Freguesia de Rebordões-Souto
Concelho de Ponte de Lima

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTA DE
GERÊNCIA DO ANO FINANCEIRO DE
2016
Em cumprimento do preceituado na legislação em vigor, a Junta de Freguesia
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Relatório de Atividades e Conta de Gerência do ano
financeiro de 2016
Nos termos da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete ao Executivo da Junta elaborar o
Relatório de Atividades e Contas de Gerência e submetê-lo à aprovação da Assembleia de
Freguesia.
O Relatório de Atividades e Conta de Gerência do ano financeiro de 2016 visa difundir de
forma sucinta e concentrada as principais atividades e investimentos que ao longo do ano
foram sendo concretizadas pelo executivo da Junta de Freguesia de Rebordões-Souto e que
foram sufragadas pela Assembleia de Freguesia, quer aquando da aprovação do Plano de
Atividades, quer pela apreciação trimestral da informação prestada nos termos da alínea v) d
n.º 1 do artigo 18º da lei 75/2013 de 12 de setembro aos membros da Assembleia de
Freguesia.
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Relatório de Atividade
Ao avaliar o exercício contabilístico de 2015, podemos afirmar que o balanço da atividade
financeira e orçamental da Junta de Freguesia de Rebordões-Souto (JFRS) é positivo e reflete o
esforço do executivo da freguesia em garantir a gestão eficiente dos recursos disponíveis e,
simultaneamente, no reforçar o espectro de responsabilidades que lhe estão atribuídas, de
forma a melhorar a oferta disponível aos habitantes da freguesia.
De facto, durante o exercício de 2016, ao nível da receita:
i.

Verifica-se que cerca de 50,55% da receita provém de transferências
correntes, nomeadamente:
a. Do Fundo de Financiamento das Freguesias, no valor de 28.176,00€;
b. Da Câmara Municipal de Ponte de Lima, no valor de 62.191,18€;
c. Proveniente da Venda de bens e serviços correntes, no valor de 24.623,51€;

ii.

Ao nível das receitas de capital, verifica-se 49,45% de receitas de
capital, nomeadamente:
a. Proveniente de Venda de bens de investimento, 3.428,00€;
b. Outras receitas de capital, 113.486,06€;

iii.

Verificou-se um saldo da Gerência anterior (2015) no valor de 8.152.25.

Da análise dos valores anteriores pode-se verificar que o Grau de Execução Orçamental do ano
2016 foi de cerca de 95,7%, tendo sido arrecadado um total de cerca de 244.580,06€.
Ao nível da despesa:
i.

Verifica-se que as despesas de Capital corresponderam a cerca de 71,5% do total
da despesa;

ii.

As despesas correntes, cerca de 28,5%, foram distribuídas da seguinte forma:
a. Com Aquisição de Bens e Serviços, 33.180,61€ (14%);
b. Com Despesas de Pessoal, 19.916,12€ (8,4%);
c. Com Outras despesas correntes, 8.480,61€ (3,6%);
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d. Com Subsídios, 5.727,50€ (2,4%);
e. Com Transferências correntes, 242,51 (0,1%);
f.

Com Juros e outros encargos, 146,11€ (0,1%).

Da análise dos valores anteriores, relativos à execução da despesa, permite concluir ter havido
um grau de execução orçamental de cerca de 92,9%.
O valor total da despesa cifrou-se em 237.623,97€, sendo o saldo para a Gerência seguinte
de 6.956,09€.
Seguidamente, e de acordo com o proposto no Plano de Atividades, apresentamos as
principais atividades realizadas:

Ao nível da rede viária


Pavimentação em calçada à Portuguesa de parte da Travessa das Poças do Monte, de
parte da Travessa de Paraltas, de parte da Travessa de Travassos, de parte da Rua da
Caniça, alargamento da Rua e Travessa da Carapita, de parte da Rua do Rossio, de
parte da Rua do Pigeiro, de um alargamento na Rua da Vinha Nova, de um largo no
cruzamento da Travessa de Bouça Carreiros com a Rua da Pena e a Rua da Bouça Fria,
de parte da Rua da Manguela e de parte da Rua da Poça.



Repavimentação de partes de diversas vias em calçada à portuguesa, nomeadamente
a Rua de Lobagadas, das Lages, da Lagoa, da Rua do Engenho, Travessa de Nossa
Senhora do Amparo, Rua da Bouça da Casa.



Procurou-se construir valetas para melhor drenagem de águas pluviais,
nomeadamente na Rua da Cividade e na Rua da Rabela, na Rua de S: Salvador de
Souto de Abade e na Rua de Nossa Senhora do Amparo.



Procedeu-se à reparação de diversas condutas de água de rega, por forma a evitar a
sua condução a céu aberto;



Construção de muro de suporte e pavimentação da berma da Rua da Portela e na Rua
do Rossio;



Continuou-se o esforço de colocação de grelhas em todos os aquedutos;



Para além da atenção e investimento realizado na limpeza das vias púbicas da
Freguesia, continuou-se a dar atenção aos caminhos e carreiros públicos, procedendo
à sua limpeza e desimpedimento.



Procedeu-se a negociações com vista à retirada das ramadas da Rua do Outeiro e da
Rua de Bouça Carreiros; relativamente à ramada da Rua do Carençal, mesmo tendo
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em conta a condenação do proprietário, a Junta de Freguesia tem tentado negociar a
retirada da referida ramada, como forma de evitar novo processo.

Ao nível da Iluminação pública


Ao nível da iluminação pública, verificou-se o reforço de iluminação pública em
diversos locais da Freguesia, nomeadamente na Rua da Carapita, Travessa da
Caniça, Rua de Paraltas, Rua de Nossa Senhora do Amparo, Rua do Fundão, Rua do
Trovela e Rua da Bouça da Casa.

Ao nível do Ambiente


Foi dada particular atenção à remoção atempada dos aluimentos e dos detritos
decorrentes da limpeza das bermas;



Com a aquisição do novo limpa-bermas foi possível fazer o corte de vegetação numa
área muito maior em todas as vias onde foi possível circular com a máquina;



Foram abertos diversos canais para condução das águas pluviais por forma a que não
corram desgovernadas, provocando prejuízos;



Auxiliou-se os compartes de diversas poças na limpeza das mesmas, bem como na
reparação de diversas condutas de água para rega, mas que também são utilizadas
para a condução das águas pluviais.



Procurou-se, dentro do possível, manter asseado todo o espaço envolvente à Escola,
à sede da Junta de Freguesia, à Igreja e ao Cemitério, bem como as Capelas da nossa
Freguesia;



Reparação das foças da Escola e Jardim de Infância;



Reparação da caixa de água da Costa da Bouça, bem como da canalização, com
colocação de válvulas de regulação de pressão;



A aquisição da cisterna com capacidade de 5000 litros de água e o facto de estar
equipada com um grupo GARDA (um canhão de água e uma linha de água de 50
metros) constitui um importante equipamento para a utilização em situações de
primeira intervenção em fogos florestais.

Área Sociocultural


Ao nível Social, há que destacar o Passeio Convívio, que rumou ao Santuário de Nossa
Senhora da Lapa, no qual participaram mais de 250 pessoas; há que enaltecer o apoio
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a Associação GORILAS que colaborou na confeção e distribuição da refeição;


Neste âmbito, também com o apoio da Associação GORILAS, e do Grupo das
Espadeladeiras de Rebordões-Souto, pode-se considerar que a Festa de Natal, foi uma
vez mais uma iniciativa importante que contribui de forma muito positiva para o
sentimento de pertença à nossa comunidade;



Refira-se ainda a festa de final de ano da Escola e Jardim de Infância, que foi pensada e
realizada para a comunidade escolar, mas aberta a todos os habitantes da Freguesia, e
que conseguiu juntar grande número de pessoas;



No que se refere ao apoio às crianças da escola, há que referir o apoio concedido no
transporte para a participação nas AEC (canoagem e natação), para além de continuar
a garantir o bom estado de conservação e segurança das viaturas;



Contratação de motorista para transporte de crianças da Escola e Jardim de Infância;



O Festival Folclórico do Grupo das Espadeladeiras, e a participação nas Feiras Novas
(no cortejo etnográfico, no cortejo histórico e também na procissão) foi também um
importante momento de afirmação das gentes da nossa terra;



Um importante evento foi a realização do evento denominado Conhecer e
Descobrir Souto, que pretendeu dar a conhecer um pouco mais a nossa terra.
Durante dois dias, foi possível organizar uma caminhada, um jogo de futebol,
uma noite de fados, a apresentação de um pequeno livro sobre a história da
nossa Freguesia, bem como o apoio e participação no Festival Folclórico
realizado também nesse mesmo fim-de-semana;



Lamentavelmente, e pelo segundo ano consecutivo, não se verificou a inscrição do
Grupo Desportivo Águias de Souto nas competições desportivas;



Procedeu-se à atribuição de um apoio financeiro ao Jovem Piloto Pedro Lago
Vieira, Campeão Nacional de Ralis, na categoria de Iniciados.

Ao nível das infraestruturas e da aquisição e conservação de bens e
equipamentos


Ao nível da conservação de bens e equipamentos, torna-se importante referir o
investimento contínuo na segurança das viaturas de transporte das crianças da Escola
e Jardim de Infância, quer ao nível das manutenções programadas, quer sempre que
são referidas eventuais anomalias;



Neste âmbito julga-se importante referir a aquisição do novo trator. Dado que o
anterior se apresentava em situação muito precária, a precisar brevemente da
substituição da embraiagem e dos quatro pneus, e tendo em consideração que não
__ Página 7 de 28

era compatível com um limpa bermas profissional, procedeu-se à aquisição de um
novo equipamento, que foi comparticipado pelo Município e que assim se julga dotar
a freguesia de uma máquina que estará operacional por muitos anos.


Procedeu-se à pintura dos fundos do Jardim de Infância, um espaço utilizado pelo
Grupo das Espadeladeiras, pela Escola e por toda a comunidade que adere às
atividades lá realizadas;



Procedeu-se ao alargamento e rebaixamento de uma porta da garagem, por forma a
permitir a entrada do novo trator e dos restantes equipamento.

Ao nível administrativo e financeiro


Neste âmbito, refira-se a atempada, elaboração e submissão dos mapas de Recursos
Humanos, de Fluxos de Caixa, Fundos disponíveis, e de Dívidas em Atraso – 2012, do
Relatório de Avaliação do Estatuto do Direito de Oposição, do Plano de Atividades e
Orçamento para o ano 2016, bem como da prestação de toda a informação
legalmente exigida à Assembleia de Freguesia, e da submissão da Conta de Gerência
2015 ao Tribunal de Contas (em formato eletrónico);



Ao longo do ano, procederam-se a inúmeros contactos com a EDP no sentido de
reparação de lâmpadas de iluminação pública, bem como com o Serviço de Águas da
CMPL para reparações várias na rede de água pública;



Foi mais uma vez prestado todo o apoio para a submissão da Declaração de
Rendimentos de todos aqueles que se socorreram da Junta de Freguesia para esse
efeito;



Condução do Processo eleitoral para as Eleições Presidenciais 2016;

Processos Judiciais em curso


Todos os processos judiciais em que se encontrava envolvida a Freguesia de
Rebordões-Souto foram terminados durante o ano; por tal facto, verifica-se uma
despesa substancial no que diz respeito ao Apoio Jurídico.

Outros


Inscrição do pessoal ao serviço da Junta de Freguesia em ação de formação de
operadores e manobradores de máquinas agrícolas;



Apoio na organização e cedência de espaço para a realização das ações de
formação para certificação de aplicadores de produtos fitofármacos.
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