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Introdução 

 

De acordo com o preceituado n

setembro, compete à Junta de Freguesia:

“Elaborar e submeter à aprovação da 

proposta de orçamento”. 

Deste modo a Junta de Fregu

2020, e o seu Plano Plurianual de Investimentos

O presente Plano de Atividades e Orçamento 

aos Baguinenses no programa eleitoral, mas ta

iniciados e compromissos assumidos

O Executivo prosseguirá, com determinação e empenho

comunidade Baguinenese sente como importante para a sua vida.

Pretende-se, assim, prestar um serviço público de qualidade e 

excelência aos cidadãos. 
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o preceituado na alínea a) do nº 1 do artigo 16º da Lei 75/13 de 12 de 

, compete à Junta de Freguesia: 

“Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia as opções do plano e a 

Deste modo a Junta de Freguesia apresenta o seu Plano de Atividades e Orçamento 

nual de Investimentos.  

tividades e Orçamento pretende versar não só o que foi apresentado

es no programa eleitoral, mas também dar continuidade aos proje

iniciados e compromissos assumidos. 

com determinação e empenho, a resolução dos problemas que a 

Baguinenese sente como importante para a sua vida. 

se, assim, prestar um serviço público de qualidade e 
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alínea a) do nº 1 do artigo 16º da Lei 75/13 de 12 de 

Assembleia de Freguesia as opções do plano e a 

tividades e Orçamento para 

pretende versar não só o que foi apresentado 

mbém dar continuidade aos projetos 

a resolução dos problemas que a 

se, assim, prestar um serviço público de qualidade e um atendimento de 
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Missão  

 

A Junta de Freguesia de Baguim do Monte

qualidade de vida dos seus residentes, assim como promover o desenvolvimento 

económico e profissional daqueles que exercem a sua a

-  Gestão do funcionamento dos seus serviços

a desburocratização dos procedimentos administrativos, proporcionando um tratamento 

célere e imparcial a todas as questões que se enquadrem dentro 

- Gestão racional das atividades

financeira; 

-  Contribuição para uma eficaz gestão do ordenamento do território e urbanismo;

-  Gestão dos equipamentos integrados no respe

- Colaboração com outras instituições, 

Coletividades e Entidades Religiosas;

-  Apoiar, desenvolver e atuar, entre outras, nas seguintes áreas:

a) Cultura, Desporto, Ação Social, Saúde e Educação;

b) Infância, Juventude e Terceira Idade;

c) Trânsito e Transportes;

d) Ambiente e espaços verdes;

e) Rede viária; 

f) Cemitério. 

g) Proteção Civil. 
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de Freguesia de Baguim do Monte tem como Missão contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos seus residentes, assim como promover o desenvolvimento 

al daqueles que exercem a sua atividade na Freguesia, através

Gestão do funcionamento dos seus serviços, definindo e adequando políticas que visem 

a desburocratização dos procedimentos administrativos, proporcionando um tratamento 

célere e imparcial a todas as questões que se enquadrem dentro das suas atribuições;

atividades planeadas, com rigor e transparência na execução 

Contribuição para uma eficaz gestão do ordenamento do território e urbanismo;

quipamentos integrados no respetivo património; 

instituições, nomeadamente: Escolas, Associações Humanitárias 

ividades e Entidades Religiosas; 

Apoiar, desenvolver e atuar, entre outras, nas seguintes áreas: 

Cultura, Desporto, Ação Social, Saúde e Educação; 

Infância, Juventude e Terceira Idade; 

Trânsito e Transportes; 

espaços verdes; 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3 

tem como Missão contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos seus residentes, assim como promover o desenvolvimento 

tividade na Freguesia, através da: 

do e adequando políticas que visem 

a desburocratização dos procedimentos administrativos, proporcionando um tratamento 

as suas atribuições; 

rigor e transparência na execução 

Contribuição para uma eficaz gestão do ordenamento do território e urbanismo; 

Associações Humanitárias 
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Linhas Estratégicas de A

 

A Junta de Freguesia assume

um caráter abrangente que vai desde a identificação das necessidades da comunidade até 

à resposta integrada a essas necessidades, através dos serviços públicos, privados 

contratualizados, comunitários ou de solidariedade social. 

Tem como princípio orientador o r

recursos, garantindo a qualidade e efe

excelência. 

Qualquer processo de gestão envolve o desempenho a vários níveis: planeamento, 

organização, coordenação, m

É obrigação deste Executivo analisar e avaliar os meios de que dispõe (humanos, 

materiais, organizativos e financeiros), 

a evolução que é possível prever, fixando o rumo que deve ser se

os objetivos estabelecidos. 

A questão da sustentabilidade económica

Executivo procurará atuar de forma a

sustentabilidade financeira, 

importante que toda a população esteja consciente da

dever do órgão Executivo promover o crescimento contínuo e equilibrado da Freguesia de 

Baguim do Monte. 
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Linhas Estratégicas de A tuação 

A Junta de Freguesia assume-se como interlocutor privilegiado dos cidadãos, assumindo 

ter abrangente que vai desde a identificação das necessidades da comunidade até 

à resposta integrada a essas necessidades, através dos serviços públicos, privados 

contratualizados, comunitários ou de solidariedade social.  

orientador o respeito pela dignidade dos Baguinen

antindo a qualidade e efetividade do serviço público, tendo em vista a 

Qualquer processo de gestão envolve o desempenho a vários níveis: planeamento, 

organização, coordenação, motivação e controlo. 

xecutivo analisar e avaliar os meios de que dispõe (humanos, 

materiais, organizativos e financeiros), no contexto económico e social em que se insere e 

a evolução que é possível prever, fixando o rumo que deve ser seg

 

A questão da sustentabilidade económica/financeira é pertinente e

de forma a minimizar os custos operacionais. Assim, na lógica da 

financeira, por um lado, e na ótica do serviço público, por outro lado, é 

importante que toda a população esteja consciente das dificuldades existentes

xecutivo promover o crescimento contínuo e equilibrado da Freguesia de 
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dos cidadãos, assumindo 

ter abrangente que vai desde a identificação das necessidades da comunidade até 

à resposta integrada a essas necessidades, através dos serviços públicos, privados 

espeito pela dignidade dos Baguinenses, otimizando os 

tividade do serviço público, tendo em vista a 

Qualquer processo de gestão envolve o desempenho a vários níveis: planeamento, 

xecutivo analisar e avaliar os meios de que dispõe (humanos, 

o contexto económico e social em que se insere e 

guido, de modo a atingir 

financeira é pertinente e neste sentido, o 

minimizar os custos operacionais. Assim, na lógica da 

tica do serviço público, por outro lado, é 

dificuldades existentes, sendo 

xecutivo promover o crescimento contínuo e equilibrado da Freguesia de 
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Organigrama 
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Direito de Oposição –  

 

Foi dado cumprimento ao estipulado no Estatuto do Direito de Oposição 

Agradecemos, a colaboração de todos os que nos fizeram chegar

porque entendemos que é importante continu

construirmos uma Freguesia mais próspera, com mais qualidade de vida e, mais solidária. 

 

ASSIM EM ANEXO , encontram
 

 

• Sugestões do PPD/PSD 

 
• Sugestões da Coligação Valentim Loureiro 

 
• Sugestões da CDU (Coligação Democrática Unitária)
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 Lei n.º 24/98 

Foi dado cumprimento ao estipulado no Estatuto do Direito de Oposição 

, a colaboração de todos os que nos fizeram chegar

porque entendemos que é importante continuarmos a partilhar a tarefa cole

construirmos uma Freguesia mais próspera, com mais qualidade de vida e, mais solidária. 

, encontram-se as: 

PPD/PSD – (Coligação Gondomar no Coração

Coligação Valentim Loureiro – Coração de Ouro

Sugestões da CDU (Coligação Democrática Unitária)  
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Foi dado cumprimento ao estipulado no Estatuto do Direito de Oposição - Lei nº 24/98. 

, a colaboração de todos os que nos fizeram chegar as suas sugestões, 

armos a partilhar a tarefa coletiva de 

construirmos uma Freguesia mais próspera, com mais qualidade de vida e, mais solidária.  

(Coligação Gondomar no Coração ) 

Coração de Ouro  



 

            JUNTA DE FREGUESIA DE BAGUIM DO MONTE

__________________________________________________________

____________________________________________________________________________
 

 
 
 
Documentos Previsionais

Os documentos previsionais pretendem, através das 

Atividades , definir as linhas estratégicas de

apresentar em Orçamento 

de acordo com os quadros e códigos constantes do Decreto

Fevereiro (POCAL) e suas alterações.

Mais uma vez adiada a entrada em vigor do novo sistema contabilístico da Administração 

Pública, o SNC–AP, para o próximo ano de 20

As orientações emanadas 

de Normalização Contabilística (CNC

pelas entidades na elaboração dos seus documentos previsionais, 

(…)”reitera o entendimento de que 

elaborar em 2019, ainda ser

depois, a partir de 1/1/2020

relato previstos no SNC-AP.

 

As Grandes Opções do Plano

orientador de gestão. São também, o elemento fundamental para a elaboração de um 

Orçamento, capaz de afetar

O Orçamento  não é mais do que a apresentação de a

numéricos. Está concebido de acordo com as regras do POCAL

Contabilidade das Autarquias Locais)

ajustado (mera reconversão técnica) não havendo necessidade de o submeter novamente 

à Assembleia de Freguesia.

Na sua elaboração, o Executivo, 

às despesas correntes e de capital

Plano de Atividades Anual. 
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Documentos Previsionais  

Os documentos previsionais pretendem, através das Opções do P

, definir as linhas estratégicas desta Autarquia para o ano de 2020

rçamento uma previsão das receitas e das despesas para o mesmo ano, 

de acordo com os quadros e códigos constantes do Decreto-Lei n.º 54

as alterações. 

Mais uma vez adiada a entrada em vigor do novo sistema contabilístico da Administração 

o próximo ano de 2020. 

s orientações emanadas pela DGAL (Direção Geral das Autarquias 

de Normalização Contabilística (CNC) vão no sentido de referir que

pelas entidades na elaboração dos seus documentos previsionais, são:

(…)”reitera o entendimento de que o orçamento das entidades autárquicas para 2

será preparado de acordo com o modelo do POCAL, havendo 

20, um ajustamento em sede de execução, para os modelos de 

AP.” 

Grandes Opções do Plano  de Atividades , são um instrumento estr

ão também, o elemento fundamental para a elaboração de um 

afetar os recursos necessários aos objetivos definidos

mais do que a apresentação de atividades programadas,

stá concebido de acordo com as regras do POCAL

Contabilidade das Autarquias Locais), em estrita obediência da Lei

ajustado (mera reconversão técnica) não havendo necessidade de o submeter novamente 

Assembleia de Freguesia. 

, o Executivo, identificou as receitas desta Autarquia, que irão fazer face 

às despesas correntes e de capital, decorrentes das atividades a desen
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pções do P lano , ou Plano de 

sta Autarquia para o ano de 2020, bem como 

uma previsão das receitas e das despesas para o mesmo ano, 

Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

Mais uma vez adiada a entrada em vigor do novo sistema contabilístico da Administração 

pela DGAL (Direção Geral das Autarquias Locais) e Comissão 

vão no sentido de referir que a metodologia a adotar 

são: 

o orçamento das entidades autárquicas para 2020, a 

preparado de acordo com o modelo do POCAL, havendo 

, um ajustamento em sede de execução, para os modelos de 

instrumento estruturante e 

ão também, o elemento fundamental para a elaboração de um 

definidos. 

tividades programadas, em termos 

stá concebido de acordo com as regras do POCAL (Plano Oficial de 

, em estrita obediência da Lei, sendo em 2020 

ajustado (mera reconversão técnica) não havendo necessidade de o submeter novamente 

identificou as receitas desta Autarquia, que irão fazer face 

tividades a desenvolver, descritas no 
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Opções do Plano 

 

� Serviços Administrativos

A Junta aposta na evolução de uma Autarquia organizada, moderna e tecnologicamente 

apetrechada, com capacidade para responder com rapidez e de forma eficiente a todos os 

que dela necessitam ou dependem

 

No sentido de continuarmos 

num processo permanente de qualificação

a frequentar ações de formação de forma a permitir aprofundar conhecimentos e alterar 

alguns comportamentos. 

Melhorar as condições dos Serviços Administrativos da Junta, é uma necessidade urgente

Pretendemos: 

- Pequenas reparações, de modo a eliminar as 

paredes. 

- Pintura Exterior do Edifício Sede da Junta, de modo a rea

- Aquisição de novos equipamentos.

 

� Prote ção do meio ambiente e conservação da natureza

 

� Apoio à Unidade Local de Proteção 

A proteção civil  é o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes 

tecnológicos, preservar a moral da população e re

área a Junta de Freguesia pretende:

- Fomentar campanhas de sensibilização

organizações; 
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Serviços Administrativos  

A Junta aposta na evolução de uma Autarquia organizada, moderna e tecnologicamente 

com capacidade para responder com rapidez e de forma eficiente a todos os 

que dela necessitam ou dependem. 

No sentido de continuarmos a melhorar os serviços prestados aos cidadãos, continuaremos

processo permanente de qualificação, incentivando e apoiando

ções de formação de forma a permitir aprofundar conhecimentos e alterar 

Melhorar as condições dos Serviços Administrativos da Junta, é uma necessidade urgente

, de modo a eliminar as infiltrações existentes, e pintar teto e 

Pintura Exterior do Edifício Sede da Junta, de modo a reabilitá-lo. 

Aquisição de novos equipamentos. 

ção do meio ambiente e conservação da natureza

Unidade Local de Proteção Civil (criada em 2015

é o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes 

moral da população e restabelecer a normalidade social. Nesta 

área a Junta de Freguesia pretende: 

campanhas de sensibilização sobre a Proteção Civil, junto

__________________________________________________________ 
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A Junta aposta na evolução de uma Autarquia organizada, moderna e tecnologicamente 

com capacidade para responder com rapidez e de forma eficiente a todos os 

a melhorar os serviços prestados aos cidadãos, continuaremos 

ndo todos os funcionários 

ções de formação de forma a permitir aprofundar conhecimentos e alterar 

Melhorar as condições dos Serviços Administrativos da Junta, é uma necessidade urgente. 

infiltrações existentes, e pintar teto e 

 

ção do meio ambiente e conservação da natureza  

em 2015) 

é o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes 

stabelecer a normalidade social. Nesta 

junto das escolas e outras 
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- Sensibilizar e notificar os proprietários para a

“estado de abandono”, em risco de incêndio e/ou insalubridade;

- Fomentar campanhas de 

de um passadiço pedonal, entre a nascente e a Rua da Ínsua.

- Recuperação do Lavadouro da Fonte do Linhar e a sua fonte;

- Colaborar com a Câmara Municipal de Gondomar e outras instituições públicas da 

Administração Central, para que haja 

entidades, tais como, Polícia Municipal, P.S.P., Prote

Vermelha e Guarda Noturno

 

� Ambiente 

- Colaborar com Entidades/Clinicas e Associações

esterilização. 

- Colaborar com Entidades/Clinicas e Associações

abandonados. 

 

 

� Educação e Cidadania

 
A Educação  engloba os processos de 

sensíveis, que deve ser da responsabilidade de toda a 

tarefa de educar as crianças e os jovens

mesmos e salvaguardar, através dessa 

inserem. 

Por outro lado, Cidadania 

sujeito em relação à sociedade em que vive.

também missão desta Junta
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os proprietários para a limpeza dos terrenos

, em risco de incêndio e/ou insalubridade; 

Fomentar campanhas de limpeza e preservação do Rio Torto, e se possível, a 

de um passadiço pedonal, entre a nascente e a Rua da Ínsua. 

Recuperação do Lavadouro da Fonte do Linhar e a sua fonte; 

Colaborar com a Câmara Municipal de Gondomar e outras instituições públicas da 

para que haja uma melhor coordenação entre as diversas 

olícia Municipal, P.S.P., Proteção Civil, GNR e Bombeiros

Vermelha e Guarda Noturno; 

Colaborar com Entidades/Clinicas e Associações, para a recolha de 

Colaborar com Entidades/Clinicas e Associações, para o tratamento de animais 

e Cidadania  

engloba os processos de ensinar e aprender. Constitui 

sensíveis, que deve ser da responsabilidade de toda a comunidade, pois, a

tarefa de educar as crianças e os jovens tem uma dupla perspetiva, preparar o futuro dos 

mesmos e salvaguardar, através dessa preparação, o equilíbrio d

 é o conjunto de direitos e deveres, ao qual um indivíduo está 

sujeito em relação à sociedade em que vive. Valorizar a participação e a 

missão desta Junta, através da comunicação interna e das relações públicas

__________________________________________________________ 
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limpeza dos terrenos que se encontrem em 

se possível, a construção 

Colaborar com a Câmara Municipal de Gondomar e outras instituições públicas da 

uma melhor coordenação entre as diversas 

ção Civil, GNR e Bombeiros, Cruz 

, para a recolha de animais vadios, para 

, para o tratamento de animais 

onstitui uma das áreas mais 

comunidade, pois, a importante 

tiva, preparar o futuro dos 

da sociedade em que se 

ao qual um indivíduo está 

alorizar a participação e a Cidadania  é 

interna e das relações públicas.  
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Pretendemos uma maior proximidade e um maior conhecimento entre a Junta e os 

fregueses, criando-se mais oportunidades para a participação dos cidadãos

Numa perspetiva de articulação entre a Junta de Freguesia de Baguim 

agentes e parceiros, destacamos as seguintes a

- Organizar ações recreativas para as crianças

Associações de Pais. Por exemplo: Dia da Árvore

Festa de Natal; 

- Apoiar a manutenção da “Horta escolar

do ensino básico; 

- Colaborar com as Escolas e

planos de atividade; 

 

 

� Cultura 

 

Cultura  é “aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a 

lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como 

membro da sociedade” (Edward B. Tylor

É nossa preocupação promover iniciativas, festejos e comemorações no sentido de manter 

de alguma forma a Cultura da 

Não esquecemos que a nossa freguesia possui várias 

Associativo e Popular constitui expressão maior da participação cívica, democrática 

solidária dos cidadãos, o que tem

Assim, dar-se-á continuidade ao 

apoios financeiros e logísticos 

trabalho sério e articulado com
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retendemos uma maior proximidade e um maior conhecimento entre a Junta e os 

se mais oportunidades para a participação dos cidadãos

tiva de articulação entre a Junta de Freguesia de Baguim 

, destacamos as seguintes ações: 

Organizar ações recreativas para as crianças, em estreita colaboração com as Escolas e 

Associações de Pais. Por exemplo: Dia da Árvore, 25 de Abril, Dia Mundial da Criança e 

Apoiar a manutenção da “Horta escolar”, nos Jardins de Infância e nas Escol

Colaborar com as Escolas e Jardins de Infância, indo ao encontro dos seus projetos

é “aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a 

lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como 

Edward B. Tylor).  

nossa preocupação promover iniciativas, festejos e comemorações no sentido de manter 

Cultura da Freguesia ativa. 

Não esquecemos que a nossa freguesia possui várias coletividades e o

constitui expressão maior da participação cívica, democrática 

olidária dos cidadãos, o que tem uma especial importância.  

á continuidade ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo

apoios financeiros e logísticos em função das suas atividades concretas e através de um 

com a Junta de Freguesia. 
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retendemos uma maior proximidade e um maior conhecimento entre a Junta e os 

se mais oportunidades para a participação dos cidadãos. 

tiva de articulação entre a Junta de Freguesia de Baguim do Monte e todos os 

em estreita colaboração com as Escolas e 

Dia Mundial da Criança e 

Infância e nas Escolas do 1º ciclo 

, indo ao encontro dos seus projetos e 

é “aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a 

lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como 

nossa preocupação promover iniciativas, festejos e comemorações no sentido de manter 

tividades e o Movimento 

constitui expressão maior da participação cívica, democrática e 

o Movimento Associativo, através de 

tividades concretas e através de um 
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Dado o sucesso alcançado, 

Monte para usufruírem do Auditório 

sentido de apresentarem ao público as suas criações

- Continuar a dinamizar a Casa da Cultura (antiga

Não existe desenvolvimento sustentado sem 

que as políticas culturais desta freguesia 

 

- Atribuir Condecorações; 

- Assinalar datas com particular importância para a memória coletiva da Freguesia;

- Publicitar ações da Freguesia

- Apoiar exposições de pintura, escultura e artesanato

- Apoiar e promover tertúlias, colóquios e seminários

- Apoiar o lançamento de obras literárias

- Dar apoio aos alunos das diversas escolas nos seus projetos culturais;

- Promover encontros temátic

- Organização de eventos culturais e musicais com

- Promover ações que visem a preservação do património cultural imaterial e arquitetónico 

da nossa Freguesia; 

- Promover, com a Câmara Mun

concurso das “Papas de Sarrabulho e dos Rojões à Moda de Baguim do Monte

- Execução do projeto para o Museu Etnográfico na Casa da Cultura

- Realização do 2º Encontro das Coletividades de Baguim do Monte

JUNTA DE FREGUESIA DE BAGUIM DO MONTE 
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Plano e Orçamento para 2020 
 
 
 

alcançado, continuaremos a incentivar todos os “artistas” de Baguim do 

para usufruírem do Auditório e/ou Salão Polivalente e/ou Casa da Cultura, 

apresentarem ao público as suas criações. 

Casa da Cultura (antiga escola primária EB1 de Baguim),

Não existe desenvolvimento sustentado sem desenvolvimento cultural e é neste quadro 

que as políticas culturais desta freguesia se enquadram, neste contexto pretendemos: 

com particular importância para a memória coletiva da Freguesia;

da Freguesia; 

Apoiar exposições de pintura, escultura e artesanato; 

Apoiar e promover tertúlias, colóquios e seminários; 

Apoiar o lançamento de obras literárias; 

Dar apoio aos alunos das diversas escolas nos seus projetos culturais;

temáticos;  

Organização de eventos culturais e musicais como o programa “Noites de Verão”;

Promover ações que visem a preservação do património cultural imaterial e arquitetónico 

Promover, com a Câmara Municipal de Gondomar, privados e Confraria Gastronómica o 

concurso das “Papas de Sarrabulho e dos Rojões à Moda de Baguim do Monte

Execução do projeto para o Museu Etnográfico na Casa da Cultura

Realização do 2º Encontro das Coletividades de Baguim do Monte

__________________________________________________________ 
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continuaremos a incentivar todos os “artistas” de Baguim do 

e/ou Casa da Cultura,  no 

escola primária EB1 de Baguim), 

desenvolvimento cultural e é neste quadro 

, neste contexto pretendemos:  

com particular importância para a memória coletiva da Freguesia; 

Dar apoio aos alunos das diversas escolas nos seus projetos culturais; 

o programa “Noites de Verão”; 

Promover ações que visem a preservação do património cultural imaterial e arquitetónico 

Gondomar, privados e Confraria Gastronómica o 

concurso das “Papas de Sarrabulho e dos Rojões à Moda de Baguim do Monte; 

Execução do projeto para o Museu Etnográfico na Casa da Cultura 

Realização do 2º Encontro das Coletividades de Baguim do Monte 
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- Negociar com a Câmara Municipal de Gondomar e com a Cruz Vermelha

quatro salas da antiga Escola de Torre

lugar na Casa da Cultura

Cuidados Paliativos). 

 

� Desporto e Lazer

 

O Desporto  é um fenómeno sociocultural, que en

predominantemente física 

predominantemente física não competitiva com finalidade de 

formação, desenvolvimento e/ou aprimoramento físico, intelectual e psíquico de se

praticantes e espectadores. Além de ser uma forma 

Pretendemos desenvolver iniciativas para que haja uma 

para todas as idades. 

No entanto, sendo os recursos materiais 

equipamento que sustente os obje

Este Executivo tudo fará para tornar possível a melhoria dos espaços

existentes, dotando-os de infraestruturas

 É nossa intenção dar continuidade às a

âmbito, nomeadamente: 

- Continuação das obras no 

- Requalificar as zonas envolvent

bancos, passeios e máquinas fitness;

- Plantação de árvores no Parque de Merendas do Crasto;

- Promover eventos em parceria com a 

- Promover e apoiar eventos de 

JUNTA DE FREGUESIA DE BAGUIM DO MONTE 
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Negociar com a Câmara Municipal de Gondomar e com a Cruz Vermelha

quatro salas da antiga Escola de Torregim, para sede das Coletividades

lugar na Casa da Cultura, (até a Cruz Vermelha iniciar obras para a instalação dos 

e Lazer 

um fenómeno sociocultural, que envolve a prática voluntária de a

predominantemente física competitiva com finalidade recreativa ou profi

predominantemente física não competitiva com finalidade de lazer

formação, desenvolvimento e/ou aprimoramento físico, intelectual e psíquico de se

tadores. Além de ser uma forma de inclusão social

Pretendemos desenvolver iniciativas para que haja uma efetiva prática de a

os recursos materiais tão escassos, estamos perante uma ausência de 

quipamento que sustente os objetivos planeados pelas coletividades.

ará para tornar possível a melhoria dos espaços

infraestruturas para diversas modalidades.

intenção dar continuidade às ações já realizadas e desenvolver novas neste 

Continuação das obras no Polidesportivo do Crasto; 

Requalificar as zonas envolventes do Polidesportivo do Crasto, com colocação de mesas, 

bancos, passeios e máquinas fitness; 

Plantação de árvores no Parque de Merendas do Crasto; 

em parceria com a Liga Portuguesa contra o cancro;

eventos de cariz desportivo; 

__________________________________________________________ 
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Negociar com a Câmara Municipal de Gondomar e com a Cruz Vermelha a cedência de 

gim, para sede das Coletividades que não tiveram 

(até a Cruz Vermelha iniciar obras para a instalação dos 

volve a prática voluntária de atividade 

com finalidade recreativa ou profissional, ou 

lazer, contribuindo para a 

formação, desenvolvimento e/ou aprimoramento físico, intelectual e psíquico de seus 

inclusão social. 

efetiva prática de atividade física 

escassos, estamos perante uma ausência de 

tividades.  

ará para tornar possível a melhoria dos espaços desportivos 

modalidades. 

e desenvolver novas neste 

es do Polidesportivo do Crasto, com colocação de mesas, 

Liga Portuguesa contra o cancro; 
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- Organizar o Torneio de Futsal 

- Organizar o Torneio de Final de 

- Prolongamento dos trilhos de Vale da Crua, Seixas, Baldiões e Castro Mau;

- Construção de um Parque Urbano na Quinta da Missilva

- Requalificação do Centro Cívico de S. Brás

- Renovação do “Ringue de Entre Cancelas” (novo piso, vedação e arranjos exteriores);

- Apoio técnico, logístico e financeiro às Coletividades B

 

� Ação Social e Formação

Os problemas sociais têm vindo a agravar

condições de vida das populações e da crise económica que o país e o mundo atravessam.

A Junta de Freguesia, no âmbito das suas atribuições e 

minimizar as consequências

trabalho de cooperação com as Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras 

entidades com intervenção social

 

Os casos que afetam as famílias e a comunidade onde estão inseridas, as situações de 

pobreza e exclusão estarão sempre ref

Nesse âmbito pretendemos:

 

- Continuar com o Gabinete de A

Acompanhamento Social); 

Ainda neste âmbito, pretendemos:

 
- Dar continuidade ao programa “Conhecer Portuga

anos;  

JUNTA DE FREGUESIA DE BAGUIM DO MONTE 
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de Futsal “25 de Abril” 

Organizar o Torneio de Final de Época (Futsal Escolar) 

dos trilhos de Vale da Crua, Seixas, Baldiões e Castro Mau;

Construção de um Parque Urbano na Quinta da Missilva 

Requalificação do Centro Cívico de S. Brás; incluindo a construção de um Parque Infantil;

“Ringue de Entre Cancelas” (novo piso, vedação e arranjos exteriores);

e financeiro às Coletividades Baguinenses;

Social e Formação  

Os problemas sociais têm vindo a agravar-se em resultado da contínua degradação das 

condições de vida das populações e da crise económica que o país e o mundo atravessam.

, no âmbito das suas atribuições e competências, tudo fará para 

minimizar as consequências do atual ambiente socioeconómico, privilegiando os apoios e o 

trabalho de cooperação com as Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras 

entidades com intervenção social. 

as famílias e a comunidade onde estão inseridas, as situações de 

pobreza e exclusão estarão sempre refletidas no espírito de ação desta

pretendemos: 

Gabinete de Ação Social e com o (SAAS – Serviço de 

 

, pretendemos: 

Dar continuidade ao programa “Conhecer Portugal” destinado a pessoas com mais de 55 

__________________________________________________________ 
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dos trilhos de Vale da Crua, Seixas, Baldiões e Castro Mau; 

; incluindo a construção de um Parque Infantil; 

“Ringue de Entre Cancelas” (novo piso, vedação e arranjos exteriores); 

aguinenses; 

se em resultado da contínua degradação das 

condições de vida das populações e da crise económica que o país e o mundo atravessam. 

competências, tudo fará para 

privilegiando os apoios e o 

trabalho de cooperação com as Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras 

as famílias e a comunidade onde estão inseridas, as situações de 

ção desta Autarquia. 

Serviço de Atendimento e 

l” destinado a pessoas com mais de 55 
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- Colaborar com Organizações de Ação Humanitária

Vermelha e outras O.N.G.; 

- Apoiar a população, auxiliando no preenchimento de documentação

necessidades; 

- Promover ações de sensibilização no âmbito da problemática do cidadão com deficiência

- Natal Solidário (recolha de

envolver todos aqueles que queiram partilhar um pouco da sua disponibilidade em prol dos 

mais carenciados, incluindo assim as escolas e associações neste projeto. Estes artigos 

serão distribuídos pelos casos reportados na Junta e o remanescente pelas várias 

instituições de caráter social;

- Rede Social - dinamizar a Comissão Social da Freguesia, no sentido de promover 

parcerias de forma articulada e participativa, com vista à

- Apoiar a realização de estágios académicos

- Formação “ConJunta”, estão programadas uma série de a

Cultura: 

� Ler, reler e conhecer o Mundo

� Artes Plásticas 

� Dança 

� Ginástica 

� Ioga 

� Outras atividades 

 

� Saúde 

 
Saúde  “é um estado de completo bem

ausência de doenças” (Organização Mundial da Sa

 

JUNTA DE FREGUESIA DE BAGUIM DO MONTE 
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Colaborar com Organizações de Ação Humanitária, nomeadamente Bombeiros

;  

Apoiar a população, auxiliando no preenchimento de documentação

de sensibilização no âmbito da problemática do cidadão com deficiência

(recolha de roupa, brinquedos e alimentos) - 

envolver todos aqueles que queiram partilhar um pouco da sua disponibilidade em prol dos 

mais carenciados, incluindo assim as escolas e associações neste projeto. Estes artigos 

s casos reportados na Junta e o remanescente pelas várias 

ter social; 

dinamizar a Comissão Social da Freguesia, no sentido de promover 

parcerias de forma articulada e participativa, com vista à resolução de problemas soc

estágios académicos na Junta de Freguesia

stão programadas uma série de ações neste âmbito, na 

, reler e conhecer o Mundo  

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 

Organização Mundial da Saúde). 
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, nomeadamente Bombeiros, Cruz 

Apoiar a população, auxiliando no preenchimento de documentação inerente às suas 

de sensibilização no âmbito da problemática do cidadão com deficiência; 

 esta recolha pretende 

envolver todos aqueles que queiram partilhar um pouco da sua disponibilidade em prol dos 

mais carenciados, incluindo assim as escolas e associações neste projeto. Estes artigos 

s casos reportados na Junta e o remanescente pelas várias 

dinamizar a Comissão Social da Freguesia, no sentido de promover 

resolução de problemas sociais; 

na Junta de Freguesia; 

ções neste âmbito, na Casa da 

estar físico, mental e social, e não apenas a 
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Por se achar necessário e prioritário que esta área tenha uma atenção por parte de todos 

os intervenientes da saúde, este E

- Promover a realização da 

- Promover a vinda de unidades móveis de rastreio

- Promover  colóquios e debates sobre os serviços de saúde

 

 

 

� Cemitério 
 

Em 2018, demos inicio à requalificação do Cemitério. Pretendemos em 20

sua valorização e moderniza

- Continuar a cimentar as várias seções do Cemitério

evolvente das sepulturas; 

- Reparação do Piso e colocação de tijoleira, nos acessos às sepulturas;

- Continuar a colocação da 

- Continuação do ajardinamento do Cemitério, e requalificação dos espaços verdes

- Continuação da colocação de lambrim nas paredes do Cemitério.

- Construção de uma Sacristia na Capela Mortuária

- Redução do número de salas anexas à Capela Mortuária, para ser possível aumentar o 

tamanho de cada uma, dignificando o seu uso.

- Pintura da Capela Mortuária.

- Continuar a dinamizar a venda de sepulturas perpétuas

- Implementação de um furo artesiano

- Colocação de uma nova Porta na

JUNTA DE FREGUESIA DE BAGUIM DO MONTE 
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Por se achar necessário e prioritário que esta área tenha uma atenção por parte de todos 

intervenientes da saúde, este Executivo propõe: 

 Feira da Saúde; 

unidades móveis de rastreio; 

colóquios e debates sobre os serviços de saúde e medidas preventivas

Em 2018, demos inicio à requalificação do Cemitério. Pretendemos em 20

e modernização, dignificando este espaço. Para isso vamos:

a cimentar as várias seções do Cemitério, de modo a uniformizar a zona 

olocação de tijoleira, nos acessos às sepulturas;

 sinalética informativa da distribuição orgânica do Cemitério

jardinamento do Cemitério, e requalificação dos espaços verdes

olocação de lambrim nas paredes do Cemitério. 

Sacristia na Capela Mortuária 

de salas anexas à Capela Mortuária, para ser possível aumentar o 

tamanho de cada uma, dignificando o seu uso. 

Pintura da Capela Mortuária. 

inamizar a venda de sepulturas perpétuas. 

furo artesiano  para rede de abastecimento interno no Cemitério.

Porta na entrada das traseiras do Cemitério

__________________________________________________________ 
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Por se achar necessário e prioritário que esta área tenha uma atenção por parte de todos 

medidas preventivas; 

Em 2018, demos inicio à requalificação do Cemitério. Pretendemos em 2020 continuar a 

ara isso vamos: 

de modo a uniformizar a zona 

olocação de tijoleira, nos acessos às sepulturas; 

da distribuição orgânica do Cemitério; 

jardinamento do Cemitério, e requalificação dos espaços verdes 

 

de salas anexas à Capela Mortuária, para ser possível aumentar o 

mento interno no Cemitério. 

entrada das traseiras do Cemitério 
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� Higiene, Limpeza e Obras

 

No sentido de promover uma mudança de comportamentos e atitudes da população em 

relação ao ambiente, pretendemos promover ações de 

Neste âmbito, pretendemos para 20

- Limpeza de sarjetas em todas as Ruas da Freguesia

 - Adquirir equipamento para  manutenção de arruamentos

- Efetuar pequenas reparações nos arruamentos da Freguesia

- Diligenciar junto das entidades competentes para o 

contentores de lixo, ecopontos, papeleiras e colocação de depósitos de 

canídeos. 

- Diligenciar junto das entidades competentes para 

de lixos. 

- Distribuição de sistemas de recolha seletiva de lixo individuais à população

Lavadouros Públicos 

Efetuar obras de beneficiação de forma a dotá

específica da sua utilização

Jardins 

-  Renovação do Parque de Merendas do Crasto;

- Continuar a plantar árvores, arbustos e 

Freguesia; 

- Alteração do aspeto físico de alguns jardins
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Higiene, Limpeza e Obras  

No sentido de promover uma mudança de comportamentos e atitudes da população em 

, pretendemos promover ações de educação e sensibilização.

pretendemos para 2020: 

Limpeza de sarjetas em todas as Ruas da Freguesia; 

para  manutenção de arruamentos; 

Efetuar pequenas reparações nos arruamentos da Freguesia;  

Diligenciar junto das entidades competentes para o efetivo 

contentores de lixo, ecopontos, papeleiras e colocação de depósitos de 

junto das entidades competentes para a implementação de uma nova 

Distribuição de sistemas de recolha seletiva de lixo individuais à população

Efetuar obras de beneficiação de forma a dotá-los das condições adequadas à função 

específica da sua utilização. 

do Parque de Merendas do Crasto; 

Continuar a plantar árvores, arbustos e flores nas diversas pracetas e j

sico de alguns jardins (Requalificação);  

__________________________________________________________ 
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No sentido de promover uma mudança de comportamentos e atitudes da população em 

e sensibilização. 

 reforço e limpeza de 

contentores de lixo, ecopontos, papeleiras e colocação de depósitos de dejetos para 

a implementação de uma nova recolha 

Distribuição de sistemas de recolha seletiva de lixo individuais à população 

los das condições adequadas à função 

flores nas diversas pracetas e jardins da 
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� Transportes 

O Transporte Público é essencial para a população. Diminui a 

menos carros são utilizados para a locomoção de 

de pessoas que, não possuindo meios de adquirir uma viatura, precisam percorrer longas 

distâncias. 

O plano concebido para esta área, resulta do diálogo permanente com o Conselho de 

Administração da S.T.C.P., Gondomarense

- Prolongamento da carreira 55, desde a atual paragem no Largo de S. Brás, 

pelo Centro Social e Paroquial 

- Promover a colocação de abrigos nas paragens

Passageiros. 

 

 

 
� Rede Viária 

Apresentamos à C.M.G. sugestões

a alargar, para constarem no

Pretendemos dar respostas aos fregueses, para tal vamos

- Repavimentar e reparar arruamentos

- Alargamento da Rua da Bouça;

- Alargamento da Rua Souto da

- Diligenciar junto dos propriet

Belos Ares; 

- Diligenciar junto dos proprietário a cedência de terreno para o prolongamento da Rua 

Nova da Felgueira até à Rua de Belos Ares; 

JUNTA DE FREGUESIA DE BAGUIM DO MONTE 
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O Transporte Público é essencial para a população. Diminui a poluição

são utilizados para a locomoção de pessoas, além de permitir 

de pessoas que, não possuindo meios de adquirir uma viatura, precisam percorrer longas 

ra esta área, resulta do diálogo permanente com o Conselho de 

Administração da S.T.C.P., Gondomarense, Valpi e Câmara Municipal de Gondomar.

Prolongamento da carreira 55, desde a atual paragem no Largo de S. Brás, 

pelo Centro Social e Paroquial de Baguim, até à E.B. 2,3 Frei Manuel de Santa Inês;

colocação de abrigos nas paragens das Linhas dos Transportes Coletivos de

presentamos à C.M.G. sugestões, relativas ao alinhamento de diversos traçados de ruas 

constarem no orçamento municipal de 2020.  

s aos fregueses, para tal vamos: 

Repavimentar e reparar arruamentos: 

Alargamento da Rua da Bouça; 

Alargamento da Rua Souto da Carneira 

Diligenciar junto dos proprietários a cedência de terreno para o alargamento da Rua de 

Diligenciar junto dos proprietário a cedência de terreno para o prolongamento da Rua 

Nova da Felgueira até à Rua de Belos Ares;  
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poluição, uma vez que, 

, além de permitir a deslocação 

de pessoas que, não possuindo meios de adquirir uma viatura, precisam percorrer longas 

ra esta área, resulta do diálogo permanente com o Conselho de 

e Câmara Municipal de Gondomar. 

Prolongamento da carreira 55, desde a atual paragem no Largo de S. Brás, passando 

até à E.B. 2,3 Frei Manuel de Santa Inês; 

dos Transportes Coletivos de 

alinhamento de diversos traçados de ruas 

terreno para o alargamento da Rua de 

Diligenciar junto dos proprietário a cedência de terreno para o prolongamento da Rua 
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- Continuar a reparação de passeios danificados,  em arruamentos da Freguesia.

- Continuar a eliminar barreiras 

- Construir pequenas redes de águas pluviais e manutenção das existentes

- Requalificação de vários arruamentos

• Travessa Fonte do Linhar;

• Rua Quinta da Missilva

• Rua do Sol 

• Rua Presa de Fora 

• Rua de S. Brás 

• Travessa de S. Brás

• Rua da Carreira 

• Rua D. António Castro Meireles

• Rua Nova do Crasto (rotunda)

• Rua Deolinda Martins

• Avenida D. Miguel 

 

- Construção de passeios pedonais

•  Rua das Papainhas 

•  Rua D. António Castro Meireles

- Diligenciar junto da Câmara Municipal de Gondomar

António Castro Meireles, tenh

a implantação de passeios pedonais, para os peregrinos da Santa Rita.

- Continuação da Pintura de passadeiras e marcação da estrada.
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Continuar a reparação de passeios danificados,  em arruamentos da Freguesia.

eliminar barreiras arquitetónicas existentes no espaço público

Construir pequenas redes de águas pluviais e manutenção das existentes

arruamentos,  com renovação do respetivo piso;

Fonte do Linhar; 

Rua Quinta da Missilva 

Travessa de S. Brás 

Rua D. António Castro Meireles 

Rua Nova do Crasto (rotunda) 

Rua Deolinda Martins Ferreira 

Construção de passeios pedonais em: 

 

Rua D. António Castro Meireles 

Diligenciar junto da Câmara Municipal de Gondomar, um estudo

s, tenha sentido único a partir da Rua da Primavera, tendo em vista 

de passeios pedonais, para os peregrinos da Santa Rita.

Pintura de passadeiras e marcação da estrada. 
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Continuar a reparação de passeios danificados,  em arruamentos da Freguesia. 

existentes no espaço público; 

Construir pequenas redes de águas pluviais e manutenção das existentes. 

,  com renovação do respetivo piso; 

um estudo para que a Rua D. 

sentido único a partir da Rua da Primavera, tendo em vista 

de passeios pedonais, para os peregrinos da Santa Rita. 
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� Sinalização/Toponími

Continuaremos a solicitar à Câmara 

continuidade ao trabalho efe

Assim propomo-nos:  

- Definição dos Limites da Freguesia de Baguim do Monte;

- Continuar com a coloca

diferentes locais da Freguesia

- Continuar a adquirir módulos dire

Freguesia; 

- Manutenção da sinalética rodoviária.

 

 
� Desenvolvimento da Comunidade

- Diligenciar para a requalificação da Zona Industrial de Baguim do Monte;

- Colocação de Iluminação Natalícia na Freguesia
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Sinalização/Toponími a 

Continuaremos a solicitar à Câmara Municipal de Gondomar, placas

continuidade ao trabalho efetuado. 

Definição dos Limites da Freguesia de Baguim do Monte; 

olocação de mobiliário urbano (Mupi, bancos de jardim, etc.

diferentes locais da Freguesia; 

módulos direcionais, para sinalização dos diversos equipamentos da 

Manutenção da sinalética rodoviária. 

Desenvolvimento da Comunidade  

equalificação da Zona Industrial de Baguim do Monte;

Colocação de Iluminação Natalícia na Freguesia. 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

19

Municipal de Gondomar, placas de trânsito para dar 

bancos de jardim, etc.) em 

, para sinalização dos diversos equipamentos da 

equalificação da Zona Industrial de Baguim do Monte; 
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Propostas efe tuadas à Câmara Municipal de Gondomar para inclusão  no 

Plano e Orçamento Municipal de 

 

1. RUA D. ANTÓNIO CASTRO MEIRELES 
pluviais, construção de passeios, instalação de semáforos e lombas);

2. RUA SOUTO DA CARNEIRA (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 
construção de passeios);2 

3. RUA DE SÃO BRÁS (Repavimentação, drenagem de águas 
passeios);2 

4. TRAVESSA DE SÃO BRÁS (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 
construção de passeios);2 

5. RUA DOS AFONSOS (Entre a Travessa do Campinho até à Rua D. António Castro 
Meireles);2 

6. RUA DOS BELOS ARES (Repavimenta
construção de passeios);3 

7. RUA NOVA DA FELGUEIRA (Repavimentação e alargamento, drenagem de águas 
pluviais e construção de passeios);

8. ZONA INDUSTRIAL DE BAGUIM DO MONTE (Construção de passeios, bainhas de 
estacionamento e colocação de duas lombas 
Dr. Carlos Brás);4 

9. RUA DEOLINDA MARTINS FERREIRA (No seguimento da requalificação da Zona 
Industrial de Baguim do Monte 
construção de passeios);4 

10. ROTUNDA DA ENTRADA PARA A ZONA INDUSTRIAL ENTRE A RUA MIGUEL 
TORGA, A RUA NOVA DO CASTRO E A RUA MONTE BRANCO (Repavimentação, 
drenagem de águas pluviais e construção de passeios);

11. RUA DO SOL (Repavimentação, drenagem de águas pluv
passeios);5 

12. RUA DAS COVAS (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e construção de 
passeios);5 

13. RUA PRESA DE FORA (Repavimentação com lombas, drenagem de águas pluviais 
e construção de passeios); 
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tuadas à Câmara Municipal de Gondomar para inclusão  no 

Plano e Orçamento Municipal de 2020

RUA D. ANTÓNIO CASTRO MEIRELES (Repavimentação, drenagem de águas 
pluviais, construção de passeios, instalação de semáforos e lombas);

RUA SOUTO DA CARNEIRA (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 

RUA DE SÃO BRÁS (Repavimentação, drenagem de águas 

TRAVESSA DE SÃO BRÁS (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 
 

RUA DOS AFONSOS (Entre a Travessa do Campinho até à Rua D. António Castro 

RUA DOS BELOS ARES (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 
 

RUA NOVA DA FELGUEIRA (Repavimentação e alargamento, drenagem de águas 
pluviais e construção de passeios);3   

ZONA INDUSTRIAL DE BAGUIM DO MONTE (Construção de passeios, bainhas de 
mento e colocação de duas lombas – conforme prometido pelo Sr. Ex. Vereador 

RUA DEOLINDA MARTINS FERREIRA (No seguimento da requalificação da Zona 
Industrial de Baguim do Monte - Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 

 

ROTUNDA DA ENTRADA PARA A ZONA INDUSTRIAL ENTRE A RUA MIGUEL 
TORGA, A RUA NOVA DO CASTRO E A RUA MONTE BRANCO (Repavimentação, 
drenagem de águas pluviais e construção de passeios);4 

RUA DO SOL (Repavimentação, drenagem de águas pluv

RUA DAS COVAS (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e construção de 

RUA PRESA DE FORA (Repavimentação com lombas, drenagem de águas pluviais 
 

__________________________________________________________ 
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(Repavimentação, drenagem de águas 
pluviais, construção de passeios, instalação de semáforos e lombas);1 

RUA SOUTO DA CARNEIRA (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 

RUA DE SÃO BRÁS (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e construção de 

TRAVESSA DE SÃO BRÁS (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 

RUA DOS AFONSOS (Entre a Travessa do Campinho até à Rua D. António Castro 

ção, drenagem de águas pluviais e 

RUA NOVA DA FELGUEIRA (Repavimentação e alargamento, drenagem de águas 

ZONA INDUSTRIAL DE BAGUIM DO MONTE (Construção de passeios, bainhas de 
conforme prometido pelo Sr. Ex. Vereador 

RUA DEOLINDA MARTINS FERREIRA (No seguimento da requalificação da Zona 
Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 

ROTUNDA DA ENTRADA PARA A ZONA INDUSTRIAL ENTRE A RUA MIGUEL 
TORGA, A RUA NOVA DO CASTRO E A RUA MONTE BRANCO (Repavimentação, 

RUA DO SOL (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e construção de 

RUA DAS COVAS (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e construção de 

RUA PRESA DE FORA (Repavimentação com lombas, drenagem de águas pluviais 
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14. RUA D. MIGUEL (Entre a Praceta de Entrecancelas e o nº. 156 
drenagem de águas pluviais e construção de passeios)

15. PRACETA DE ENTRECANCELAS (Requalificação da Praceta);

16. ARRANJO DO CRUZAMENTO DA RUA DE MONTE PEDRO COM A QUINTA 
SECA E TRAVESSA DO BRANCO (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 
construção de passeios); 

17. RUA DA ÍNSUA (Requalificação passeios, repavimentação e drenagem de águas 
pluviais a executar pela Junta de Freguesia);

18. RUA D. MIGUEL (Entre a Rua Vasco da 
e alargamento, drenagem de águas pluviais e construção de passeios Entre a CMG e a 
Junta de Freguesia); 

19. RUA VASCO DA GAMA (Requalificação passeios, repavimentação e drenagem de 
águas pluviais - Entre a CMG e a Jun

20. RUA DA BOUÇA (Alargamento de rua, pavimentação, drenagem de águas pluviais e 
construção de passeios - Entre a CMG e a Junta de Freguesia);

21. RUA DA AGONTINHA (Alargamento de rua, pavimentação, drenagem de águas 
pluviais e construção de passeios 

22. RUA QUINTA DA MISSILVA (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 
construção de passeios); 

23. CONSTRUÇÃO DO PARQUE VERDE DA QUINTA DA MISSILVA;

24. POLIDESPORTIVO DO CRASTO (Continuação da recuper

25. REQUALIFICAÇÃO DO RINGUE DE ENTRECANCELAS (Entre a CMG e a Junta de 
Freguesia); 

26.  REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM NA PRACETA DOS AFONSOS (com iluminação 
pública entre a CMG e a Junta de Freguesia);

Obras em fase de concurso:

27. LARGO DE SÃO BRÁS;

28. TRAVESSA DO CAMPINHO;

29. RUA DA CARREIRA;

30.     VARIANTE NORTE SUL
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RUA D. MIGUEL (Entre a Praceta de Entrecancelas e o nº. 156 
drenagem de águas pluviais e construção de passeios) 

PRACETA DE ENTRECANCELAS (Requalificação da Praceta);

ARRANJO DO CRUZAMENTO DA RUA DE MONTE PEDRO COM A QUINTA 
TRAVESSA DO BRANCO (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 

RUA DA ÍNSUA (Requalificação passeios, repavimentação e drenagem de águas 
pluviais a executar pela Junta de Freguesia);  

RUA D. MIGUEL (Entre a Rua Vasco da Gama e o Posto da EDP 
e alargamento, drenagem de águas pluviais e construção de passeios Entre a CMG e a 

RUA VASCO DA GAMA (Requalificação passeios, repavimentação e drenagem de 
Entre a CMG e a Junta de Freguesia); 

RUA DA BOUÇA (Alargamento de rua, pavimentação, drenagem de águas pluviais e 
Entre a CMG e a Junta de Freguesia); 

RUA DA AGONTINHA (Alargamento de rua, pavimentação, drenagem de águas 
de passeios - Entre a CMG e a Junta de Freguesia);

RUA QUINTA DA MISSILVA (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 

CONSTRUÇÃO DO PARQUE VERDE DA QUINTA DA MISSILVA;

POLIDESPORTIVO DO CRASTO (Continuação da recuperação);

REQUALIFICAÇÃO DO RINGUE DE ENTRECANCELAS (Entre a CMG e a Junta de 

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM NA PRACETA DOS AFONSOS (com iluminação 
pública entre a CMG e a Junta de Freguesia); 

Obras em fase de concurso: 

LARGO DE SÃO BRÁS; 

TRAVESSA DO CAMPINHO; 

RUA DA CARREIRA; 

VARIANTE NORTE SUL 
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RUA D. MIGUEL (Entre a Praceta de Entrecancelas e o nº. 156 - Repavimentação, 

PRACETA DE ENTRECANCELAS (Requalificação da Praceta); 

ARRANJO DO CRUZAMENTO DA RUA DE MONTE PEDRO COM A QUINTA 
TRAVESSA DO BRANCO (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 

RUA DA ÍNSUA (Requalificação passeios, repavimentação e drenagem de águas 

Gama e o Posto da EDP - Repavimentação 
e alargamento, drenagem de águas pluviais e construção de passeios Entre a CMG e a 

RUA VASCO DA GAMA (Requalificação passeios, repavimentação e drenagem de 

RUA DA BOUÇA (Alargamento de rua, pavimentação, drenagem de águas pluviais e 

RUA DA AGONTINHA (Alargamento de rua, pavimentação, drenagem de águas 
Entre a CMG e a Junta de Freguesia); 

RUA QUINTA DA MISSILVA (Repavimentação, drenagem de águas pluviais e 

CONSTRUÇÃO DO PARQUE VERDE DA QUINTA DA MISSILVA; 

ação); 

REQUALIFICAÇÃO DO RINGUE DE ENTRECANCELAS (Entre a CMG e a Junta de 

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM NA PRACETA DOS AFONSOS (com iluminação 
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Obras em execução : 

 

31. PASSADIÇO DA RUA DAS PAPAINHAS;

 

Notas:  

1 - É importante a sua execução pois é uma rua fulcral para a freguesia devido ao 
seu intenso movimento pois este arruamento é usado diariamente por milhares de 
veículos e pessoas;  

2 - É de extrema importância a execução de todas estas ruas pois complementa o
conjunto de arruamentos que já foram beneficiadas n o centro histórico de Baguim 
do Monte;  

3 - Os arruamentos indicados são adjacentes á Rua da Fe lgueira (já beneficiada) e 
após a sua execução  permitirá melhorar acessos ao centro da freguesia e  
redefinir os sentidos de trânsito;

4 - A conclusão destes arruamentos propostos farão com que os acessos à Zona 
Industrial (pelo lado sul) sejam efetuados com melh ores condições;

5 - As ruas propostas são importantes pois serão uma al ternativa de acesso à 
Zona Poent e da freguesia e um acesso rápido à rotunda da Via Estruturante 
Norte/Sul;  
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PASSADIÇO DA RUA DAS PAPAINHAS; 

É importante a sua execução pois é uma rua fulcral para a freguesia devido ao 
seu intenso movimento pois este arruamento é usado diariamente por milhares de 

É de extrema importância a execução de todas estas ruas pois complementa o
conjunto de arruamentos que já foram beneficiadas n o centro histórico de Baguim 

Os arruamentos indicados são adjacentes á Rua da Fe lgueira (já beneficiada) e 
permitirá melhorar acessos ao centro da freguesia e  

os sentidos de trânsito;  

A conclusão destes arruamentos propostos farão com que os acessos à Zona 
Industrial (pelo lado sul) sejam efetuados com melh ores condições;

As ruas propostas são importantes pois serão uma al ternativa de acesso à 
e da freguesia e um acesso rápido à rotunda da Via Estruturante 
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É importante a sua execução pois é uma rua fulcral para a freguesia devido ao 
seu intenso movimento pois este arruamento é usado diariamente por milhares de 

É de extrema importância a execução de todas estas ruas pois complementa o  
conjunto de arruamentos que já foram beneficiadas n o centro histórico de Baguim 

Os arruamentos indicados são adjacentes á Rua da Fe lgueira (já beneficiada) e 
permitirá melhorar acessos ao centro da freguesia e  

A conclusão destes arruamentos propostos farão com que os acessos à Zona 
Industrial (pelo lado sul) sejam efetuados com melh ores condições;  

As ruas propostas são importantes pois serão uma al ternativa de acesso à 
e da freguesia e um acesso rápido à rotunda da Via Estruturante 
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MAPA DE PESSOAL –

 

 

O Mapa de Pessoal constitui, um instrumento fundamental de planeamento e gestão 

estratégica de recursos humanos, contribuindo para uma cultura 

para o serviço público, de acordo com critérios de racionalização e transversalidade.

 

A sua elaboração decorre da aplicação dos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovado pela Lei nº. 35/2014 de 20

planeamento e gestão dos Recursos Humanos.

 

Nesse sentido, o Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia de Baguim do Monte, contém a 

indicação do número de postos de trabalho necessários para o cumprimento dos objetivos 

desta Autarquia, caracterizados em função das atividades e competências que o seu titular 

se destina a cumprir ou executar; ou do cargo, carreira e/ou categoria que lhes 

correspondam; e dentro de cada carreira e/ou categoria a área de formação académica ou 

profissional de que o seu ocupante deva ser titular.
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– 2020 

O Mapa de Pessoal constitui, um instrumento fundamental de planeamento e gestão 

estratégica de recursos humanos, contribuindo para uma cultura organizacional orientada 

para o serviço público, de acordo com critérios de racionalização e transversalidade.

A sua elaboração decorre da aplicação dos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovado pela Lei nº. 35/2014 de 20/06 junho, em matéria de 

planeamento e gestão dos Recursos Humanos. 

Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia de Baguim do Monte, contém a 

indicação do número de postos de trabalho necessários para o cumprimento dos objetivos 

caracterizados em função das atividades e competências que o seu titular 

se destina a cumprir ou executar; ou do cargo, carreira e/ou categoria que lhes 

correspondam; e dentro de cada carreira e/ou categoria a área de formação académica ou 

que o seu ocupante deva ser titular. 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

23

O Mapa de Pessoal constitui, um instrumento fundamental de planeamento e gestão 

organizacional orientada 

para o serviço público, de acordo com critérios de racionalização e transversalidade.  

A sua elaboração decorre da aplicação dos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

/06 junho, em matéria de 

Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia de Baguim do Monte, contém a 

indicação do número de postos de trabalho necessários para o cumprimento dos objetivos 

caracterizados em função das atividades e competências que o seu titular 

se destina a cumprir ou executar; ou do cargo, carreira e/ou categoria que lhes 

correspondam; e dentro de cada carreira e/ou categoria a área de formação académica ou 
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ORÇAMENTO PARA O ANO 2020

Código 

Class. Económica 

  

01 Impostos Diretos

01.02 Outros 

01.02.02 Imposto Municipal sobre Imóveis 

 

02 Impostos Indiretos

02.02 Outros 

02.02.06. Impostos Indiretos Específicos Autarquias Locais

02.02.06.04 Canídeos

  

 
  
04 Taxas, Multas e Outras 

04.01 Taxas  

04.01.23. Taxas Específicas das Autarquias Locais

04.01.23.04 Canídeos

04.01.23.08 Secretaria

04.01.23.08.01 - Atestados, Certidões e Confirmações

04.01.23.08.02 - Certificação de 

04.01.23.99.03 Cemitério

04.01.23.99.03.01 - Concessão terrenos para Jazigos

04.01.23.99.03.02 - Concessã

04.01.23.99.03.03 - Concessão de Ossários

04.01.23.99.03.04 - Infraestruturas

04.01.23.99.03.05 - Licença para construção de Jazigos e Capelas
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RÇAMENTO PARA O ANO 2020  –   RECEITA

 Designação  

RECEITAS CORRENTES 

Impostos Diretos  

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

Total do Cap. Econ. 01

Impostos Indiretos  

Impostos Indiretos Específicos Autarquias Locais 

Canídeos 

Total do Cap. Econ. 02

Taxas, Multas e Outras Penalidades  

Taxas Específicas das Autarquias Locais  

Canídeos 

Secretaria  

Atestados, Certidões e Confirmações 

Certificação de Fotocópias 

Cemitério  

Concessão terrenos para Jazigos Individuais 

Concessão terrenos para Jazigos Família  

Concessão de Ossários 

Infraestruturas em Jazigos e Capelas 

Licença para construção de Jazigos e Capelas 

__________________________________________________________ 
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RECEITA 

 Valores  

(Euros)  

  

  

 

19.000,00 

Total do Cap. Econ. 01  19.000,00 

  

  

  

20,00  

Total do Cap. Econ. 02  20,00  

  
   

  

  

  

500,00 

  

                  2.090,00 

250,00 

  

19.500,00 

                   100,00 

1.270,00 

625,00 

290,00 
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Código 

Class. Económica 

04.01.23.99.03.06 - Licença para arranjo de 

04.01.23.99.03.07 - Remições

04.01.23.99.03.08 - Averbamentos

04.01.23.99.03.09 - Ocupação de Ossários

04.01.23.99.03.10 - Taxa de Jazigos

04.01.23.99.03.11 - Conversão 

  

04.02 Multas e Outras Penalidades

04.02.04 Coimas e Penalidades por contraordenações

04.02.99 Multas e Penalidades diversas

04.02.99.01 - Sobretaxas

  

  

06 Transferências Correntes

06.03. Administração Central

06.03.01 Estado 

06.03.01.04 - F.F.F. (Fundo Financiamento Freguesias)

06.03.01.05 - Artigo 38º da Lei nº 73/2013

06.03.01.99 Outras 

06.03.01.99.01 - Regime Permanência dos Autarcas

06.03.06 Participação comunit
(PEPAL) 

06.03.09 Serviços e Fundos Autónomos

06.03.09.01 Instituto de Emprego e Formação Profissional

06.03.09.01.01 - Programas 

06.03.09.01.02 - Apoio à contratação pessoas com deficiência
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 Designação  

Licença para arranjo de sepulturas 

Remições 

Averbamentos 

Ocupação de Ossários 

Taxa de Jazigos 

Conversão sepulturas temporárias em perpétuas 

Multas e Outras Penalidades  

Coimas e Penalidades por contraordenações 

Multas e Penalidades diversas  

Sobretaxas 

Total do Cap. Econ. 04

Transferências Correntes  

Administração Central  

F.F.F. (Fundo Financiamento Freguesias) 

Artigo 38º da Lei nº 73/2013 

Regime Permanência dos Autarcas 

Participação comunitária em projetos cofinanciados 
 

Serviços e Fundos Autónomos  

Instituto de Emprego e Formação Profissional  

Programas Ocupacionais 

Apoio à contratação pessoas com deficiência   

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Valores 

(Euros) 

390,00 

28.450,00 

1.050,00 

                  1.350,00 

2.200,00 

33.850,00 

 

  

500,00 

  

5.500,00 

Total do Cap. Econ. 04  97.915,00 

 

  

  

  

120.339,00 

1.633,00 

  

35.000,00 

3.000,00 

 

 

25.100,00 

15.000,00 
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Código 

Class. Económica 

06.05 Administração Local

Continente06.05.01 

06.05.01.01 Câmara Municipal de Gondomar

06.05.01.01.01 - Contrato Interadministrativo / Acordo de Execução

06.05.01.01.02 - Recenseamento Eleitoral / Eleições

  

  

  

07 Venda de bens e serviços correntes

07.01 Venda de bens 

07.01.99 Outros  

07.01.99.01 Secretaria

07.01.99.01.01 - Emblemas, galhardetes e guiões de secretária

07.01.99.01.02 - Roteiros

07.01.99.01.03 - Postais 

07.01.99.01.04 - Monografia

07.01.99.02 Cemitério

07.09.99.02.01 - Cintas 

07.09.99.02.02 - Materiais usados

07.09.99.02.03 - Produto Biológico

07.02 Serviços

07.02.01 - Aluguer de espaços e equipamentos

07.02.09 Serviços específicos das autarquias

07.02.09.04 Trabalho por conta

07.02.09.05 Cemitérios

07.02.09.05.01 

07.02.09.05.02 

- Inumação

- Trasladações / Exumações
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Designação 

Administração Local  

Continente  

Câmara Municipal de Gondomar  

Contrato Interadministrativo / Acordo de Execução 

Recenseamento Eleitoral / Eleições 

Total do Cap. Econ. 06

Venda de bens e serviços correntes  

Venda de bens  

Secretaria  

Emblemas, galhardetes e guiões de secretária 

Roteiros 

 

Monografia  

Cemitério  

Materiais usados 

Produto Biológico 

Serviços  

Aluguer de espaços e equipamentos 

Serviços específicos das autarquias  

Trabalho por conta de particulares (Limpeza terrenos)

Cemitérios  

Inumação 

Trasladações / Exumações 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Valores 

(Euros) 

 

 

 

141.000,00 

450,00 

Total do Cap. Econ. 06  341.522,00 

 

 

  

  

  

  

10,00 

10,00 

10,00 

100,00 

  

300,00 

1.900,00 

2.900,00 

  

  200,00 

 

de particulares (Limpeza terrenos) 400,00 

 

6.000,00 

2.960,00 
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Código 

Class. Económica 

07.02.09.05.03 - Utilização da Capela 

07.02.09.05.04 - Aplicação de materiais por pessoal da Junta

 

08 Outras receitas correntes

Outras 08.01 

08.01.99 Outras  

08.01.99.99.01 - Protocolo recolha ceras no Cemitério

08.01.99.99.02 - Diversas

  

  

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 

15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos
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 Designação  

Utilização da Capela Mortuária 

Aplicação de materiais por pessoal da Junta 

Total do Cap. Econ. 07

Outras receitas correntes  

Protocolo recolha ceras no Cemitério 

Diversas 

Total do Cap. Econ. 08

Reposições não abatidas nos pagamentos  

Reposições não abatidas nos pagamentos 

Total do Cap. Econ. 

TOTAL GERAL

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Valores 

 (Euros)   

4.600,00 

50,00 

Total do Cap. Econ. 07  19.440,00 

 

  

  

600,00 

1.700,00 

Total do Cap. Econ. 08  2.300,00 

 

 

25,00 

Total do Cap. Econ. 15 25,00 

 

    

  

TOTAL GERAL  480.222,00 
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ORÇAMENTO PARA O ANO 20

Código 

Class. Económica 

 

  

  

01 DESPESAS COM O PESSOAL

01.01 Remunerações Certas e Permanentes

01.01.01 Membros de Órgãos Autárquicos

01.01.04 Pessoal dos Quadros 

 Regime de Contrato de Trabalho Individual de Trabalho

01.01.04.01 - Pessoal em funções

01.01.04.01.01   - Serviços Administrativos

01.01.04.01.02   - Higiene e Limpeza

01.01.04.01.03   - Cemitério

01.01.04.04 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho

01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença

01.01.11 Representação

01.01.13 Subsídio de refeição

01.01.14 Subsídio de Férias e 

01.01.15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade

01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais

01.02.02 Horas Extraordinárias

01.02.04 Ajudas de custo e deslocações

01.02.05 Abono para falhas

01.02.13 Outros suplementos e prémios

01.02.13.03 Senhas de Presença

01.02.13.03.01 - Vogais da Junta
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RÇAMENTO PARA O ANO 20 20 – DESPESA

 Designação  

 

DESPESA CORRENTE 

DESPESAS COM O PESSOAL  

Remunerações Certas e Permanentes  

Membros de Órgãos Autárquicos 

Pessoal dos Quadros  

Regime de Contrato de Trabalho Individual de Trabalho

Pessoal em funções 

Serviços Administrativos 

Higiene e Limpeza 

Cemitério   

Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho

Pessoal em regime de tarefa ou avença  

Representação 

Subsídio de refeição 

Subsídio de Férias e Natal   

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

Abonos Variáveis ou Eventuais  

Horas Extraordinárias  

Ajudas de custo e deslocações 

Abono para falhas 

Outros suplementos e prémios 

Senhas de Presença 

Vogais da Junta 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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DESPESA 

 Valores 

 (Euros) 

 

  

 

  

  

 29.365,00 

  

Regime de Contrato de Trabalho Individual de Trabalho  

 

50.265,00 

38.105,00 

15.242,00 

Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 11.730,00 

4.200,00 

5.866,00 

13.700,00 

18.200,00 

Remunerações por doença e maternidade/paternidade  500,00 

  

4.000,00 

1.500,00 

1.900,00 

 

 

2.400,00 
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Código 

Class. Económica 

01.02.13.03.02 - Assembleia de Freguesia

01.03 Segurança Social

01.03.01 Encargos com a Saúde (

01.03.05 Contribuição para a Segurança Social

01.03.05.01 - Assistência na doença dos funcionários públicos

01.03.05.02 - Segurança social 

01.03.05.02.01   - Caixa Geral de Aposentações

01.03.05.02.02   - Segurança Social 

01.03.09 Seguros 

01.03.09.01 - Acidentes no trabalho e doenças profissionais

 

  

  

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

02.01 Aquisição de Bens

02.01.01 Matérias

02.01.01.01 - Para execução de cintas

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes

02.01.02.01 - Gasolina

02.01.02.02 - Gasóleo

02.01.02.99 - Outros (gás, lubrificantes, etc.)

02.01.04 Limpeza e Higiene

02.01.04.01 - Instalações

02.01.04.02 - Limpeza urbana

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais

02.01.08 Material de Escritório

02.01.09 Material de Transporte 
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Designação 

Assembleia de Freguesia 

Segurança Social  

Encargos com a Saúde (S.N.S.)    

Contribuição para a Segurança Social 

Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

Segurança social de Pessoal em RCTFP 

Caixa Geral de Aposentações 

Segurança Social - Regime geral 

Seguros  

Acidentes no trabalho e doenças profissionais 

Total do Capítulo Económico 01

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  

Aquisição de Bens  

Matérias-primas e Subsidiárias 

Para execução de cintas 

Combustíveis e lubrificantes 

Gasolina 

Gasóleo 

Outros (gás, lubrificantes, etc.) 

Limpeza e Higiene 

Instalações 

Limpeza urbana 

Vestuário e artigos pessoais 

Material de Escritório 

Material de Transporte – Peças 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Valores 

 (Euros) 

1.000,00 

  

4.600,00 

 

(ADSE) 3.200,00 

 

14.400,00 

25.100,00 

  

6.500,00 

Total do Capítulo Económico 01  251.773,00 

  

 

  

 

100,00 

  

1.500,00 

7.500,00 

600,00 

  

800,00 

500,00 

1.500,00 

1.250,00 

100,00 
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Código 

Class. Económica 

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas

02.01.17 Ferramentas e utensílios

02.01.18 Livros e documentação técnica

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração

02.01.20 Material de educação, cultura e recreio

02.01.21 Outros bens

02.01.21.01. - Administração

02.01.21.02 - Escolas

02.01.21.03 - Espaços públicos

  

 

  

02.02 Aquisição de Serviços

02.02.01 Encargos das instalações

02.02.01.01 - Água 

02.02.01.01.01   - Edifício Sede e Armazém

02.02.01.01.02   - Cemitério e Capela

02.02.01.01.03   - Polidesportivo do Crasto

02.02.01.01.04   - Contador Volante

02.02.01.01.05   - Espaços Públicos (Rega)

02.02.01.01.06    - Casa da Cultura 

02.02.01.02 - Eletricidade

02.02.01.02.01   - Edifício Sede e Armazém

02.02.01.02.02   - Cemitério e Capela

02.02.01.02.03   - Polidesportivo do Crasto

02.02.01.02.04   - Casa da Cultura

02.02.02 Limpeza e higiene 
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Designação 

Prémios, condecorações e ofertas 

Ferramentas e utensílios 

Livros e documentação técnica 

honoríficos e de decoração 

Material de educação, cultura e recreio 

Outros bens 

Administração 

Escolas 

Espaços públicos 

Sub

Aquisição de Serviços  

Encargos das instalações 

Edifício Sede e Armazém 

Cemitério e Capela 

Polidesportivo do Crasto 

Contador Volante 

Espaços Públicos (Rega) 

Casa da Cultura  

Eletricidade 

Edifício Sede e Armazém 

Cemitério e Capela 

Polidesportivo do Crasto 

Casa da Cultura 

Limpeza e higiene  

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

31

Valores 

 (Euros) 

600,00 

2.000,00 

50,00 

1.250,00 

600,00 

  

1.750,00 

1.500,00 

500,00 

Sub- Total  22.100,00 

  

 

 

 

1.700,00 

5.500,00 

1.000,00 

300,00 

1.000,00 

                 450,00 

  

2.000,00 

  1.000,00 

50,00 

600,00 

800,00 
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Código 

Class. Económica 

02.02.03 Conservação de bens

02.02.03.01 - Administração

02.02.03.02 - Escolas

02.02.03.03 - Higiene e limpeza

02.02.03.03.01   - Reparação de máquinas, viaturas e pneus

02.02.03.04 - Espaços públicos 

02.02.05 Locação de material de 

02.02.06 Locação de material de transporte

02.02.09 

02.02.10 

Comunicações

Transportes

02.02.11 Representação dos serviços

02.02.12 Seguros 

02.02.12.01 - Instalações (Ed. Sede, 

02.02.12.02 - Viaturas

02.02.12.03 - Responsabilidade Civil

02.02.12.04 - Viagens e eventuais

02.02.14 Estudos, pareceres, proje

02.02.15 Formação

02.02.16 Seminários, Exposições e similares

02.02.17 Publicidade

02.02.18 Vigilância e Segurança

02.02.19 Assistência técnica

02.02.20 Outros trabalhos especializados

02.02.20.01 - Serviços de Auditoria Financeira (

02.02.20.02 - Página Internet e Manutenção do Site

02.02.20.03 - Serviços 
de animais 

02.02.20.04 - Serviços de Lavandaria
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Designação 

Conservação de bens 

Administração 

Escolas 

Higiene e limpeza 

Reparação de máquinas, viaturas e pneus 

Espaços públicos  

Locação de material de informática (Freecloud) 

Locação de material de transporte 

Comunicações 

Transportes 

Representação dos serviços 

Seguros  

Instalações (Ed. Sede, Armazém, Capela) 

Viaturas 

Responsabilidade Civil 

Viagens e eventuais 

Estudos, pareceres, projetos, consultadoria  

Formação 

Seminários, Exposições e similares 

Publicidade 

Vigilância e Segurança 

Assistência técnica  

Outros trabalhos especializados 

Serviços de Auditoria Financeira (Globalsoft)  

Página Internet e Manutenção do Site 

Serviços  Veterinário (Recolha, Tratamento e Castração
animais abandonados) 

Serviços de Lavandaria 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Valores 

(Euros 

  

1.000,00 

2.500,00 

 

6.000,00 

1.000,00 

1.800,00 

4.400,00 

5.000,00 

2.100,00  

1.500,00 

 

800,00 

2.000,00 

850,00 

1.300,00 

4.000,00 

700,00 

600,00 

1.000,00 

1.250,00 

1.500,00 

  

1.600,00 

1.500,00 

astração 2.000,00 

300,00 
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Código 

Class. Económica 

02.02.20.05 - Outros não especificados

02.02.22 - Serviços de Saúde (H.S.T.).

02.02.24 Encargos com a cobrança de receitas

02.02.25 Outros Serviços

02.02.25.01 - Despesas com Assembleia de 

02.02.25.02 - Despesas com Recenseamento Eleitoral

02.02.25.03 - Torneio 25 de Abril

02.02.25.04 - Torneio Final de Época (Futsal)

02.02.25.05 - Concurso Cravos 25 de Abril

02.02.25.06  - Férias Desportivas

02.02.25.07 - Iluminação de Natal

02.02.25.08 - Programa Conhecer Portugal 

02.02.25.09 - Apoio / 

02.02.25.10 - Noites de Verão

02.02.25.11 - Festa das Coletividades

 

 

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS

03.03 Juros de locação financeira

03.03.05 - Material de transporte

 

  

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

04.03 Administração Central

04.03.05 Serviços e fundos autónomos

04.03.05.01 - Apoio a atividades escolares

04.06 Segurança Social
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Designação 

Outros não especificados 

Serviços de Saúde (H.S.T.). 

Encargos com a cobrança de receitas 

Outros Serviços 

Despesas com Assembleia de Freguesia 

Despesas com Recenseamento Eleitoral 

Torneio 25 de Abril 

Torneio Final de Época (Futsal) 

Concurso Cravos 25 de Abril 

Férias Desportivas 

Iluminação de Natal 

Programa Conhecer Portugal  

Apoio / Organização de outros eventos 

Noites de Verão 

Festa das Coletividades 

Sub

Total do Capítulo Económico 02

JUROS E OUTROS ENCARGOS 

Juros de locação financeira 

Material de transporte 

Total do Capítulo Económico 0

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

Administração Central 

Serviços e fundos autónomos 

Apoio a atividades escolares 

Segurança Social 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Valores 

(Euros) 

1.200,00 

600,00 

500,00 

 

50,00 

50,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.500,00 

5.000,00 

6.000,00 

7.000,00 

5.000,00 

10.000,00 

3.000,00 

Sub- Total  101.000,00 

Total do Capítulo Económico 02  123.100,00 

 

 

20,00 

Total do Capítulo Económico 0 3 20,00 

 

 

 

 

1.000,00 
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Código 

Class. Económica 

04.06.02 - Outras 

04.06.02.01 - Programas Ocupacionais

04.06.02.01.01 - Contratos Emprego Inserção e Inserção +

04.06.02.01.02 - Apoio à contratação de pessoas com deficiência

04.07.01 Instituições sem fins lucrativos

04.07.01.01 
- Apoio às Associações Culturais, Desportivas e 
Recreativas

  

04.07.01.03 
- Apoio às Festas de S. Brás, Stº 
Fátima 

 

  

06 OUTRAS

06.02. Diversas

06.02.03 Outras 

06.02.03.01 - Outras restituições

06.02.03.04 - Serviços bancários

06.02.03.05 - Outras 

06.02.03.05.01   - Quota Anual da ANAFRE

 

 

 

 

 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

07.01 Investimentos

07.01.03 Edifício 

07.01.03.01 - Obras de Beneficiação do Edifício Sede da Junta
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Designação 

Outras Transferências 

Programas Ocupacionais 

Contratos Emprego Inserção e Inserção + 

à contratação de pessoas com deficiência 

Instituições sem fins lucrativos 

Apoio às Associações Culturais, Desportivas e 
Recreativas 

Apoio às Festas de S. Brás, Stº António e Nossa 

Total do Capítulo Económico 0

S DESPESAS CORRENTES 

Diversas 

Outras restituições 

Serviços bancários 

 

Quota Anual da ANAFRE 

 Total do Capítulo Económico 06

TOTAL DESPESA CORRENTE

 

DESPESA DE CAPITAL  

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL  

Investimentos  

 

Obras de Beneficiação do Edifício Sede da Junta 

__________________________________________________________ 
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Valores 

(Euros) 

 

 

30.500,00 

18.000,00 

 

Apoio às Associações Culturais, Desportivas e 
8.000,00 

 

ossa Srª 
500,00 

Total do Capítulo Económico 0 4 58.000,00 

 

  

  

  

100,00 

400,00 

 

800,00 

Total do Capítulo Económico 06  1.300,00 

  

TOTAL DESPESA CORRENTE  434.193,00 

 

 

 

 

 

4.000,00 
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Código 

Class. Económica 

07.01.04 Construções 

07.01.04.01 Pequenas reparações em arruamentos e passeios

07.01.04.02 - Pintura e marcação de passadeiras

07.01.04.05 - Beneficiação de parques e jardins

07.01.04.06 - Instalações desportivas e recreativas

07.01.04.09 - Sinalização e Trânsito

07.01.04.09.01 - Aquisição de Equipamento de Prevenção Rodoviária

07.01.04.09.02 - Sinalética (Totem, placas toponímicas, editais)

07.01.04.12 - Cemitérios

07.01.04.12.01 - Requalificação do 

07.01.04.12.02 - Construção Sacristia e Obras nas Salas de Velórios

07.01.04.12.03 - Furo de captação de água

07.01.07 Equipamento de Informática

07.01.08 Software Informático 

07.01.09 Equipamento 

07.01.10 Equipamento Básico

07.01.11 - Ferramentas e Utensílios

07.01.15 - Outros Investimentos

07.02 Locação Financeira

07.02.05 - Material de Transporte
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Designação 

Construções diversas 

Pequenas reparações em arruamentos e passeios 

Pintura e marcação de passadeiras 

Beneficiação de parques e jardins 

Instalações desportivas e recreativas 

Sinalização e Trânsito 

Aquisição de Equipamento de Prevenção Rodoviária

Sinalética (Totem, placas toponímicas, editais) 

Cemitérios 

Requalificação do Cemitério 

Construção Sacristia e Obras nas Salas de Velórios

Furo de captação de água 

Equipamento de Informática 

Software Informático  

Equipamento Administrativo 

Equipamento Básico 

Ferramentas e Utensílios 

Outros Investimentos 

Locação Financeira  

Material de Transporte 

Total do Capítulo Económico 07

TOTAL DESPESA CAPITAL

TOTAL GERAL

__________________________________________________________ 
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Valores 

(Euros) 

 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

3.500,00 

 

Aquisição de Equipamento de Prevenção Rodoviária 1.000,00 

2.150,00 

 

9.329,00 

Construção Sacristia e Obras nas Salas de Velórios 1.500,00 

6.000,00 

500,00 

150,00 

500,00 

500,00 

1.000,00 

100,00 

 

800,00 

Total do Capítulo Económico 07  46.029,00 

 

TOTAL DESPESA CAPITAL  46.029,00 

  

TOTAL GERAL  480.222,00 
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Receita 

  

Correntes 

Capital 

Total Geral

 

 

 

4,60%

21,03%

0,00%

12,08%

0,27%

RECEITA

JUNTA DE FREGUESIA DE BAGUIM DO MONTE 

__________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Plano e Orçamento para 2020 
 
 
 

 
Resumo do Orçamento 2020  

   

   

      

480.222,00   Correntes 

0,00  Capital 

Total Geral 480.222,00   Total Geral

52,43%

4,60%

9,58%

DESPESA

3,95%

0,00%

20,36%

71,02%

4,04%

0,62%RECEITA

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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     Unidade        (€ ) 

Despesa 

 

434.193,00 

46.029,00 

Total Geral 480.222,00 

DESPESA

PESSOAL

BENS

SERVIÇOS 

JUROS

TRANSF. C.

OUTRAS DESP.

BENS CAPITAL

IMP. DIRETOS

IMP. INDIRETOS

TAXAS, MULTAS

TRANSF. CORRENTES

VENDA BENS SERV. 

CORRENTES

OUTRAS RECEITAS 

CORRENTES
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Aprovado, pelo executivo da Junta de

O Secretário ___________________________                        

 

O Tesoureiro ___________________________                        O 

A Assembleia de Freguesia, 

 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 

com _____ votos a favor, _____votos contra  e _____  abstenções.

 

_______________________________________

 

O 1º Secretário ______________________

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE BAGUIM DO MONTE 

__________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Plano e Orçamento para 2020 
 
 
 

 

A P R O V A Ç Ã O  

 

pelo executivo da Junta de  Freguesia, na reunião ordinária do dia 25 de novembro

 

O Presidente da Junta 

__________________________________ 

___________________________                         O Vogal ________________________

___________________________                        O  Vogal ________________________

 

 

A Assembleia de Freguesia, na sessão ordinária de 7 de dezembro de 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020 

com _____ votos a favor, _____votos contra  e _____  abstenções.

O Presidente da Mesa 

_______________________________________ 

______________________               O 2º Secretário _____________________________

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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25 de novembro  de 2019 

________________________ 

________________________ 

7 de dezembro de 2019, aprovou o  

 

com _____ votos a favor, _____votos contra  e _____  abstenções.  

_____________________________ 


