,7

Capital 4.187.270 35,2 6.516.075 43,5 4.911.653 36,8 75,4 724.383 17,3 -1.604.422 -24,6

Outras 4.739 0,0 286.063 1,9 231.293 1,7 80,9 226.553 4.780,4 -54.770 -19,1

Total 11.899.284 100,0 14.967.397 100,0 13.364.807 100,0 89,3 1.465.524 12,3 -1.602.590 -10,7

Execução % Previsão % Execução % Tx. Ex. Valor % Valor %

Correntes 6.442.802 54,2 8.053.541 53,8 7.516.167 58,8 93,3 1.073.366 16,7 -537.373 -6,7

Capital 5.440.069 45,8 6.913.856 46,2 5.268.514 41,2 76,2 -171.555 -3,2 -1.645.342 -23,8

Total 11.882.871 100,0 14.967.397 100,0 12.784.681 100,0 85,4 901.811 7,6 -2.182.716 -14,6

Desvio orçamental
Receitas

2006 2007 Evolução 2006-2007

Desvio orçamental
Despesas

2006 2007 Evolução 2006-2007

 
 
 
Receitas 
 
Em 2007, as Receitas recebidas pelo Município totalizaram 13.364.807 euros, montante 
constituído por receitas de naturezas corrente - 8.221.862 euros (61,5%), capital - 
4.911.653 euros (36,8%) e outras – 231.293 euros (1,7%). 
O nível de execução orçamental da receita, foi de 89,3%. A título de curiosidade refira-
se que a taxa de execução da receita em 2006 foi de apenas 75,4%. Portanto, a taxa de 
execução da receita foi superior, relativamente ao ano anterior, cerca de 13%. 
As receitas arrecadadas aumentaram 12,3% face ao ano anterior. Se, por um lado, as 
Receitas Correntes apresentam um crescimento de 6,7% (verificando um desvio de 
apenas 0,7% face aos valores previamente orçamentados), já as Receitas de Capital 
apresentam um crescimento de 17,3% (verificando um desvio negativo de -24,6%, face 
ao previsto para 2007). 
O desvio negativo da receita de capital deve-se por um lado à não utilização do 
empréstimo contratado com a Caixa Geral de Depósitos para os centros escolares e por 
outro à arrecadação de apenas 10% de receita da venda do terreno da Pala (os restantes 
90% do valor da venda irá entrar nos cofres da autarquia em 2008). 
 
Despesas 
 
O valor dos pagamentos efectuados foi de 12.784.681 euros, aplicados da seguinte 
maneira: 
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Designação Valor (€) %

Grandes Opções do Plano (PPI+PAM) 6.531.610 51,1

Operações Financeiras 439.126 3,4

Funcionamento dos Serviços 5.813.945 45,5

Total 12.784.681 100,0
 

 
Relativamente às despesas de 2007, verificou-se um acréscimo de 7,6% das despesas 
(902 milhares de euros) face ao ano anterior. 
O nível de execução orçamental da Despesa foi de 85,4%, sendo que as despesas 
correntes alcançaram uma execução de 93,3% e as despesas de capital de 76,2%. 
Recordando o ano anterior a taxa de execução da despesa foi 75,9%, sendo que as 
despesas correntes com uma taxa de execução de 98,94% e as despesas de capital de 
60,8%. 
 
Saldo Orçamental e Saldo da Gerência 
 
Do confronto de Receitas e Despesas realizadas, resultou um saldo orçamental de 
635.078 euros e um saldo de gerência de 1.516.769 euros, o qual transitará para a 
gerência de 2008. 
 
2.2 – Equilíbrio corrente 
 
Da diferença entre receitas correntes e despesas correntes resultou uma poupança 
corrente de 705.694 euros tendo em vista a sua canalização para financiamento dos 
projectos do Plano Plurianual de Investimentos. Desta forma, foi respeitado o princípio 
orçamental do equilíbrio corrente. Este princípio estabelece que as receitas correntes 
devem ser, pelo menos, iguais às despesas correntes. 
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2.3 – Análise das Receitas 
 
 
 
Quadro 2 – Receitas: Estrutura 
 

RECEITAS Valor (€) %

Impostos directos (IMI, IMT, IMV…) 972.825 7,3

Impostos indirectos 366.064 2,7

Taxas, multas e outras penalidades 209.940 1,6

Rendimentos da propriedade 415.018 3,1

Transferências correntes 5.436.717 40,7

Venda de bens e serviços correntes 787.013 5,9

Outras receitas correntes 34.287 0,3

Receitas Correntes 8.221.862 61,5

Venda de bens de investimento 87.024 0,7

Transferências de capital 4.822.010 36,1

Activos financeiros 0 0,0

Passivos financeiros 0 0,0

Outras receitas de capital 2.619 0,0

Receitas de Capital 4.911.653 36,8

Reposições não abatidas nos pagamentos 231.293 1,7

Outras Receitas 231.293 1,7

RECEITAS TOTAIS 13.364.807 100,0  
 
 
 
O Quadro 2 mostra-nos a distribuição das receitas por capítulos e o contributo de cada 
um na receita total. Observamos que este município depende em mais de ¾ das 
transferências do Estado. O capítulo mais importante em termos de receitas próprias 
desta autarquia foram os impostos directos: Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI), 
Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Bens Imóveis (IMT) e o Imposto 
Municipal Sobre Veículos (IMV). 
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Gráfico 1 - Evolução das receitas municipais 2000-2007 
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No Gráfico 1 podemos observar a evolução, ao longo de oito anos, das receitas bem 
como o comportamento das suas componentes económicas. A receita corrente, nos 
últimos seis anos, cresceu em média 6,5% ao ano. Podemos verificar que as receitas de 
capital marcam a diferença na receita total tendo ciclos económicos de expansão e 
recessão. 
O comportamento das Receitas de Capital, com oscilações, ao longo do período em 
análise, deve-se essencialmente à evolução conjugada das transferências, provenientes 
de fundos estruturais e protocolos com a Administração Central, e das utilizações de 
empréstimos contratados. Assim, em 2007, 98 % das receitas de Capital arrecadadas são 
provenientes essencialmente das transferências de fundos estruturais e protocolos com a 
Administração Central. A receita de capital apresentou um crescimento de 17,3 % 
relativamente ao ano de 2006. 



 

_______________________________________________________________________________  28 
Relatório de Gestão do Município de Baião  - Ano 2007 

 
Quadro 3 – Receita orçamentada e executada por capítulo 
 

Desvio

Valor  % Valor % Valor

01 Impostos Directos 771.814 5,2 972.825 7,3 201.011 126,0

02 Impostos Indirectos 239.485 1,6 366.064 2,7 126.579 152,9

04 Taxas, Multas e Out. Penalidades 244.420 1,6 209.940 1,6 -34.480 85,9

05 Rendimentos de propriedade 386.832 2,6 415.018 3,1 28.186 107,3

06 Transferências Correntes 5.931.648 39,6 5.436.717 40,7 -494.932 91,7

07 Vendas Bens,Prest.Serv. Corr. 582.732 3,9 787.013 5,9 204.281 135,1

08 Outras Receitas Correntes 8.328 0,1 34.287 0,3 25.959 411,7

Total da Receita Corrente 8.165.259 54,6 8.221.862 61,5 56.603 100,7

09 Venda bens Investimento 989.123 6,6 87.024 0,7 -902.099 8,8

10 Transferencias de Capital 4.426.742 29,6 4.822.010 36,1 395.268 108,9

11 Activos Financeiros 140 0,0 0 0,0 -140 0,0

12 Passivos Financeiros 1.100.055 7,3 0 0,0 -1.100.055 0,0

13 Outras Receitas de Capital 15 0,0 2.619 0,0 2.604 17457,9

Total da Receita Capital 6.516.075 43,5 4.911.653 36,8 -1.604.422 75,4

15 Reposições não abatidas pagamentos 286.063 1,9 231.293 1,7 -54.770 80,9

Total Geral 14.967.397 100,0 13.364.807 100,0 -1.602.590 89,3

Tx. Ex.Cod. Designação
Orçamento Final Executado

 
 
O Quadro 3, permite observar a comparação da receita cobrada com a receita prevista 
em termos de orçamento final e consequentemente determinar os correspondentes 
desvios e taxas de execução. 
 
Anota-se, contudo, que a diferença observada, nalguns domínios, entre os valores 
orçamentados e executados não resulta da falta de rigor na elaboração do Orçamento, 
mas antes do facto de o cálculo das receitas fiscais ser determinado conforme regras 
previsionais do POCAL o qual impõe que se considere a média das receitas cobradas 
nos últimos 24 meses. Há, no entanto, excepções a esta regra, se por exemplo uma nova 
taxa for criada pela autarquia. A previsão da respectiva arrecadação ter-se-á que fazer 
por avaliação directa, ponderando-se os factores ocasionadores da correspondente 
cobrança, de modo a poder efectuar-se o cálculo do valor estimado para o mesmo.  
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Quadro 4 – Estrutura e execução das receitas fiscais 
 

Execução % Previsão % Execução % Tx. Ex. Valor % Valor %

Impostos Directos 953.384 69,8 771.814 61,5 972.825 62,8 126,0 19.441 2,0 201.011 26,0

IMI 369.596 27,0 305.203 24,3 467.175 30,2 153,1 97.579 26,4 161.972 53,1

IMV 170.354 12,5 135.999 10,8 181.877 11,7 133,7 11.523 6,8 45.878 33,7

IMT 388.311 28,4 297.277 23,7 317.561 20,5 106,8 -70.749 -18,2 20.284 6,8

Derrama 0 0,0 5 0,0 0 0,0 0,0 0 -5 -100,0

Impostos Abolidos 25.124 1,8 33.325 2,7 4.076 0,3 12,2 -21.047 -83,8 -29.249 -87,8

Impostos Directos Diversos 0 0,0 5 0,0 2.135 0,1 42.700,0 2.135 2.130 42.600,0

Impostos Indirectos 149.666 11,0 239.485 19,1 366.064 23,6 152,9 216.397 144,6 126.579 52,9

Mercados e Feiras 4.383 0,3 5.163 0,4 4.836 0,3 93,7 453 10,3 -327 -6,3

Loteamentos e Obras 113.438 8,3 75.645 6,0 51.540 3,3 68,1 -61.899 -54,6 -24.105 -31,9

Ocupação da Via pública 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0 -5 -100,0

Publicidade 14.101 1,0 15.630 1,2 2.311 0,1 14,8 -11.790 -83,6 -13.319 -85,2

Saneamento - Conservação 6.725 0,5 8.203 0,7 6.667 0,4 81,3 -58 -0,9 -1.536 -18,7

Utilização da Rede Viária 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0

Outros 11.020 0,8 134.839 10,7 300.710 19,4 223,0 289.690 2.628,9 165.871 123,0

Taxas, Multas e Outras Penalidades 263.602 19,3 244.420 19,5 209.940 13,6 85,9 -53.662 -20,4 -34.480 -14,1

Mercados e feiras 0 0,0 5 0,0 0 0,0 0,0 0 -5 -100,0

Loteamentos e Obras 197.939 14,5 179.286 14,3 145.544 9,4 81,2 -52.395 -26,5 -33.742 -18,8

Ocupação da Via Pública 1.359 0,1 1.108 0,1 2.321 0,1 209,5 963 70,8 1.213 109,5

Caça, Uso e Porte de Arma 745 0,1 821 0,1 482 0,0 58,7 -263 -35,3 -339 -41,3

Saneamento 11.265 0,8 12.340 1,0 12.567 0,8 101,8 1.302 11,6 227 1,8

Outras Taxas 47.076 3,4 46.529 3,7 41.083 2,7 88,3 -5.993 -12,7 -5.446 -11,7

Juros de mora 925 0,1 1.076 0,1 1.016 0,1 94,5 91 9,9 -60 -5,5

Juros Compensatórios 3.127 0,2 1.977 0,2 2.653 0,2 134,2 -474 -15,2 676 34,2

Coimas 748 0,1 648 0,1 2.750 0,2 424,4 2.002 267,5 2.102 324,4

Multas e Penalidades Diversas 418 0,0 630 0,1 1.524 0,1 241,9 1.106 264,7 894 141,9

Total 1.366.652 100,0 1.255.719 100,0 1.548.828 100,0 123,3 182.176 13,3 293.109 23,3

Desvio orçamental
Receitas Fiscais

2006 2007 Evolução 2006-2007

 
 
 
O Quadro 4 detalha a receita fiscal do município. Constata-se que a arrecadação da 
receita fiscal foi superior ao previsto em 293.109 euros e este contributo deveu-se 
sobretudo aos Impostos Directos e aos Outros Impostos Indirectos. Enquanto que o IMI 
teve uma cobrança superior a 2006 em 26,4%, pelo contrário o IMT sofreu uma descida 
de 18,2%. Já no que se refere aos Impostos Indirectos, há a registar uma descida da 
receita Loteamentos e Obras. De referir que a rubrica Outros Impostos Indirectos 
integra o valor da comparticipação de 2,5% da facturação das energias eólicas no valor 
de 274.483 euros. 
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2.4 – Análise das Despesas 
 
Quadro 5 – Estrutura da Despesa por Agrupamentos 
 

DESPESAS Valor (€) %

Despesas com o pessoal 3.745.183,37 29,3

Aquisição  de bens e serviços 3.073.399,00 24,0

Juros e outros encargos 104.882,34 0,8

Transferências correntes 209.551,27 1,6

Subsídios 155.426,04 1,2

Outras despesas correntes 227.725,42 1,8

0,0

Despesa Corrente 7.516.167,44 58,8

Aquisição de bens de capital 3.636.274,12 28,4

Transferências de capital 1.297.995,44 10,2

Activos financeiros 0,00 0,0

Passivos financeiros 334.244,05 2,6

Outras despesas de capital 0,00 0,0

Despesa de Capital 5.268.513,61 41,2

DESPESA TOTAL 12.784.681,05 100,0  

Os agrupamentos: despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços, aquisição de 

bens de capital e transferências de capital1 absorvem a maior parte da despesa. 

 

 
Quadro 6 – Evolução da Despesa Corrente 
 

Execução % Previsão % Execução % Tx. Ex. Valor % Valor %

Despesas com Pessoal 3.234.103 50,2 3.774.578 46,9 3.745.183 49,8 99,2 511.080 15,8 -29.394 -0,8

Aquisição de Bens e Serviços 2.763.375 42,9 3.555.093 44,1 3.073.399 40,9 86,5 310.024 11,2 -481.694 -13,5

Juros e Outros Encargos 96.816 1,5 107.170 1,3 104.882 1,4 97,9 8.067 8,3 -2.288 -2,1

Transfêrencias Correntes 234.653 3,6 222.220 2,8 209.551 2,8 94,3 -25.101 -10,7 -12.669 -5,7

Subsídios 0 0,0 165.230 2,1 155.426 2,1 94,1 155.426 0,0 -9.804 -5,9

Outras Despesas Correntes 113.855 1,8 229.250 2,8 227.725 3,0 99,3 113.871 100,0 -1.525 -0,7

Total 6.442.802 100,0 8.053.541 100,0 7.516.167 100,0 93,3 1.073.366 16,7 -537.373 -6,7

Desvio orçamental
Despesa Corrente

2006 2007 Evolução 2006-2007

 

                                                           
1 Anexo 1: Protocolos de investimento com Juntas de Freguesias e Comissões Fabriqueiras   
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Verificou-se um aumento da despesa corrente relativamente a 2006 de 16,7%. Em 

termos absolutos a rubrica Despesas com Pessoal aumentou 511.080 euros em relação 

ao ano anterior. Este aumento justifica-se do seguinte modo: 39.239 euros - aumento 

resultante da actualização dos vencimentos dos funcionários; 305.920 euros – aumento 

resultante da contratação de professores para as actividades extra curriculares no 1.º 

ciclo; 165.920 euros - aumento resultante, nomeadamente, de admissão de pessoal 

auxiliar para os Jardins-de-infância. 

O Gráfico 2 permite visualizar o peso da despesa corrente por agrupamento.  

 

Gráfico 2 – Estrutura da Despesa Corrente 
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Quadro 7 - Evolução da Despesa de Capital 
 

Execução % Previsão % Execução % Tx. Ex. Valor % Valor %

Aquisição de Bens de Capital 4.263.665 66,2 5.257.320 65,3 3.636.274 48,4 69,2 -627.391 -14,7 -1.621.046 -30,8

Transferência de Capital 525.160 8,2 1.311.536 16,3 1.297.995 17,3 99,0 772.835 147,2 -13.541 -1,0

Activos Financeiros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0

Passivos Financeiros 651.244 10,1 345.000 4,3 334.244 4,4 96,9 -317.000 -48,7 -10.756 -3,1

Outras Despesas de Capital 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 5.440.069 84,4 6.913.856 85,8 5.268.514 70,1 76,2 -171.555 -3,2 -1.645.342 -23,8

Desvio orçamental
Despesa de Capital

2006 2007 Evolução 2006-2007

 
Da análise do Quadro 7 há a registar um aumento das transferências de capital, 
relativamente a 2006, no valor de 772.835 euros. 
  
 2.5 – Análise da Despesa das Grandes Opções do Plano 
 
A execução das Grandes Opções do Plano representa o desenvolvimento da intervenção 
municipal, organizado por objectivos, projectos, programas e acções, as intervenções 
sectoriais desenvolvidas pelos diferentes pelouros. São partes integrantes deste 
documento o Mapa de Execução Plurianual de Investimentos e o Mapa de Execução 
Plurianual de Actividades mais Relevantes. 
 
 
O Quadro 8 – Plano Plurianual de Investimentos e Actividades mais relevantes, que se 
apresenta abaixo, demonstra a estrutura das Grandes Opções do Plano comparando o 
valor executado com o valor orçado. Nesse mapa é possível percepcionar a forma como 
foram executadas as respectivas actividades autárquicas e aplicados os recursos 
financeiros em acções plurianuais. 
 
O valor previsto, no ano em análise, para as Grandes Opções do Plano, totaliza 
8.562.569 euros, os quais se concretizou num volume de execução de 6.531.610 euros.  
 
Pela análise das Grandes Opções do Plano reportado ao final da Gerência de 2007, 
constata-se ainda uma taxa de execução anual das GOP’s de 76,3 %. 
 
De entra os investimentos podemos destacar: 
 - Aquisição de um apartamento em Santa Marinha do Zêzere – 65.000 euros para 
alojamento das médicas; 
 - Aquisição de Prédio Urbano em Viariz – 100.000 euros para o centro de dia e noite; 
 - Aquisição de viaturas no valor de 117.775,41euros para os transportes escolares. 
 
 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS DESPESAS 
 
No presente ponto, pretende-se espelhar a execução de toda a despesa das Grandes 
Opções do Plano, por funções. Embora, não tenha sido implementado o sistema de 



 

_______________________________________________________________________________  33 
Relatório de Gestão do Município de Baião  - Ano 2007 

Contabilidade de Custos, a qual nos termos do ponto 2.8.3 do POCAL se deverá 
organizar por funções de acordo com o classificador funcional apresentada no ponto 
10.1 do POCAL, procedeu-se, conforme metodologia apresentada na proposta de 
Orçamento para 2007, à imputação das despesas do PPI e acções Relevantes por 
funções. 
 
A classificação funcional das despesas permite obter a informação sobre o esforço 
financeiro desenvolvido pela autarquia, em diversas áreas de intervenção, associando-os 
a funções pré-determinadas para a globalidade das despesas públicas. É possível 
integrar as despesas do Município de Baião na totalidade das despesas da 
Administração pública e assim concorrer para o cálculo de agregados macro-
económicos.  
O Quadro 8 desagrega a despesa prevista e executada por funções. Poderá ser 
constatado que mais de metade dessa despesa foi direccionada para funções sociais 
(52,9 %), e nestas, em especial nas actividades relacionadas com a educação (14,5%), 
saneamento (7,6%), acção social (6%), cultura (5,2%) e desporto (8,7%). 
 
Nas funções económicas constatamos que o investimento é quase todo direccionado 
para os transportes rodoviários (22,6% de um total de 25,1%).  
Nas outras funções há a destacar as transferências de capital para as freguesias e outras 
associações (9,4%). 
 
Por fim, uma referência às funções gerais que têm também um peso significativo 
(11,5%) e nestas encontram-se investimentos em edifícios municipais, equipamento de 
transporte, equipamento administrativo, equipamento e software informático e outros 
que poderão ser identificados nos documentos de gestão integrados na prestação de 
contas. 
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Quadro 8 – Plano Plurianual de Investimentos e Actividades mais relevantes 
 

1 Funções Gerais 1.131.640 843.355 74,53% 12,9%

1.1.0 Serviços Gerais de Administ. Pública 759.730 748.371 98,50% 11,5%

1.1.1 Administração Geral 759.730 748.371 98,50% 11,5%

1.2.0 Segurança e Ordem Públicas 371.910 94.985 25,54% 1,5%

1.2.1 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 371.910 94.985 25,54% 1,5%

2 Funções Sociais 4.979.289 3.415.213 68,59% 52,3%

2.1.0 Educação 1.816.870 946.235 52,08% 14,5%

2.1.1 Ensino não Superior 1.816.520 946.011 52,08% 14,5%

2.1.2 Serviços auxiliares de Ensino 350 225 64,17% 0,0%

2.2.0 Saúde 90.550 182 0,20% 0,0%

2.2.1 Serviços Individuais de Saúde 90.550 182 0,20% 0,0%

2.3.0 Segurança e Acções Sociais 422.118 389.221 92,21% 6,0%

2.3.2 Acção Social 422.118 389.221 92,21% 6,0%

2.4.0 Habitação e Serviços Colectivos 1.551.870 1.092.311 70,39% 16,7%

2.4.1 Habitação 0,00% 0,0%

2.4.2 Ordenamento do Território 174.800 84.434 48,30% 1,3%

2.4.3 Saneamento 779.700 497.652 63,83% 7,6%

2.4.4 Abastecimento de água 189.570 141.033 74,40% 2,2%

2.4.5 Resíduos Sólidos 236.750 236.668 99,97% 3,6%

2.4.6 Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 171.050 132.524 77,48% 2,0%

2.5.0 Serv Culturais Recreativos e Religiosos 1.097.881 987.265 89,92% 15,1%

2.5.1 Cultura 444.935 338.717 76,13% 5,2%

2.5.2 Desporto, Recreio e Lazer 566.886 566.184 99,88% 8,7%

2.5.3 Outras Actividades Cívicas e Religiosas 86.060 82.364 95,70% 1,3%

3 Funções Económicas 1.810.580 1.638.479 90,49% 25,1%

3.1.0 Agriculturas, pecuária, silv., caça e pesca 2.700 2.627 97,30% 0,0%

3.2.0 Indústria e energia 109.930 109.822 99,90% 1,7%

3.3.0 Transportes e Comunicação 1.645.150 1.474.342 89,62% 22,6%

3.3.1 Transportes rodoviários (Obras de Infraestruturas Viárias) 1.645.100 1.474.342 89,62% 22,6%

3.3.3 Transportes Fluviais 50 0 0,00% 0,0%

3.4.0 Comércio e Turismo 52.800 51.689 97,90% 0,8%

3.4.1 Mercados e Feiras 52.800 51.689 97,90% 0,8%

3.4.2 Turismo 0 0 0,00% 0,0%

3.5.0 Outras Funções económicas 0 0 0,00% 0,0%

4 Outras Funções 641.060 634.562 98,99% 9,7%

4.2.0 Transferência entre administrações 618.325 612.900 99,12% 9,4%

4.3.0 Diversas não Especificadas 22.735 21.662 95,28% 0,3%

Total 8.562.569 6.531.610 76,28% 100,0%

Função/Subfunções

PPI e PAM 2007

Pagamentos
Dotação 
Prevista

Execução 
Financeira

Peso %

 
2.6 – Análise da Dívida Directa do Município 
 
2.6.1 – Evolução do Stock da Dívida de Médio e Longo Prazo 
 
Associada à crescente intervenção social exigida aos municípios devido não só ao 
alargamento das suas competências e atribuições, mas a uma capacidade mais 



 

_______________________________________________________________________________  35 
Relatório de Gestão do Município de Baião  - Ano 2007 

interventiva no desenvolvimento do município com o objectivo de proporcionar 
condições de incremento de sectores sócio-económico, cultural e desportivo, o 
endividamento autárquico começou a ser utilizado como recurso ao crédito público. O 
recurso ao crédito constitui uma medida de política económica autorizada e regulada por 
lei e aplicados pelos municípios para alcançar os níveis de investimento considerados 
desejados e aprovados por deliberação das respectivas Assembleias Municipais. 
 
 
Quadro 9 – Evolução do stock da dívida à banca e fornecedores  
 

Designação 2005 2006 2007

Empréstimos Bancários 3.778.964,91 3.127.721,19 2.793.477,14

Fornecedores 0,00 0,00 4.682,70
 

 
O valor de 4.683 euros não foi liquidado à empresa Staff & Line, S.A. pois tratava-se de 
um serviço que necessitava de conferência por parte da autarquia e cuja confirmação 
não se verificou em 2007. 
 
 
2.6.2 – Capacidade de endividamento de Médio e Longo Prazo 
 
 
Quadro 10 – Capacidade de endividamento de ML Prazo 
 

Designação Montante (euros)

(1) Limite ao endividamento de médio e longo prazos a 31-12-2007 8.653.856,70

(2) Capital em dívida de médio e longo prazos 2.793.477,14

(3) Capital em dívida excepcionado dos limites de endividamento 1.018.002,07

(4) = (2) - (3) Capital em dívida de médio e longo prazos a considerar 1.775.475,07

(5) Empréstimos contratados, embora ainda não utilizados 3.600.000,00

(6) = (1)-(4)-(5) Capacidade de endividamento de MLP 3.278.381,63

Notas:
(1) - Este valor corresponde às receitas dos impostos directos do ano de 2007 + Fundos municipais de 2008
(2) - Capital em dívida de ML Prazo em 31/12/2007
(3) - Capital que, por motivos de ter sido contraído em situações especiais, não é considerado dívida para este efeito.

 
 
À data de 31/12/2007 ainda não foi utilizada qualquer verba dos empréstimos 
contratados com a Caixa Geral de Depósitos no valor de 3.600.000 euros. O município 
ainda tem uma capacidade para se endividar junto da banca no valor de 3.278.382 euros. 
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IV – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
As notas que a seguir se apresentam, visam facultar um completo entendimento das 
demonstrações financeiras apresentadas com os documentos de prestação de contas 
exigidas no ponto 2 do POCAL, no artigo 6.º do Decreto – lei n.º 54 – A/99 e na 
resolução n.º 4/2001 do Tribunal de Contas. Estas notas têm como referência a 
numeração definida no ponto 8 do POCAL, omitindo-se todos os pontos aí definidos 
que não são aplicáveis, ou para cujo conteúdo se considera não existir informação 
relevante que justifique a sua divulgação. 
 
8.1 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 
 
8.1.1 – Identificação 
 
O Município de Baião, sito na praça Heróis do Ultramar, com NIF 506 854 299 dotada 
de Autonomia Administrativa e Financeira. 
 
8.1.2 – Legislação 
 
Esta autarquia rege-se pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que estabelece o regime 
financeiro dos municípios e das freguesias, pela lei n.º 169/99, de 18 de Setembro que 
estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, 
dos órgãos dos municípios e das freguesias. 
 
 
8.1.3 – Estrutura Organizacional 
 
Ao nível da estrutura organizacional, e de acordo com o artigo 12.º orgânico, apêndice 
4, II Série n. º 48, de 2 de Abril de 1998, a estrutura dos serviços define-se da seguinte 
forma: 
 
A – Serviços de Apoio à Presidência: 

A.1 – Gabinete de Apoio à Presidência 
A.2 – Gabinete de Planeamento, Estatística, Imprensa e Relações públicas; 
A.3 – Gabinete de Informática; 
A.4 – Gabinete Jurídico; 
A.5 – Gabinete de Protecção Civil;  

 
B – Serviços Administrativos e de Apoio Instrumental 

B.1 – Departamento de Administração Geral 
Gabinete de Apoio; 
Gabinete de Atendimento Municipal; 

B.1.1 – Divisão Administrativa e Financeira: 
B.1.1.1 – Serviços Administrativos 

Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos; 
Secção de Expediente Geral e Arquivo 
Secção de Licenciamento de Actividades Diversas 
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Secção de Recursos Humanos 
    B.1.1.2 – Serviços Financeiros 
     Secção de Contabilidade e Controlo Orçamental 
     Secção de Aprovisionamento e Economato 
     Tesouraria 
 
C – Serviços Operativos 

C.1 – Departamento Técnico 
Secção de Apoio Administrativo; 
Gabinete de Desenho, Topografia, Cartografia e Reprografia; 
Sector de Armazém, Oficinas e Viaturas; 
Sector de Fiscalização municipal; 

C.1.1 – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 
Gabinete de Planeamento Urbanístico e Património; 
Gabinete de Gestão Urbanística. 

C.1.2 – Divisão de Obras Municipais 
Gabinete de Rede Viária e Tráfego; 
Gabinete de Saneamento e Águas; 
Gabinete de Edificações Municipais; 
Gabinete de Ambiente e Salubridade. 

 
D – Divisão de Desenvolvimento Social 

Secção de Apoio Administrativo; 
Gabinete de Património Cultural, Museu e Biblioteca; 
Gabinete do Desporto, Juventude e Tempos Livres; 
Gabinete de Educação e Acção Social; 
Sector do Turismo e Desenvolvimento Económico. 

 
O Quadro de Pessoal é composto por: 
 

Relação Jurídica Dirigente
Técnico 
Superior

Técnico Informático
Técnico 

Profissional
Administrativo Operário Auxiliar

Pessoal 
apoio 

educativo

Outros 
Grupos

Total

Nomeação 2 11 5 1 10 22 60 61 10 182

Contrato trabalho termo resolutivo 38 5 4 40 87

Requisição ou destacamento 1 1

Outras Situações 29 29

Total 2 50 5 1 10 27 64 101 10 29 299

 
 
8.1.4 – Descrição Sumária das Actividades 
 
São atribuições desta autarquia: 
 
� Actividades culturais, recreativas e desportivas; 
� Abastecimento de água e saneamento; 
� Recolha de resíduos sólidos; 
� Educação; 
� Infra-estruturas de apoio ao município; 
� Rede viária; 
� Apoio a desempregados e desfavorecidos; 
� Defesa e conservação do meio ambiente; 
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� Apoio à juventude; 
� Apoio às juntas de freguesia; 
� Apoio às associações culturais, desportivas e recreativas; 
� Entre outras. 
 
 
8.1.5 – Recursos Humanos 
 
 
Presidente e demais membros do órgão executivo: 
 

Nome Situação no Organismo Profissão
Período 

Responsabilidade
Morada

José Luís Pereira Carneiro Presidente de Câmara Professor 2007/01/01 a 2007/12/31 Rua Nossa Senhora da Graça

4640 – 236 Gestaçô

Joaquim Paulo de Sousa Pereira Vereador a tempo inteiro Professor 2007/01/01 a 2007/12/31 Portela do Gôve

4640 – 270 Gôve

Luís Manuel de Carvalho Vereador a meio tempo 2007/01/01 a 2007/12/31 Travanca

4640 – 460 Santa Marinha do Zêzere

Manuel Eduardo Guizado Gouveia Durão Vereador a meio tempo Aposentado 2007/01/01 a 2007/12/31 Casa da Quinta – Lage

4640 – 445 Santa Leocádia

Hipólito Manuel Moreira da Costa Vereador Reformado 2007/01/01 a 2007/12/31 Cruzeiro

4640 – 220 Frende

Luís Amaral de Sousa Vereador Enfermeiro 2007/01/01 a 2007/12/31 Edifício Colmeia – 3.º Dtº Rua de Camões

4640 – 147 Baião

Fernanda Paula Pinto da Silveira Freitas Vereadora Escriturária 2007/01/01 a 2007/12/31 Urbanização de Fontelas, Campelo 4640 BAIÃO

Técnico Oficial 
de Contas

 
 

Número de Membros da Assembleia Municipal: 41 
 
Número de Funcionários e agentes em 31/12/2006: 299 
 
 
8.1.6 – Organização contabilística 
 
Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado. 
 
O Sistema Informático existente no Município de Baião é composto pelo seguinte 
equipamento: 
- 1 Servidor de Aplicações (HP PROLIANT ML 370 3.ª geração) com o sistema 

operativo Linux  (Suse 9.3), onde está alojado o Application Server da Oracle. 
 
- 1 Servidor de Intranet (COMPUTADOR LINHA BRANCA – Pentium III 800 

Mhz), com o sistema operativo Windows 98 e correndo o Apache WebServer. 
 
 
- 1 Servidor de Aplicações (HP NETSERVER E-60) (anos anteriores) com o sistema 

operativo da SUN (Solaris), onde estão alojadas as antigas aplicações de gestão 
(Medidata). 

- 1 Servidor de Ficheiros (ACER ALTOS R710) com o sistema operativo Windows 
2003 Server (Standard Edition) 

 
- 1 Infra-estrutura de rede de 10/100/1000 Mbits, constituída por rede certificada em 

CAT5 E  e dois bastidores com o seguinte equipamento activo: 
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Bastidor A – Switch da CISCO CATALYST 2950 de 24 portas a 100 Mbits e 2 
Portas a Gigabit + Switch HP Procurve 2650 de 48 Portas e com duas portas a 
Gigabit.  

 
Bastidor B – Switch da CISCO CATALYST 2950 de 24 portas a 100 Mbits e 2 
Portas a gigabit + Switch Dlink de 24 Portas 10/100 Mbits.+ Hub KTI Networks 
de 24 portas 10/100 Mbits. 

 
- Parque Informático de cerca de 100 máquinas de linha branca, com sistemas 

operativos desde o Windows 98/2000/ME/XP SBE/Profissional. 
 
- 1 infra-estrutura de acesso à Internet, constituída por um Router Analógico ADSL, 

com ligação à NOVIS. 
 
- Sistema de comunicações Wireless da DLINK, que permite a interligação do 

edifício Camarário aos outros edifícios. 
 
- 1 Servidor de Aplicações (ANO), onde estão todos os procedimentos internos. 
 

As aplicações que o Município de Baião tem, pertencem à MEDIDATA e à ANO 
INFORMÁTICA.  

 
A Câmara Municipal de Baião, dispõe ainda de uma presença efectiva na Internet 

através do seu site http://www.cm-baiao.pt, alojado nos servidores da AMEN, 
disponibilizando informações acerca da Câmara Municipal e dos seus serviços, assim 
como do Concelho de Baião. Dispõe ainda de 48 E-mail registados. 
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8.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 
 
8.2.1 – Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos 
excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente 
estabelecido, tenham sido derrogadas e dos respectivos efeitos no balanço e 
demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem um a 
imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da 
autarquia local. 
 
O Balanço e a Demonstração de Resultados apresentados relevam a situação 
patrimonial e financeira do Município de Baião em 31/12/2007, em conformidade com 
os princípios contabilísticos e normas vigentes constantes do decreto-lei n.º 54-A/99, de 
22 de Fevereiro, com a redacção dada por todas as alterações introduzidas. 
 
8.2.3 – Critérios valorimétricos utilizados nas várias rubricas do balanço e da 
demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos 
ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões. 
 
Os critérios valorimétricos utilizados relativamente ao imobilizado corpóreo e bens de 
domínio público foram os que constam do Regulamento do Cadastro e Inventário do 
Imobilizado Corpóreo da Autarquia, aprovado pela assembleia Municipal em 23 de 
Abril de 2001, os quais obedecem às disposições do POCAL e do CIBE. 
 
Os critérios valorimétricos aplicados foram os seguintes: 
 
a) Para o activo imobilizado, incluindo os investimentos adicionais ou complementares 

deve ser valorizado: 
a.1) Custo de aquisição ou de produção; 
a.2) Valor resultante da avaliação ou valor patrimonial definidos nos termos legais; 
a.3) Caso não exista disposição aplicável, o valor resultante da avaliação segundo 
critérios técnicos que se adequem à natureza desses bens; 
a.4) Valor zero, caso o critério anterior não seja exequível, até ser objecto de uma 
grande reparação, assumindo então, o montante desta. 

 
b) O método para o cálculo das amortizações do exercício é o das quotas constantes. 

As taxas de amortização praticadas foram as previstas na Portaria n.º 671/2000, de 
17 de Abril – CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado. 

 
c) A constituição de provisões respeita o estipulado no ponto 2.7.1 do D.L. n.º 54-

A/99, de 22 de Fevereiro. 
 
d) Os edifícios foram avaliados segundo critérios técnicos considerando-se como valor 

dos terrenos adjacentes de 25% desse valor. 
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8.2.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado 
 
Os movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e 
nas respectivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes: 
 

Activo Bruto 
 

Rubricas Saldo Inicial
Reavaliações/ 
Ajustamentos

Aumentos Alienações Transf. e abates Saldo final

De Bens de Domínio Público:       

Terrenos e Recursos Naturais 802.184 11.057 813.241

Edifícios 392.607 0 392.607

Outras Construções e infraestruturas 31.075.803 2.004.510 89.389 32.990.924

Bens de património Histórico, artístico e cultural 121.564 7.280 128.844

Outros Bens de Domínio Público 0 0 0

Imobilizações em Curso 530.336 224.559 754.894

Adiantamentos por conta bens domínio público 0 0 0

Sub-Total 32.922.494 2.247.406 35.169.900

  

De Imobilizações Incorpóreas:  

Despesas de Instalação 0 0 0

Despesas de Investigação e Desenvolvimento 0 0 0

Propriedade Industrial e Outros Direitos 0 0 0

Imobilizações em Curso 0 0 0

Adiantamentos por Conta Imobilizações Incorpóreas 0 0 0

Sub-Total 0 0 0

  

De Imobilizações Corpóreas:  

Terrenos e Recursos naturais 2.047.431 2.047.431

Edificios e Outras Construções 8.780.843 325.206 9.106.049

Equipamento básico 1.550.060 86.549 1.636.609

Equipamento de Transporte 1.805.003 160.802 1.965.806

Ferramentas e Utensílios 62.986 15.786 78.772

Equipamento administrativo 687.253 290.088 977.341

Taras e Vasilhame 1.301 0 1.301

Outras Imobilizações Corpóreas 240.974 98.914 339.888

Imobilizações em Curso 2.047.619 271.872 2.319.491

Adiantamentos por conta Imobilizações Corpóreas 0 0 0

Sub-Total 17.223.470 1.249.217 18.472.686

  

De Investimentos Financeiros  

Partes de Capital 0 0 0

Obrigações e Títulos de Participação 0 0 0

Investimentos em Imóveis 0 0 0

Sub-Total 0 0 0

Total 50.145.964 3.496.623 53.642.586  
 

De salientar que esta autarquia está a proceder a uma actualização do seu património 
através de um levantamento exaustivo do mesmo. O efeito desta actualização terá efeito 
nas demonstrações financeiras de 2008. 
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Amortizações e provisões 
 

Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo final

De Bens de Domínio Público     

Terrenos e Recursos Naturais 0   

Edifícios 17.704,79 5.929,63 23.634,42

Outras Construções e infraestruturas 2.838.064,41 879.821,57 3.717.885,98

Bens de património Histórico, artístico e cultural 0 0,00

Outros Bens de Domínio Público 0 0,00

Imobilizações em Curso 0 0,00

Adiantamentos por conta bens domínio público 0 0,00

Sub-Total 2.855.769,20 885.751,20 0,00 3.741.520,40

  

De Imobilizações Incorpóreas  

Despesas de Instalação 0 0,00

Despesas de Investigação e Desenvolvimento 0 0,00

Propriedade Industrial e Outros Direitos 0 0,00

Imobilizações em Curso 0 0,00

Adiantamentos por Conta Imobilizações Incorpóreas 0 0,00

Sub-Total 0 0 0 0

  

De Imobilizações Corpóreas  

Terrenos e Recursos naturais 0 0,00

Edificios e Outras Construções 698.739,33 168.135,62 866.874,95

Equipamento básico 818.087,71 171.721,72 989.809,43

Equipamento de Transporte 1.056.178,20 140.623,48 1.196.801,68

Ferramentas e Utensílios 43.182,27 11.162,55 54.344,82

Equipamento administrativo 414.122,28 151.596,60 565.718,88

Taras e Vasilhame 280,2 254,59 534,79

Outras Imobilizações Corpóreas 44.872,58 21.357,48 66.230,06

Imobilizações em Curso 0 0,00

Adiantamentos por conta Imobilizações Corpóreas 0 0,00

Sub-Total 3.075.462,57 664.852,04 0,00 3.740.314,61

  

De Investimentos Financeiros  

Partes de Capital 0

Obrigações e Títulos de Participação 0

Investimentos em Imóveis 0

Sub-Total 0

Total 5.931.231,77 1.550.603,24 0,00 7.481.835,01

 
 
8.2.8 – Cada uma das rubricas dos mapas atrás referidos deverá ser desagregada de 
modo que sejam evidenciadas as seguintes informações: Descrição do Activo 
Imobilizado. À excepção dos edifícios e outras construções e viaturas (a desagregar 
elemento por elemento), poderá ser efectuada por grupos homogéneos (conjunto de 
elementos da mesma espécie cuja a amortização obedeça ao mesmo regime e deva 
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iniciar-se no mesmo ano); Indicação dos valores adquiridos em estado de uso data de 
aquisição e de reavaliação; Datas de aquisição e de reavaliação; Valores de aquisição ou 
outros valores contabilísticos na sua falta, e valores de reavaliação; Taxas de 
amortização: Amortizações do exercício acumuladas; Alienações, transferências e 
abates de elementos do activo imobilizado, no exercício, devidamente justificados; 
Valores líquidos dos elementos do activo imobilizado. 
 
 
Em anexo apresenta-se a descrição do Activo Imobilizado detalhado. 
 
8.2.14 – Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação 
das razões dessa impossibilidade. 

• Em anexo apresenta-se os bens identificados e não valorizados, uma vez que se 
aguarda da comissão de avaliação os seus valores; 

• Os bens móveis das escolas e dos edifícios municipais não estão valorizados, 
uma vez que se trata de bens antigos e de difícil avaliação; 

• Os veículos motorizados sem valor são bastante antigos; 
• Os n.ºs de inventário em branco ficam sem efeito; 
• Os livros da biblioteca sem valor correspondem aos que foram provenientes de 

ofertas; 
• Os furos artesianos que não têm valor são antigos, desconhecendo-se o ano de 

realização; 
• As estradas e arruamentos, muros de suporte, rede de abastecimento de água e 

de saneamento, arranjos urbanísticos, edifícios e outras construções estão a ser 
valorizados pela comissão de avaliação; 

• Existem ainda bens que pertencem a esta autarquia que não estão identificados. 
 
 
8.2.16 – Designação e sede das entidades participadas com indicação da parcela detida, 
bem como dos capitais próprios ou equivalentes e do resultado do último exercício em 
cada uma das entidades, com menção desse exercício. 
 
 

Denominação Social Cons. Jur. Participação Capital Social

Agência Desenvolvimento Regional Entre Douro e Tâmega S.A. 4,73% 498.798,00

ANCIPETRA - Soc. Exploração Gran. Baião S.Q. 20,00% 24.940,00

REBAT - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos do Baixo Tâmega, S.A. S.A. 6,00% 131.242,00

PORTO MANSO - Soc. Empr. Tur. Ribadouro S.Q. 20,00% 49.880,00

 
 
 
 
8.2.22 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das 
rubricas de dívidas de terceiros constantes do Balanço. 
 
O valor das dívidas de cobrança duvidosa no final do ano era de 6.112,86 euros 
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8.2.26 – Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas 
e recibos para cobrança de acordo com o seguinte mapa: 
 

Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor

Garantias e cauções 880.716,76 109.948,53 109.297,37 881.367,92

Recibos para cobrança 4.274,78 14.895,48 13.057,40 6.112,86

Total 884.991,54 124.844,01 122.354,77 887.480,78

Código e designação das contas

Saldo da gerência 
anterior

Movimento anual
Saldo para a gerência 

seguinte

 
Garantias bancárias prestadas pela autarquia, em 2007: 
 
Garantia bancária pela CGD a favor da Direcção de Serviços de Reembolsos do IVA no 
valor de 200.000,00 por esta autarquia ter solicitado reembolso do IVA no mesmo 
montante; 
 
Garantia bancária pela CGD a favor das Estradas de Portugal, S.A. pela “abertura de 
vala para instalação da rede de drenagem de águas residuais e abastecimento de água – 
EN 108-2/ Km 3.100 ao Km 5.000 e do Km 5.500 ao Km 7.300”, no valor de 
140.400,00 pelo prazo de 5 anos; 
 
Garantia bancária pela CGD a favor das Estradas de Portugal, S.A. pela “abertura de 
vala para instalação da rede de drenagem de águas residuais – EN 321/ Km 17.160 ao 
 Km 17.350”, no valor de 14.250,00 pelo prazo de 5 anos. 
 
 
8.2.27 – Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os 
movimentos ocorridos no exercício de acordo com o quadro seguinte: 
 

Código 
das 

Contas
Designação

Saldo    
Inicial

Aumento Redução
Saldo     
Final

19 Provisões para aplicações de tesouraria    

291 Provisões para cobranças duvidosas 890,12 1.559,85 2.449,97

292 Provisões para riscos e encargos 26.186,89 2.618,69 23.568,20

39 Provisões para depreciação de existências

49 Provisões para investimentos financeiros     

 
 
8.2.28. – Os movimentos ocorridos no exercício justificam-se da seguinte forma: 
Aumento de 184.439,72 na conta 51.1 – Património, pela regularização do stock de 
matérias-primas e materiais diversos existentes em armazém à data de 31/12/2007; 
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Transferência da conta 59 – Resultados Transitados para a conta 51.2 – Património 
Adquirido, pela regularização do subsídio à Associação Desportiva de Baião no valor de 
231.111,01; 
Aumento de 81.818,75 na conta 57.5 – Subsídios, que não se destinam nem a 
investimentos amortizáveis nem à exploração. 
  
8.2.29. – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, 
como se segue: 
 

Movimentos Mercadorias
Matérias - primas, subsidiárias 

e de consumo

Existências Iniciais 118,86 145,62

Compras 82.119,88 0,00

Regularização de Existências 184.439,72

Existências finais 1.924,07 184.439,72

Custo no Exercício 80.314,67 145,62

 
 
8.2.3.1 – Demonstração dos resultados financeiros: 
 

2007 2006 2007 2006

681 Juros suportados 109.780 98.183 781 Juros obtidos 42.380 24.003

682 Perdas em entidades participadas 782 Ganhos em entidades participadas

683 Amortizações investimentos imóveis 783 Rendimentos de imóveis

684 Provisões para aplicações financeiras 784 Rendimentos participação capital 8.352 29.788

685 Diferenças de câmbio desfavoráveis 785 Diferenças de câmbio favoráveis

687 Perdas alienação aplicações tesouraria 786 Descontos pronto pagamento obtidos

688 Outros custos e perdas financeiros 6.378 6.756 787 Ganhos alienações aplicações e tesouraria

788 Outros proveitos e ganhos financeiros 13.758

Resultados Financeiros -51.668 -51.148

116.158 104.939 64.490 53.791

Exercício ExercícioCódigo 
Contas

Custos e Perdas Custos e PerdasCódigo 
Contas

 
 
 

8.2.3.1 – Demonstração dos resultados extraordinários: 
 

2007 2006 2007 2006

691 Transferências de capital concedidas 1.297.995 525.160 791 Restituição de impostos

692 Dívidas incobráveis 792 Recuperação de dívidas

693 Perdas em existências 793 Ganhos em existências

694 Perdas em imobilizações 794 Ganhos em imobilizações 87.024 180.575

695 Multas e penalidades 5.010 165 795 Benefícios de penalidades contratuais 4.424 9.056

696 Aumentos de amortizações e provisões 796 Reduções de amortizações e provisões 2.619 33.273

697 Correcções relativas exercícios anteriores 36.727 1.133 797 Correcções relativas a exercícios anteriores 182 4.739

698+699 Outros custos e perdas extraordinárias 149.195 1.472 798 Outros proveitos e ganhos extraordinários 115.209 244.798

Resultados extraordinários -1.279.469 -55.489

1.488.927 527.930 209.458 472.441

Custos e Perdas
ExercícioCódigo 

Contas
Custos e Perdas

Exercício Código 
Contas
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Anexos ao relatório 
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ANEXO 1 

DATA VALOR ACUMULADOS

ANCEDE 31.800,00 € 07.02.08 Alargamento e beneficiação do caminho do Minhoso 10.000,00 € 07.02.15 10.000,00 € 10.000,00 €
07.02.22 Beneficiação caminho romano que liga Ancede a 10.000,00 € 07.03.01 10.000,00 € 20.000,00 €
07.08.03 Processo Toponímico 6.929,27 € 07.08.22 6.929,27 € 26.929,27 €
07.12.07 Rua da Costa e Exploração de água no lugar das Cercas 4.870,03 € 07.12.20 4.870,03 € 31.799,30 €

CAMPELO 35.100,00 € 07.03.08 2ª fase do alargamento do caminho da Carvalha 35.100,00 € 07.04.11 17.550,00 € 49.349,30 €
07.06.13 17.550,00 € 66.899,30 €

COVELAS 15.600,00 € 07.03.08 Pavimentações de caminhos 15.600,00 € 07.06.13 15.600,00 € 82.499,30 €
07.08.03 Pavimentações de caminhos (prot. Adicional) 1.179,00 € 07.08.13 1.179,00 € 83.678,30 €

FRENDE 13.800,00 € 07.11.23 Pavimentações de caminhos 13.623,33 € 07.12.26 13.623,33 € 97.301,63 €
GESTAÇÔ 25.000,00 € 07.03.09 Pavimentações de caminhos 9.000,00 € 07.06.19 9.000,00 € 106.301,63 €

07.08.13 Processo Toponímico 6.035,18 € 07.10.09 6.035,18 € 112.336,81 €
07.08.13 Protocolo adicional acesso lugar Ribeiro 2.132,00 € 07.10.09 2.132,00 € 114.468,81 €
07.11.23 Pavimentação da travessa da Senhora da Graça 7.832,82 € 07.12.05 7.832,82 € 122.301,63 €

GÔVE 17.500,00 € 07.10.16 Benefic. Rua Paride, Bogalheira e Trv. Central Portela 19.869,77 € 07.11.27 19.869,77 € 142.171,40 €
GRILO 21.000,00 € 07.03.08 Processo Toponímico 2.238,50 € 07.03.15 2.238,50 € 144.409,90 €

07.04.20 Beneficiação da Junta de Freguesia 24.130,24 € 07.05.25 24.130,24 € 168.540,14 €
07.06.21 Conclusão beneficiação Sede da Junta 18.761,50 € 07.06.28 18.761,50 € 187.301,64 €

LOIVOS DO MONTE 12.500,00 € 07.10.17 Parque Infantil e área de lazer no antigo curro 12.500,00 € 07.12.26 12.500,00 € 199.801,64 €
LOIVOS DA RIBEIRA 17.300,00 € 07.08.23 Pavimentação da estrada da Costa 5.000,00 € 07.11.07 5.000,00 € 204.801,64 €

07.08.23 Reparação sede Junta 4.800,00 € 07.11.07 4.800,00 € 209.601,64 €
07.08.23 Pavimentação estrada das Leiras 4.500,00 € 07.12.21 4.500,00 € 214.101,64 €
07.11.23 Mobiliário para a Sede de Junta 3.000,00 € 07.12.07 3.000,00 € 217.101,64 €

MESQUINHATA 17.800,00 € 07.03.23 Alargamento entrada Rua Nogueira, no lugar Barreiro 5.000,00 € 07.05.17 5.000,00 € 222.101,64 €
07.08.31 Processo Toponímico 4.000,00 € 07.10.01 4.000,00 € 226.101,64 €
07.11.23 Pavimento e arranjo de uma 1ª fase da rua da Chieira 8.800,00 € 07.12.07 8.800,00 € 234.901,64 €

OVIL 12.500,00 € 07.10.15 Salão Polivalente da Junta de Freguesia 6.606,60 € 07.11.19 6.606,60 € 241.508,24 €
07.11.23 Processo Toponímico 8.500,00 € 07.12.17 8.500,00 € 250.008,24 €
07.11.23 Alarg. Caminhos Portela-Outoreça e Leiras-Chavães 4.000,00 € 07.12.03 4.000,00 € 254.008,24 €

RIBADOURO 14.300,00 € 07.10.17 Beneficiação do caminho das Momas 14.300,00 € 07.12.11 14.300,00 € 268.308,24 €
SANTA CRUZ DO 27.400,00 € 07.05.07 Protocolo destinado a diversas obras 27.400,00 € 07.09.04 27.400,00 € 295.708,24 €

Regularização de situaçoes de endividamento 50.000,00 € 07.01.26 25.000,00 € 320.708,24 €
07.03.15 25.000,00 € 345.708,24 €

SANTA LEOCÁDIA 12.500,00 € 07.05.07 Rua da Tapada, Largo da Junta e Caminho Curveira 12.500,00 € 07.11.26 12.500,00 € 358.208,24 €
07.10.17 Trabalhos a mais no caminho da Curveira 4.285,00 € 07.11.26 4.285,00 € 362.493,24 €

PROTOCOLOS - 2007
(Caminhos, Sedes de Junta, Águas, Cemitérios e Outras)

JUNTA DE FREGUESIA
VALOR A 

TRANSF/ANO
DATA DO 

PROTOCOLO
DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR

PAGAMENTOS
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DATA VALOR ACUMULADOS

SANTA MARINHA 22.500,00 € 07.03.08 Cacetamento de caminhos e processo toponímico 17.800,00 € 07.06.19 17.800,00 € 380.293,24 €
Regularização de situações de endividamento 50.000,00 € 07.01.26 25.000,00 € 405.293,24 €

07.03.15 25.000,00 € 430.293,24 €
07.07.20 Ampliação do cemitério 100.000,00 € 07.07.20 100.000,00 € 530.293,24 €
07.11.23 Limpeza de passagem de água no lugar das Lajes 1.250,00 € 07.12.21 1.250,00 € 531.543,24 €
07.12.07 Calcetamento do caminho do Ribeirinho - Fonseca 3.450,00 € 07.12.21 3.450,00 € 534.993,24 €

TEIXEIRA 12.500,00 € 534.993,24 €
TEIXEIRÓ 12.500,00 € 07.08.23 Arranjo caminho do Telhado 12.500,00 € 07.11.07 12.500,00 € 547.493,24 €
TRESOURAS 12.500,00 € 07.05.17 Caminhos e processo toponimico 12.500,00 € 07.08.23 12.500,00 € 559.993,24 €
VALADARES 12.500,00 € 07.03.23 Continuação alargamento e calc Covela Cima a Vinhal 7.000,00 € 07.12.03 7.000,00 € 566.993,24 €

07.03.23 Calcetamento ao lugar da Forca 5.500,00 € 07.12.03 5.500,00 € 572.493,24 €
VIARIZ 18.100,00 € 07.06.13 Beneficiações de diversos caminhos 18.100,00 € 07.11.21 18.100,00 € 590.593,24 €

364.700,00 € 590.593,24 € 590.593,24 € 590.593,24 €

DATA VALOR ACUMULADOS

MESQUINHATA 07.02.23 Obras na Igreja 7.580,00 € 07.02.23 7.580,00 € 7.580,00 €
TEIXEIRA 07.02.22 Arranjo do adro da Igreja e sanitários 38.731,40 € 07.03.09 38.731,40 € 46.311,40 €
CAMPELO 07.10.16 Arranjo Urbanístico Capela S. Sebastião 36.052,30 € 07.12.10 36.052,30 € 82.363,70 €

0,00 € 82.363,70 82.363,70 € 82.363,70 €

PAGAMENTOS
FREGUESIA

VALOR A 
TRANSF/ANO

DATA DO 
PROTOCOLO

DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR

COMISSÕES FABRIQUEIRAS
PROTOCOLOS - 2007

PROTOCOLOS - 2007
(Caminhos, Sedes de Junta, Águas, Cemitérios e Outras)

JUNTA DE FREGUESIA
VALOR A 

TRANSF/ANO
DATA DO 

PROTOCOLO
DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR

PAGAMENTOS

 


