
Junta de Freguesia de Baguim do Monte
 
__________________________________________________________

____________________________________________________________________________
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PLANO DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO PARA 201

Junta de Freguesia de Baguim do Monte  

__________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Plano e Orçamento para 2018 
 
 

 

PLANO DE ATIVIDADES  
 

E 
 

ORÇAMENTO PARA 201 8 

 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

0 

 

 



Junta de Freguesia de Baguim do Monte
 
__________________________________________________________

____________________________________________________________________________
 

 

Índice 

Introdução     

Missão     
     
Linhas Estratégicas de Atuação

Organigrama    

Direito de Oposição   

Documentos Previsionais   

Opções do Plano   

- Serviços Administrativos   

- Proteção Civil    

- Educação e Cidadania   

- Cultura    

- Desporto e Lazer   

- Ação Social e Formação  

- Saúde     

- Cemitério     

- Higiene e Limpeza e Obras  

- Transportes     

- Rede Viária     

- Sinalização/Toponímia   

- Feiras    

- Desenvolvimento e Proteção da Comunidade

Propostas efetuadas à Câmara Municipal de Gondomar 

Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia

Orçamento da Receita   

Orçamento da Despesa   

Resumo do Orçamento   

Plano Plurianual de Investimentos

Aprovação    

Junta de Freguesia de Baguim do Monte  

__________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Plano e Orçamento para 2018 
 
 

       

       
       

Atuação       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Desenvolvimento e Proteção da Comunidade     

Câmara Municipal de Gondomar     

Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia      

       

       

       

nual de Investimentos       

       

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1 

                  2 

        3
        
                  4 

        5 

        6 

      13  

         

      14 

      14 

      15 

      15 

      17 

                18 

       20 

       20 

       21 

       22 

       22 

       23 

       23 

       23 

       24 

       26 

       28 

       32 

                 39 

       40 

       41 



Junta de Freguesia de Baguim do Monte
 
__________________________________________________________

____________________________________________________________________________
 

 

Introdução 

 

De acordo com o preceituado n

setembro, compete à Junta de Freguesia:

“Elaborar e submeter à aprovação d

proposta de orçamento”. 

Deste modo a Junta de Fregu

2018, e o seu Plano Plurianual de Investimentos

O presente Plano de Atividades e Orçamento prete

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 

inenese sente como importante para a sua vida. 

se, assim, prestar um serviço público de qualidade e 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2 

alínea a) do nº 1 do artigo 16º da Lei 75/13 de 12 de 

a Assembleia de Freguesia as opções do plano e a 

tividades e Orçamento para 

nde 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 

esburocratização 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 

ades 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; 

Ambiente e 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 

esburocratização 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

contratualizados, comunitários ou de solidariedade social. 

Tem como princípio orientador o respeito pela dignidade dos Baguinen

recursos, garantindo a qualidade e efe

excelência. 

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

organização, coordenação, motivação e controlo.

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 seg

os objetivos estabelecidos. 

A questão da sustentabilidade económica

Executivo procurará atuar de forma a

sustentabilidade financeira, por um lado, e na ó

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, 

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, 

ivos 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 

, através dos serviços públicos, privados 

orientador o respeito 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 

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

uldades 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 

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

porque entendemos que é importante continu

construirmos uma Freguesia mais próspera, com mais qualida

 
Sugestões do PS (Partido Socialista):

 

As propostas que adiante serão elencadas vão ao encontro daquelas que foram sufragadas

pelos eleitores no passado dia 1 de outubro. Mantemos a nossa linha de pensamento e a 

nossa vontade de imprimir uma constante evolução à nossa freguesia. Nenhum aspeto de 

Baguim do Monte foi esquecido pelo PS e confiamos que o atual executivo será capaz de 

analisar os nossos projetos e perceber que estes são soluções eficazes para os aspetos 

menos positivos de Baguim do Monte. 

A bancada parlamentar do PS preocupa

a nossa freguesia lhes oferece. Estamos abertos ao debate democrático, em sede de 

assembleia, sobre as nossas propostas e também das restantes b

que compõem a Assembleia de Freguesia.

As propostas da Bancada Parlamentar do Partido Socialista são as seguintes:

- Limpeza do Rio Torto (se possível com a construção de um passadiço pedonal);

- Continuação da limpeza de terrenos em 

- Reabilitar os trilhos de Vale da Crua, Seixas, Baldiões e Castro Mau;

- Construção de um Parque Urbano na Quinta da Missilva;

- Requalificação da Zona Industrial de Baguim do Monte;

- Requalificação do Centro Cívico 

- Construção de um parque infantil na Praceta Adelino Amaro da Costa;

- Requalificação de vários arruamentos, já devidamente identificados, com renovação do 

respetivo piso e construção de passeios pedonais ao longo do seu traçado;
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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 as suas sugestões, 

porque entendemos que é importante continuarmos a partilhar a tarefa cole

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

Sugestões do PS (Partido Socialista):  

As propostas que adiante serão elencadas vão ao encontro daquelas que foram sufragadas

pelos eleitores no passado dia 1 de outubro. Mantemos a nossa linha de pensamento e a 

e de imprimir uma constante evolução à nossa freguesia. Nenhum aspeto de 

Baguim do Monte foi esquecido pelo PS e confiamos que o atual executivo será capaz de 

analisar os nossos projetos e perceber que estes são soluções eficazes para os aspetos 

tivos de Baguim do Monte.  

A bancada parlamentar do PS preocupa-se com as pessoas e com a qualidade de vida que 

a nossa freguesia lhes oferece. Estamos abertos ao debate democrático, em sede de 

assembleia, sobre as nossas propostas e também das restantes b

que compõem a Assembleia de Freguesia. 

As propostas da Bancada Parlamentar do Partido Socialista são as seguintes:

Limpeza do Rio Torto (se possível com a construção de um passadiço pedonal);

Continuação da limpeza de terrenos em risco de incêndio e/ou insalubridade;

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

Construção de um Parque Urbano na Quinta da Missilva; 

Requalificação da Zona Industrial de Baguim do Monte; 

Requalificação do Centro Cívico de S. Brás; 

Construção de um parque infantil na Praceta Adelino Amaro da Costa;

Requalificação de vários arruamentos, já devidamente identificados, com renovação do 

respetivo piso e construção de passeios pedonais ao longo do seu traçado;
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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 

de de vida e, mais solidária.  

As propostas que adiante serão elencadas vão ao encontro daquelas que foram sufragadas 

pelos eleitores no passado dia 1 de outubro. Mantemos a nossa linha de pensamento e a 

e de imprimir uma constante evolução à nossa freguesia. Nenhum aspeto de 

Baguim do Monte foi esquecido pelo PS e confiamos que o atual executivo será capaz de 

analisar os nossos projetos e perceber que estes são soluções eficazes para os aspetos 

se com as pessoas e com a qualidade de vida que 

a nossa freguesia lhes oferece. Estamos abertos ao debate democrático, em sede de 

assembleia, sobre as nossas propostas e também das restantes bancadas parlamentares 

As propostas da Bancada Parlamentar do Partido Socialista são as seguintes: 

Limpeza do Rio Torto (se possível com a construção de um passadiço pedonal); 

risco de incêndio e/ou insalubridade; 

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

Construção de um parque infantil na Praceta Adelino Amaro da Costa; 

Requalificação de vários arruamentos, já devidamente identificados, com renovação do 

respetivo piso e construção de passeios pedonais ao longo do seu traçado; 
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- Renovação do Polidesportivo do Crasto com novo piso (cobertura já em execução) e 

paddle; 

- Renovação do ringue de Entre Cancelas com novo piso, nova vedação e arranjos 

exteriores; 

- Renovação do Parque de Merendas do Crasto;

- Abertura de uma agência bancária em Bag

- Construção de um gabinete de apoio e atendimento no cemitério;

- Pintura dos gradeamentos e respetivos muros de suporte, reparação do piso, construção 

de ossários e ajardinamento do cemitério;

- Requalificação e manutenção d

- Prolongamento da carreira 55 desde a atual paragem no largo de São Brás até à E.B. 2,3 

Frei Manuel de Santa Inês; 

- Definição dos Limites da Freguesia de Baguim do Monte;

- Continuação do programa de passeios para se

- Apoio técnico, logístico e financeiro às coletividades baguinenses;

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

- Promover e apoiar eventos de cariz desportivo,

- Colaborar com as escolas nas diversas in

- Assinalar datas com particular importância para a nossa memória coletiva;

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

da nossa freguesia; 

- Criar a galeria fotográfica de todos o

- Continuar com as atividade
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do Polidesportivo do Crasto com novo piso (cobertura já em execução) e 

Renovação do ringue de Entre Cancelas com novo piso, nova vedação e arranjos 

Renovação do Parque de Merendas do Crasto; 

Abertura de uma agência bancária em Baguim do Monte (em negociação);

Construção de um gabinete de apoio e atendimento no cemitério; 

Pintura dos gradeamentos e respetivos muros de suporte, reparação do piso, construção 

de ossários e ajardinamento do cemitério; 

Requalificação e manutenção dos jardins da freguesia; 

Prolongamento da carreira 55 desde a atual paragem no largo de São Brás até à E.B. 2,3 

 

Definição dos Limites da Freguesia de Baguim do Monte; 

do programa de passeios para seniores “Conhecer Portugal”;

Apoio técnico, logístico e financeiro às coletividades baguinenses; 

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

Promover e apoiar eventos de cariz desportivo, 

Colaborar com as escolas nas diversas iniciativas que estas promovam;

Assinalar datas com particular importância para a nossa memória coletiva;

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

Criar a galeria fotográfica de todos os presidentes da Junta de Freguesia

Continuar com as atividades para seniores.  
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do Polidesportivo do Crasto com novo piso (cobertura já em execução) e 

Renovação do ringue de Entre Cancelas com novo piso, nova vedação e arranjos 

uim do Monte (em negociação); 

 

Pintura dos gradeamentos e respetivos muros de suporte, reparação do piso, construção 

Prolongamento da carreira 55 desde a atual paragem no largo de São Brás até à E.B. 2,3 

cer Portugal”; 

 

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

iciativas que estas promovam; 

Assinalar datas com particular importância para a nossa memória coletiva; 

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

s presidentes da Junta de Freguesia; 
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Sugestões do PPD/PSD –

 
Entendemos que a nossa Missão, como deputados eleitos, seja contribuir para a melhoria, 

a promoção e o desenvolvimento socioeconómico, não só daqueles que vivem em Baguim 

do Monte, mas também daqueles que exercem suas atividades nesta freguesia, com a 

intenção de cativar e aumentar os investimentos na área social, financeira, desportiva e 

cultural, com uma gestão clara, racional, planeada e com transparência, tanto na execução 

financeira, como no apoio social, assentes numa base de um planeamento estratégico para 

o desenvolvimento das atividades na área do ordenamento, do urbanismo e da festão das 

infraestruturas e equipamentos, sempre com a intenção de estreitar e melhorar a 

colaboração com todas as instituições públicas e privadas, com todas as empresas de 

atividades de menor ou maior dimensão e relevância e com todas as associações e 

coletividades sediadas na fr

ano de 2018. 

As Linhas Estratégicas de Atuação neste Plano, que esperamos aplicar com a estreita 

colaboração do Executivo e a Assembleia, é aceitarmos um papel que se espera como 

verdadeiros interlocutores dos nosso fregueses, assumindo uma abrangência em vários 

setores da nossa sociedade, é atualizar e renovar as necessidades da comunidade, é 

utilizar tanto os setores públicos ou privados, usando eficazmente os seus recursos ou até 

contratualizando, sendo que poderemos utilizar de uma forma racional e desprendida os 

meios comunitários através da solidariedade social de acordo com a nossa realidade.

Face ao exposto, as nossas sugestões para a Proposta do Plano de Atividades para o Ano 

2018 são: 

• Desenvolver projetos na área da solidariedade social 

fregueses voluntários oferecem horas e disponibilidade para atividades a acordar nas 

instituições aderentes, no sentido de combater o abandono e o isolamento social na 

freguesia, desenvolvendo parcerias com entidades dedicadas ao apoio social;

• Apoiar as instalações e edifícios escolares na manutenção e conservação, não só nos 

espaços interiores e exteriores, mas nos acessos aos estabelecimentos, criando e 

melhorando os locais de e

bloqueios de trânsito; 

 

Junta de Freguesia de Baguim do Monte  

__________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Plano e Orçamento para 2018 
 
 

– (Coligação Gondomar no Coração):  

Entendemos que a nossa Missão, como deputados eleitos, seja contribuir para a melhoria, 

olvimento socioeconómico, não só daqueles que vivem em Baguim 

do Monte, mas também daqueles que exercem suas atividades nesta freguesia, com a 

intenção de cativar e aumentar os investimentos na área social, financeira, desportiva e 

clara, racional, planeada e com transparência, tanto na execução 

financeira, como no apoio social, assentes numa base de um planeamento estratégico para 

o desenvolvimento das atividades na área do ordenamento, do urbanismo e da festão das 

e equipamentos, sempre com a intenção de estreitar e melhorar a 

colaboração com todas as instituições públicas e privadas, com todas as empresas de 

atividades de menor ou maior dimensão e relevância e com todas as associações e 

coletividades sediadas na freguesia e as que têm intenção de sediarem na freguesia neste 

As Linhas Estratégicas de Atuação neste Plano, que esperamos aplicar com a estreita 

colaboração do Executivo e a Assembleia, é aceitarmos um papel que se espera como 

rlocutores dos nosso fregueses, assumindo uma abrangência em vários 

setores da nossa sociedade, é atualizar e renovar as necessidades da comunidade, é 

utilizar tanto os setores públicos ou privados, usando eficazmente os seus recursos ou até 

do, sendo que poderemos utilizar de uma forma racional e desprendida os 

meios comunitários através da solidariedade social de acordo com a nossa realidade.

Face ao exposto, as nossas sugestões para a Proposta do Plano de Atividades para o Ano 

envolver projetos na área da solidariedade social – BAGUIM TEM TEMPO 

fregueses voluntários oferecem horas e disponibilidade para atividades a acordar nas 

instituições aderentes, no sentido de combater o abandono e o isolamento social na 

desenvolvendo parcerias com entidades dedicadas ao apoio social;

Apoiar as instalações e edifícios escolares na manutenção e conservação, não só nos 

espaços interiores e exteriores, mas nos acessos aos estabelecimentos, criando e 

melhorando os locais de estacionamento e paragem das viaturas de modo a evitar 
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Entendemos que a nossa Missão, como deputados eleitos, seja contribuir para a melhoria, 

olvimento socioeconómico, não só daqueles que vivem em Baguim 

do Monte, mas também daqueles que exercem suas atividades nesta freguesia, com a 

intenção de cativar e aumentar os investimentos na área social, financeira, desportiva e 

clara, racional, planeada e com transparência, tanto na execução 

financeira, como no apoio social, assentes numa base de um planeamento estratégico para 

o desenvolvimento das atividades na área do ordenamento, do urbanismo e da festão das 

e equipamentos, sempre com a intenção de estreitar e melhorar a 

colaboração com todas as instituições públicas e privadas, com todas as empresas de 

atividades de menor ou maior dimensão e relevância e com todas as associações e 

eguesia e as que têm intenção de sediarem na freguesia neste 

As Linhas Estratégicas de Atuação neste Plano, que esperamos aplicar com a estreita 

colaboração do Executivo e a Assembleia, é aceitarmos um papel que se espera como 

rlocutores dos nosso fregueses, assumindo uma abrangência em vários 

setores da nossa sociedade, é atualizar e renovar as necessidades da comunidade, é 

utilizar tanto os setores públicos ou privados, usando eficazmente os seus recursos ou até 

do, sendo que poderemos utilizar de uma forma racional e desprendida os 

meios comunitários através da solidariedade social de acordo com a nossa realidade. 

Face ao exposto, as nossas sugestões para a Proposta do Plano de Atividades para o Ano 

BAGUIM TEM TEMPO – em que 

fregueses voluntários oferecem horas e disponibilidade para atividades a acordar nas 

instituições aderentes, no sentido de combater o abandono e o isolamento social na 

desenvolvendo parcerias com entidades dedicadas ao apoio social; 

Apoiar as instalações e edifícios escolares na manutenção e conservação, não só nos 

espaços interiores e exteriores, mas nos acessos aos estabelecimentos, criando e 

stacionamento e paragem das viaturas de modo a evitar 
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• Desenvolver uma Cantina Social utilizando recursos excedentários das entidades de 

restauração e área alimentar sediadas na nossa freguesia;

• Criar serviços de apoios às Vitimas de

famílias carenciadas, não esquecendo as pessoas com Necessidades Especiais, quer 

por limitações a nível físico, sensorial e intelectual;

• Desenvolver trajetos pedonais, áreas de lazer e descanso, colocando equipam

urbano de apoio aos praticantes de caminhadas e corrida;

• Fomentar o Apoio ao Empresário, ao Empreend

ligação aos programas de incentivo de apoio às empresas sediadas ou que se 

pretendam sediar na freguesia;

• Fiscalizar os arruamentos, estados dos imóveis abandonados, reclamações dos estados 

de terrenos ou imóveis abandonados; para atender a acidentes ambientais, climatéricos 

e rodoviários de uma forma rápida e eficaz;

• Desenvolver o apoio da LIPOR de e para a Freguesia

projetos fomentados; 

• Melhorar a limpeza urbana;

• Melhorar as acessibilidades, rampas, passeios, arruamentos e eliminar os obstáculos 

nos passeios que impossibilitam a passagem de pessoas com mobilidade reduzida ou 

condicionada; 

• Desenvolver um projeto de reabilitação da designada zona histórica, com arranjo dos 

arruamentos, passeios, infraestruturas, e contatar proprietários para colaborarem, 

incentivarem e participarem nessa reabilitação nos seus imóveis integrados nessa zona 

histórica; 

• Organização de nova toponímia, com identificação de todos os arruamentos;

• Colocação de novas placas ou painéis identificativos de entrada e saída da freguesia;

• Rever os limites fronteiriços e estabelecidos para a freguesia de acordo com o decreto

lei que estabeleceu os limites da freguesia;

• Criar uma biblioteca literária e técnica num dos edifícios afetos à Junta, com o apoio da 

Biblioteca Municipal no desenvolvimento e acessibilidade a livros, criando um serviço de 

empréstimo temporário aos livro

• Reabilitar o Parque Desportivo de Entre

• Apoiar o Agrupamento de Escuteiros de Baguim;
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Desenvolver uma Cantina Social utilizando recursos excedentários das entidades de 

restauração e área alimentar sediadas na nossa freguesia; 

viços de apoios às Vitimas de Violência e Maus Tratos, aos Seniores e às 

famílias carenciadas, não esquecendo as pessoas com Necessidades Especiais, quer 

por limitações a nível físico, sensorial e intelectual; 

Desenvolver trajetos pedonais, áreas de lazer e descanso, colocando equipam

urbano de apoio aos praticantes de caminhadas e corrida; 

Fomentar o Apoio ao Empresário, ao Empreendedorismo e ao Emprego criando assim, 

ligação aos programas de incentivo de apoio às empresas sediadas ou que se 

pretendam sediar na freguesia; 

ar os arruamentos, estados dos imóveis abandonados, reclamações dos estados 

de terrenos ou imóveis abandonados; para atender a acidentes ambientais, climatéricos 

e rodoviários de uma forma rápida e eficaz; 

Desenvolver o apoio da LIPOR de e para a Freguesia, aproveitando e utilizando os 

Melhorar a limpeza urbana; 

Melhorar as acessibilidades, rampas, passeios, arruamentos e eliminar os obstáculos 

nos passeios que impossibilitam a passagem de pessoas com mobilidade reduzida ou 

Desenvolver um projeto de reabilitação da designada zona histórica, com arranjo dos 

arruamentos, passeios, infraestruturas, e contatar proprietários para colaborarem, 

incentivarem e participarem nessa reabilitação nos seus imóveis integrados nessa zona 

Organização de nova toponímia, com identificação de todos os arruamentos;

Colocação de novas placas ou painéis identificativos de entrada e saída da freguesia;

Rever os limites fronteiriços e estabelecidos para a freguesia de acordo com o decreto

lei que estabeleceu os limites da freguesia; 

Criar uma biblioteca literária e técnica num dos edifícios afetos à Junta, com o apoio da 

Biblioteca Municipal no desenvolvimento e acessibilidade a livros, criando um serviço de 

empréstimo temporário aos livros solicitados ou intercâmbio literário;

Reabilitar o Parque Desportivo de Entre-Cancelas; 

Apoiar o Agrupamento de Escuteiros de Baguim; 
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Desenvolver uma Cantina Social utilizando recursos excedentários das entidades de 

Violência e Maus Tratos, aos Seniores e às 

famílias carenciadas, não esquecendo as pessoas com Necessidades Especiais, quer 

Desenvolver trajetos pedonais, áreas de lazer e descanso, colocando equipamento 

edorismo e ao Emprego criando assim, 

ligação aos programas de incentivo de apoio às empresas sediadas ou que se 

ar os arruamentos, estados dos imóveis abandonados, reclamações dos estados 

de terrenos ou imóveis abandonados; para atender a acidentes ambientais, climatéricos 

, aproveitando e utilizando os 

Melhorar as acessibilidades, rampas, passeios, arruamentos e eliminar os obstáculos 

nos passeios que impossibilitam a passagem de pessoas com mobilidade reduzida ou 

Desenvolver um projeto de reabilitação da designada zona histórica, com arranjo dos 

arruamentos, passeios, infraestruturas, e contatar proprietários para colaborarem, 

incentivarem e participarem nessa reabilitação nos seus imóveis integrados nessa zona 

Organização de nova toponímia, com identificação de todos os arruamentos; 

Colocação de novas placas ou painéis identificativos de entrada e saída da freguesia; 

Rever os limites fronteiriços e estabelecidos para a freguesia de acordo com o decreto-

Criar uma biblioteca literária e técnica num dos edifícios afetos à Junta, com o apoio da 

Biblioteca Municipal no desenvolvimento e acessibilidade a livros, criando um serviço de 

s solicitados ou intercâmbio literário; 
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• Criar e desenvolver Semanas Desportivas, ou Fim de Semanas Desportivos, apoiando 

as coletividades e associações sediadas

jogos de salão disponibilizados e praticados pelos seus associados, amigos, convidados 

e utilizadores das suas instalações.

 

 Sugestões da CDU (Coligação Democrática Unitária):

 
A CDU-Coligação Democrática Un

intervenção da freguesia, um conjunto de propostas e medidas para o desenvolvimento 

integral e estrutural da freguesia.

 
Democracia e relacionamento institucional

- Melhorar o funcionamento democrático dos

maior antecedência os documentos e propostas discutidas para as Assembleias e outros 

pedidos; 

 
Ambiente 

- Exigir à empresa concessionária maior e melhor atenção à recolha dos resíduos e à 

limpeza das ruas e bermas,

- Promover a limpeza, despoluição e reabilitação das linhas de água da freguesia;

 
Associativismo e Desporto

- Renovação do Ringue de Entre

- Colocação de circuitos de manutenção e equipamentos de

equipamentos geriátricos ao ar livre (junto do Polidesportivo do Cras

- Valorizar a formação, a criação cultural e a diversificação da prática desportiva nos 

protocolos e apoios concedidos às coletividades, grupos inf

 
Serviços Públicos e Transportes

- Exigir junto das empresas de transporte o alargamento dos horários e criação de novas 

carreiras (a carreira número 70 é claramente insuficiente para servir a população da 

freguesia, o horário em vigor tem períodos de pouca frequência e nem contempla a sua 

circulação noturna) 

- Reivindicar junto da C.M.Gondomar, STCP, e Metro do Porto, uma ligação intermodal 

com a rede de Metro do Porto em Baguim;
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Criar e desenvolver Semanas Desportivas, ou Fim de Semanas Desportivos, apoiando 

as coletividades e associações sediadas na freguesia, dedicados aos vários desportos e 

jogos de salão disponibilizados e praticados pelos seus associados, amigos, convidados 

e utilizadores das suas instalações. 

Sugestões da CDU (Coligação Democrática Unitária):  

Coligação Democrática Unitária apresenta, para as diversas áreas de ação e 

intervenção da freguesia, um conjunto de propostas e medidas para o desenvolvimento 

integral e estrutural da freguesia. 

Democracia e relacionamento institucional  

Melhorar o funcionamento democrático dos órgãos autárquicos, disponibilizando com 

maior antecedência os documentos e propostas discutidas para as Assembleias e outros 

Exigir à empresa concessionária maior e melhor atenção à recolha dos resíduos e à 

limpeza das ruas e bermas, sendo evidente a degradação do serviço 

Promover a limpeza, despoluição e reabilitação das linhas de água da freguesia;

Associativismo e Desporto  

Renovação do Ringue de Entre-cancelas; 

Colocação de circuitos de manutenção e equipamentos de 

equipamentos geriátricos ao ar livre (junto do Polidesportivo do Cras

Valorizar a formação, a criação cultural e a diversificação da prática desportiva nos 

protocolos e apoios concedidos às coletividades, grupos informais e artistas da freguesia

Serviços Públicos e Transportes  

Exigir junto das empresas de transporte o alargamento dos horários e criação de novas 

carreiras (a carreira número 70 é claramente insuficiente para servir a população da 

o em vigor tem períodos de pouca frequência e nem contempla a sua 

Reivindicar junto da C.M.Gondomar, STCP, e Metro do Porto, uma ligação intermodal 

com a rede de Metro do Porto em Baguim; 
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Criar e desenvolver Semanas Desportivas, ou Fim de Semanas Desportivos, apoiando 

na freguesia, dedicados aos vários desportos e 

jogos de salão disponibilizados e praticados pelos seus associados, amigos, convidados 

itária apresenta, para as diversas áreas de ação e 

intervenção da freguesia, um conjunto de propostas e medidas para o desenvolvimento 

órgãos autárquicos, disponibilizando com 

maior antecedência os documentos e propostas discutidas para as Assembleias e outros 

Exigir à empresa concessionária maior e melhor atenção à recolha dos resíduos e à 

sendo evidente a degradação do serviço prestado; 

Promover a limpeza, despoluição e reabilitação das linhas de água da freguesia; 

 atividade desportiva e 

equipamentos geriátricos ao ar livre (junto do Polidesportivo do Crasto por exemplo) 

Valorizar a formação, a criação cultural e a diversificação da prática desportiva nos 

ormais e artistas da freguesia 

Exigir junto das empresas de transporte o alargamento dos horários e criação de novas 

carreiras (a carreira número 70 é claramente insuficiente para servir a população da 

o em vigor tem períodos de pouca frequência e nem contempla a sua 

Reivindicar junto da C.M.Gondomar, STCP, e Metro do Porto, uma ligação intermodal 
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- Reivindicar junto da Administração Central 

modo a garantir a segurança da população.

 

Urbanismo e Espaço Público

- Reconstrução do parque infan

equipamentos para as crianças da freguesia.

- Criação de zonas de lazer, de circuitos pedonais e de ciclovias articuladas com a 

utilização dos recursos hídricos e naturais;

- Resolução dos problemas existente

Câmara Municipal de Gondomar para criar um pr

cultural do bairro social que

pública e do espaço de habitar.

- Trabalhar com a Câmara Municipal para o desenvolvimento da zona industrial com o seu 

reordenamento, requalificação e promoção da mobilidade, para a criação de um programa 

de apoio à instalação de pequenas e médias empresas que criem postos de trabalho 

destinados à população ativa da freguesia;

- Requalificação da rede viária, construção de passeios (el

arquitetónicas), nomeadamente:

     - Beneficiação do cruzamento das ruas Padre Joaquim das Neves e Rua D. António 

Castro Meireles 

     - Beneficiação do pavimento Rua das C

     - Beneficiação da Rua da Bouci

terreno agrícola para que a mesma rua tenha a amplitude necessária para ter duas faixas 

de rodagem 

      - Beneficiação e iluminação das passadeiras pedonais

 

Cultura 

- Criação e/ou reabilitação de espaço

 

Trabalhadores da freguesia

- Acabar com o recurso permanente aos contratos de emprego inserção e à prestação de 

serviços promovendo os vínculos efetivos dos trabalhadores da Freguesia.
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eivindicar junto da Administração Central e entidades competentes mais policiamento de 

rantir a segurança da população. 

Urbanismo e Espaço Público  

Reconstrução do parque infantil junto do Polidesportivo do Crasto e construção de novos 

equipamentos para as crianças da freguesia. 

ão de zonas de lazer, de circuitos pedonais e de ciclovias articuladas com a 

utilização dos recursos hídricos e naturais; 

Resolução dos problemas existentes no conjunto habitacional do Crasto. Trabalhar com a 

Câmara Municipal de Gondomar para criar um programa de gestão e dinamização sócio

que envolva e comprometa os moradores na definição da esfera 

pública e do espaço de habitar. 

Trabalhar com a Câmara Municipal para o desenvolvimento da zona industrial com o seu 

, requalificação e promoção da mobilidade, para a criação de um programa 

de apoio à instalação de pequenas e médias empresas que criem postos de trabalho 

destinados à população ativa da freguesia; 

Requalificação da rede viária, construção de passeios (el

arquitetónicas), nomeadamente: 

Beneficiação do cruzamento das ruas Padre Joaquim das Neves e Rua D. António 

eficiação do pavimento Rua das Cavadas e Rua Porto Carro;

Beneficiação da Rua da Boucinha – resolvendo o bloqueio de trânsito gerado por 

terreno agrícola para que a mesma rua tenha a amplitude necessária para ter duas faixas 

Beneficiação e iluminação das passadeiras pedonais. 

Criação e/ou reabilitação de espaços para atividades culturais para os Baguinenses.

Trabalhadores da freguesia  

Acabar com o recurso permanente aos contratos de emprego inserção e à prestação de 

serviços promovendo os vínculos efetivos dos trabalhadores da Freguesia.

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

11

e entidades competentes mais policiamento de 

o Polidesportivo do Crasto e construção de novos 

ão de zonas de lazer, de circuitos pedonais e de ciclovias articuladas com a 

no conjunto habitacional do Crasto. Trabalhar com a 

ograma de gestão e dinamização sócio-

envolva e comprometa os moradores na definição da esfera 

Trabalhar com a Câmara Municipal para o desenvolvimento da zona industrial com o seu 

, requalificação e promoção da mobilidade, para a criação de um programa 

de apoio à instalação de pequenas e médias empresas que criem postos de trabalho 

Requalificação da rede viária, construção de passeios (eliminando as barreiras 

Beneficiação do cruzamento das ruas Padre Joaquim das Neves e Rua D. António 

avadas e Rua Porto Carro; 

resolvendo o bloqueio de trânsito gerado por 

terreno agrícola para que a mesma rua tenha a amplitude necessária para ter duas faixas 

s para atividades culturais para os Baguinenses. 

Acabar com o recurso permanente aos contratos de emprego inserção e à prestação de 

serviços promovendo os vínculos efetivos dos trabalhadores da Freguesia. 
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Sugestões da Colig ação Valentim Loureiro 

 

- Instalação de 1 Parque de Lazer para utilização de todos (crianças, jovens e seniores):

 

- Repavimentação das Ruas de S. Brás, das Covas, do Sol

na Urbanização do Crasto. Acabamento 

- Reclamar a construção prevista  nas obras do Metro 

retire tráfego da Rua D. António Castro Meireles;

- Construir sarjetas na Rua Arquiteto Valentim por forma a evitar a acumulação de águas 

que todos os anos acontece no

circulação automóvel e para as pessoas que por ali circulam nessas alturas;

- Complementar a regularização do trânsito na Rua D. António Castro Meireles (conforme 

previsto pelo Município) com sinais luminosos (semáforos) no encontro da Rua Padre 

Joaquim das Neves com a Rua D. António Castro Meireles;

- Construir e/ou reparar os passeios na Rua D. António Castro Meireles em vários troços da 

Rua. 
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ação Valentim Loureiro – Coração de Ouro  

talação de 1 Parque de Lazer para utilização de todos (crianças, jovens e seniores):

Repavimentação das Ruas de S. Brás, das Covas, do Sol e de Entrecancelas, e entrada 

a Urbanização do Crasto. Acabamento das obras na Praça da Paz;

Reclamar a construção prevista  nas obras do Metro (a partir da Rotunda do Metro) e que 

retire tráfego da Rua D. António Castro Meireles; 

Construir sarjetas na Rua Arquiteto Valentim por forma a evitar a acumulação de águas 

ue todos os anos acontece no período das chuvas e que tem constituído um perigo para a 

circulação automóvel e para as pessoas que por ali circulam nessas alturas;

Complementar a regularização do trânsito na Rua D. António Castro Meireles (conforme 

to pelo Município) com sinais luminosos (semáforos) no encontro da Rua Padre 

Joaquim das Neves com a Rua D. António Castro Meireles; 

Construir e/ou reparar os passeios na Rua D. António Castro Meireles em vários troços da 
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____________________________________________________________________________ 

 

12

 

talação de 1 Parque de Lazer para utilização de todos (crianças, jovens e seniores): 

e de Entrecancelas, e entrada 

das obras na Praça da Paz; 

(a partir da Rotunda do Metro) e que 

Construir sarjetas na Rua Arquiteto Valentim por forma a evitar a acumulação de águas 

período das chuvas e que tem constituído um perigo para a 

circulação automóvel e para as pessoas que por ali circulam nessas alturas; 

Complementar a regularização do trânsito na Rua D. António Castro Meireles (conforme 

to pelo Município) com sinais luminosos (semáforos) no encontro da Rua Padre 

Construir e/ou reparar os passeios na Rua D. António Castro Meireles em vários troços da 
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Docume ntos 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.

Torna-se relevante referir 

contabilístico da Administração Pública,

As orientações emanadas 

de Normalização Contabilística (CNC

pelas entidades na elaboração dos seus documentos previsionais, 

“(…) o orçamento das entidades autárquicas para 2018, a elaborar em 2017, ainda será 

preparado de acordo com o modelo do POCAL, havendo depois, a partir de 1/1/2018, um 

ajustamento em sede de execução, para os modelos de relato previstos no SNC

 

As Grande s 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 

numéricos. Está concebido de acordo com as regras do POCAL

Contabilidade das Autarquias Locais)

ajustado (mera reconversão técnica) não havendo

à Assembleia de Freguesia.

Na sua elaboração, o Executivo, 

às despesas correntes e de capital

Plano de Atividades Anual. 
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ntos Previsionais  

Os documentos previsionais pretendem, através das Opções do P

, definir as linhas estratégicas desta Autarquia para o ano de 201

rçamento uma previsão das receitas e das despesas para o

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

as alterações. 

 que no próximo ano de 2018 entra em vigor o novo sistema 

contabilístico da Administração Pública, o SNC–AP. 

s orientações emanadas pela DGAL (Direção Geral das Autarquias Locais)

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

pelas entidades na elaboração dos seus documentos previsionais, são:

) o orçamento das entidades autárquicas para 2018, a elaborar em 2017, ainda será 

preparado de acordo com o modelo do POCAL, havendo depois, a partir de 1/1/2018, um 

ajustamento em sede de execução, para os modelos de relato previstos no SNC

s 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, em termos 

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 

à 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 2018, bem como 

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

Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

que no próximo ano de 2018 entra em vigor o novo sistema 

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 2018, a elaborar em 2017, ainda será 

preparado de acordo com o modelo do POCAL, havendo depois, a partir de 1/1/2018, um 

ajustamento em sede de execução, para os modelos de relato previstos no SNC-AP. 

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 2018 

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 a melhorar os serviços prestados aos cidadãos, continuaremos

num processo permanente de qualificação

a frequentar ações de formação de forma a permitir aprofundar conhecime

alguns comportamentos. 

 

� Proteção Civil  

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 na

tecnológicos, preservar a moral da população e re

área a Junta de Freguesia pretende:

- Fomentar campanhas de sensibilização

organizações; 

- 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 Guardas Noturnos
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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 

ependem. 

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 conhecime

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 na

moral da população e restabelecer a normalidade social. Nesta 

área a Junta de Freguesia pretende: 

campanhas de sensibilização sobre a Proteção Civil, junto

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 

donal, 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 div

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

Vermelha e Guardas Noturnos; 
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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 

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

ndo todos os funcionários 

ções de formação de forma a permitir aprofundar conhecimentos e alterar 

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 

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 
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� Educação e Cidadania

 
A Educação  engloba os processos de 

sensíveis, que deve ser da

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

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 do Monte e todos os 

agentes e parceiros, destacam

- Organizar ações recreativas para as crianças

Associações de Pais. Por exemplo: Desfile de Carnaval, Dia da Árvore

Mundial da Criança e Festa de 

- Apoiar a manutenção da “Horta escolar

do ensino básico; 

- Incentivar a criação da Horta Comunitária

Municipal de Gondomar; 

- 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
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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 da sociedade em que se 

 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

ma 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 

, destacamos as seguintes ações: 

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

Associações de Pais. Por exemplo: Desfile de Carnaval, Dia da Árvore

Festa de Natal; 

o da “Horta escolar”, nos Jardins de Infância e nas Escol

Incentivar a criação da Horta Comunitária, em colaboração com a Lipor e

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).  
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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 

, através da comunicação interna e das relações públicas.  

ma 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 

Associações de Pais. Por exemplo: Desfile de Carnaval, Dia da Árvore, 25 de Abril, Dia 

Infância e nas Escolas do 1º ciclo 

, em colaboração com a Lipor e a Câmara 

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

de alguma forma a Cultura da 

Não esquecemos que a nossa f

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

- Criar o dia do movimento associativo local.

Dado o sucesso alcançado, 

Monte para usufruírem do Auditório 

público as suas criações. 

- Dinamizar a Casa da Cultura, da Juventude e de Apoio ao movimento associativo (antiga

escola primária EB1 de Baguim),

Não existe desenvolvimento sustentado sem desenvolvimento cultural e é neste quadro 

que as políticas culturais desta freguesia 

- Atribuir Condecorações; 
 
- Assinalar datas com particular i
 
- 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
 
- Apoiar o Festival de teatro da cidade de Rio Tinto
Beneficente de Rio Tinto” 
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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. 

Criar o dia do movimento associativo local. 

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

para usufruírem do Auditório e/ou Salão Polivalente no sentido de 

Casa da Cultura, da Juventude e de Apoio ao movimento associativo (antiga

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;

Publicitar ações da Freguesia; 

Apoiar exposições de pintura, escultura e artesanato; 

Apoiar e promover tertúlias, colóquios e seminários; 

Apoiar o lançamento de obras literárias; 

alunos das diversas escolas nos seus projetos culturais;

temáticos;  

Apoiar o Festival de teatro da cidade de Rio Tinto, realizado pelo “Grupo Dramático e 
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nossa preocupação promover iniciativas, festejos e comemorações no sentido de manter 

tividades e o Movimento 

constitui expressão maior da participação cívica, democrática e 

ento Associativo, através de 

tividades concretas e através de um 

a incentivar todos os “artistas” de Baguim do 

ou Salão Polivalente no sentido de apresentarem ao 

Casa da Cultura, da Juventude e de Apoio ao movimento associativo (antiga 

Não existe desenvolvimento sustentado sem desenvolvimento cultural e é neste quadro 

, neste contexto pretendemos:  

mportância para a memória coletiva da Freguesia; 

alunos das diversas escolas nos seus projetos culturais; 

realizado pelo “Grupo Dramático e 
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- Organização de eventos culturais e musicais co
a Festa do Emigrante; 
 
- Promover ações que visem a preservação do património cultural imaterial e arquitetónico 
da nossa Freguesia; 
- Promover, com a Câmara Municipal de Gondomar, e privados, a Festa do Pão
 
- Criar a galeria fotográfica 

 
 

� 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. 

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 infraestru

 É nossa intenção dar continuidade às a

âmbito, nomeadamente: 

- Renovação do Polidesportivo do Crasto com novo piso (cobertura já em execução) e 

Court de Ténis (Paddle). 

- Requalificar as zonas envolventes do Polidesportivo do Crasto; 

- Organizar o XXIII Torneio de Futsal da Freguesia

- Promover marchas em parceria com a 

- Promover e apoiar eventos de car
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s culturais e musicais com o programa “Noites de Verão”;

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

Promover, com a Câmara Municipal de Gondomar, e privados, a Festa do Pão

 de todos os Presidentes da Junta; 

e Lazer 

um fenómeno sociocultural, que envolve a prática voluntária de a

predominantemente física competitiva com finalidade recreativa ou profissional, ou 

edominantemente 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 

Renovação do Polidesportivo do Crasto com novo piso (cobertura já em execução) e 

ificar as zonas envolventes do Polidesportivo do Crasto;  

Torneio de Futsal da Freguesia; 

em parceria com a Liga Portuguesa contra o cancro;

eventos de cariz  desportivo; 
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m o programa “Noites de Verão”; incluindo 

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

Promover, com a Câmara Municipal de Gondomar, e privados, a Festa do Pão-de-Ló; 

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 

Renovação do Polidesportivo do Crasto com novo piso (cobertura já em execução) e  

Liga Portuguesa contra o cancro; 
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- Organizar o 1º Trail em Baguim do Monte (Trail dos Rojões e Papas de Sarrabulho)

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

- Construção de um Parque Urbano na Quinta da Missilva

- Construção de um Parque Infantil na Praceta Adelino Amaro da Cos

- Requalificação do Centro Cívico de S. Brás

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

- Renovação do Parque de Merendas do Crasto;

- Apoio técnico, logístico e financeiro às coletividades baguinenses;

 

� 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 competência

minimizar as consequências

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

entidades com intervenção social

 

Os casos que afetam as fa

pobreza e exclusão estarão sempre ref

 

- Continuar com o Gabinete de A

- Apoiar a  Bolsa do Voluntariado

 
Ainda neste âmbito, pretendemos:

 
- Dar continuidade às Colónias Balneares para a infância e

- Dar continuidade ao programa “Conhecer Portugal” destinado aos seniores

Junta de Freguesia de Baguim do Monte  
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Baguim do Monte (Trail dos Rojões e Papas de Sarrabulho)

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

Construção de um Parque Urbano na Quinta da Missilva 

Construção de um Parque Infantil na Praceta Adelino Amaro da Cos

Requalificação do Centro Cívico de S. Brás 

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

Renovação do Parque de Merendas do Crasto; 

Apoio técnico, logístico 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 competência

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

Gabinete de Ação Social e com o (RLIS) 

Bolsa do Voluntariado Local     (Brigada do Cidadão); 

, pretendemos: 

Colónias Balneares para a infância e seniores

Dar continuidade ao programa “Conhecer Portugal” destinado aos seniores

__________________________________________________________ 
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Baguim do Monte (Trail dos Rojões e Papas de Sarrabulho); 

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

Construção de um Parque Infantil na Praceta Adelino Amaro da Costa; 

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

 

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 

privilegiando os apoios e o 

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

mílias e a comunidade onde estão inseridas, as situações de 

ção desta Autarquia. 

seniores; 

Dar continuidade ao programa “Conhecer Portugal” destinado aos seniores;  
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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 sensibilizaçã

- Dar continuidade ao protoco

- Continuar com a política de estabelecer protocolos com inst

objetivo de promover a integração das minorias étnicas ou indivíduos 

Neste momento a Junta de Freguesia

- Natal Solidário (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

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

formação: 

� Ler, reler e conhecer o Mundo

� Informática para Seniores

� Artes Plásticas 

� Ginástica 

� Inglês 

� Ioga 

� Outras atividades 

- Continuar a renovação do equipamento informático da 
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Colaborar com Organizações de Ação Humanitária, nomeadamente Bom

;  

Apoiar a população, auxiliando no preenchimento de documentação

ções de sensibilização no âmbito da problemática do cidadão com deficiência

Dar continuidade ao protocolo celebrado com o GIP (Gabinete de Inserçã

Continuar com a política de estabelecer protocolos com instituições nesta área, com o 

integração das minorias étnicas ou indivíduos 

de Freguesia integra pessoas 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 

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

ter social; 

dinamizar a Comissão Social da Freguesia, no sentido de promover 

de forma articulada e participativa, com vista à resolução de problemas sociais;

estágios académicos na Junta de Freguesia

stão programadas uma série de ações neste âmbito, na sala de 

conhecer o Mundo  

formática para Seniores  

o equipamento informático da Sala de Formação

__________________________________________________________ 
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, nomeadamente Bombeiros, Cruz 

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

no âmbito da problemática do cidadão com deficiência; 

GIP (Gabinete de Inserção Profissional); 

ituições nesta área, com o 

integração das minorias étnicas ou indivíduos com deficiência. 

com deficiência. 

 esta recolha pretende 

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

escolas e associações neste projeto. Estes artigos 

serão distribuídos pelos 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 sala de 

Sala de Formação. 
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� Saúde 

 
Saúde  “é um estado de completo bem

ausência de doenças” (Organização Mundial da Saúde

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

os intervenientes da saúde, este E

- Unidade de Saúde em Baguim do Monte

construção da Unidade de Saúde de Baguim do Monte

apoiar a deslocação da Unidade de Sa

- Promover a realização da 

- Promover a vinda de unidades móveis de rastreio

- Promover  colóquios e debates sobre os serviços de saúde

 

 

 

� Cemitério 

Na continuidade da valorização e modernização do cemitério, levado a cabo 

anteriores, pretendemos ainda re

- Continuar a colocação da 

- Construção de um gabinete de apoio e atendimento no 

- Pintura dos gradeamentos e respetivos muros de suporte;

- Reparação do piso;  

- Ajardinamento do Cemitério

- Dinamizar a venda de sepulturas per
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um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 

Organização Mundial da Saúde). 

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

ntervenientes da saúde, este Executivo propõe: 

Unidade de Saúde em Baguim do Monte - continuar a acompanhar o processo relativo à 

da Unidade de Saúde de Baguim do Monte, e proceder 

ão da Unidade de Saúde Familiar “Lusíada” para Baguim do Monte.

 XIII Feira da Saúde; 

dades móveis de rastreio; 

colóquios e debates sobre os serviços de saúde e medidas preventivas

Na continuidade da valorização e modernização do cemitério, levado a cabo 

, pretendemos ainda realizar o seguinte: 

 sinalética informativa da distribuição orgânica do Cemitério

Construção de um gabinete de apoio e atendimento no Cemitério; 

dos gradeamentos e respetivos muros de suporte; 

Ajardinamento do Cemitério, e requalificação dos espaços verdes 

Dinamizar a venda de sepulturas perpétuas; 
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____________________________________________________________________________ 

 

20

estar físico, mental e social, e não apenas a 

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

continuar a acompanhar o processo relativo à 

, e proceder à sua inauguração e 

para Baguim do Monte. 

medidas preventivas; 

Na continuidade da valorização e modernização do cemitério, levado a cabo nos anos 

da distribuição orgânica 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 educ

Neste âmbito, pretendemos para 201

- Limpeza de sarjetas em todas as Ruas da Freguesia

 - Adquirir equipamento para  manutenção de arruamentos

- Obras de beneficiação dos sanitários públicos do Largo S. Brás

- 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. 

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 2018 

Limpeza de sarjetas em todas as Ruas da Freguesia; 

para  manutenção de arruamentos; 

Obras de beneficiação dos sanitários públicos do Largo S. Brás; 

parações nos arruamentos da Freguesia;  

Diligenciar junto das entidades competentes para o efetivo 

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

eficiação de forma a dotá-los das condições adequadas à função 

específica da sua utilização. 

Renovação 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 

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 per

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. 

pelo Centro Social e Paroquial de Baguim, 

- Promover a colocação de abrigos nas paragens

 
 
� 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

- Construir e reparar passeios pedonais

- Continuar a eliminar barreiras 

- Construir pequenas redes de águas pluviais e manutenção das existentes

- Requalificação de vários arruamentos, já devidamente identificados, com renovação do 
respetivo piso; 

- Construção de passeios pedonais ao longo do seu traçado;
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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 per

O plano concebido para 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. 

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

colocação de abrigos nas paragens das Linhas 70, 55 e 

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

constarem no orçamento municipal de 2018.  

s aos fregueses, para tal vamos: 

Repavimentar e reparar arruamentos; 

Construir e reparar passeios pedonais; 

eliminar barreiras arquitetónicas existentes no espaço público

Construir pequenas redes de águas pluviais e manutenção das existentes

e vários arruamentos, já devidamente identificados, com renovação do 

Construção de passeios pedonais ao longo do seu traçado; 

__________________________________________________________ 
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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 

O plano concebido para 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; 

, 55 e 69. 

alinhamento de diversos traçados de ruas 

existentes no espaço público; 

Construir pequenas redes de águas pluviais e manutenção das existentes. 

e vários arruamentos, já devidamente identificados, com renovação do 
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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

Freguesia; 

- Manutenção da sinalética rodoviária.

 

 

 
� Feiras 

- Promover a realização mensal da POLITROCAS, 

velharias. 

 

� Desenvolvimento e Proteção da Comunidade

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

- Abertura de uma Agência Bancária em Baguim do Monte (em negociação).
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Sinalização/Toponími a 

Continuaremos a solicitar à Câmara Municipal de Gondomar, placas

ontinuidade 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. 

a realização mensal da POLITROCAS, feira de artigos usados, 

Desenvolvimento e Proteção da Comunidade  

equalificação da Zona Industrial de Baguim do Monte;

Abertura de uma Agência Bancária em Baguim do Monte (em negociação).

__________________________________________________________ 
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Municipal de Gondomar, placas de trânsito para dar 

, bancos de jardim, etc.) em 

, para sinalização dos diversos equipamentos da 

artigos usados, antiguidades e 

equalificação da Zona Industrial de Baguim do Monte; 

Abertura de uma Agência Bancária em Baguim do Monte (em negociação). 
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Propostas efetuad as à Câmara Municipal de Gondomar em 20

inclusão no Plano e Orçamento Municipal de 

 

 

1- REMODELAÇÃO DO CENTRO CIVICO DO LARGO DE SÃO BRÁS (Repavimentação, 

drenagem de águas pluviais, construção de passeios, ajardinamento e iluminação, 

conforme projeto existente).

2- RUA DO OUTEIRO (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, construção de 

passeios) 

3- TRAVESSA DO OUTEIRO (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, construção 

de passeios) 

4- RUA SOUTO DA CARNEIRA (Repavimentação, drenagem de águas pluviais,

construção de passeios)

5- RUA BALDA CRUA (Construção de muros, repavimentação, drenagem de águas 

pluviais, construção de passeios)

6- RUA D. ANTÓNIO CASTRO MEIRELES (Repavimentação, drenagem de águas 

pluviais, construção de passeios, instalação de semáforos e 

7- RUA BELOS ARES (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, construção de 

passeios) 

8- RUA NOVA DA FELGUEIRA (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, 

construção de passeios)

9- RUA DAS COVAS (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, construção de 

passeios) 

10- RUA QUINTA DA MISSILVA (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, 

construção de passeios)

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

passeios) 

12- TRAVESSA DE SÃO BRÁS (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, 

construção de passeios)
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as à Câmara Municipal de Gondomar em 20

inclusão no Plano e Orçamento Municipal de 2018 

REMODELAÇÃO DO CENTRO CIVICO DO LARGO DE SÃO BRÁS (Repavimentação, 

drenagem de águas pluviais, construção de passeios, ajardinamento e iluminação, 

jeto existente). 

RUA DO OUTEIRO (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, construção de 

TRAVESSA DO OUTEIRO (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, construção 

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

construção de passeios) 

RUA BALDA CRUA (Construção de muros, repavimentação, drenagem de águas 

pluviais, construção de passeios) 

RUA D. ANTÓNIO CASTRO MEIRELES (Repavimentação, drenagem de águas 

pluviais, construção de passeios, instalação de semáforos e passadeiras alongadas

RUA BELOS ARES (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, construção de 

RUA NOVA DA FELGUEIRA (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, 

construção de passeios) 

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

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

construção de passeios) 

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

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

strução de passeios) 

__________________________________________________________ 
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as à Câmara Municipal de Gondomar em 20 17 para 

REMODELAÇÃO DO CENTRO CIVICO DO LARGO DE SÃO BRÁS (Repavimentação, 

drenagem de águas pluviais, construção de passeios, ajardinamento e iluminação, 

RUA DO OUTEIRO (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, construção de 

TRAVESSA DO OUTEIRO (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, construção 

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

RUA BALDA CRUA (Construção de muros, repavimentação, drenagem de águas 

RUA D. ANTÓNIO CASTRO MEIRELES (Repavimentação, drenagem de águas 

passadeiras alongadas) 

RUA BELOS ARES (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, construção de 

RUA NOVA DA FELGUEIRA (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, 

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

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

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

TRAVESSA DE SÃO BRÁS (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, 
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13- ZONA INDUSTRIAL DE BAGUIM DO MONTE (Construção de passeios, bainhas de 

estacionamento e colocação de duas 

14- POLIDESPORTIVO DO CRASTO (continuação da recuperação)

15- PARQUE INFANTIL NA PRACETA ADELINO AMARO DA COSTA 

instalação de equipamentos)

16- ARRANJO DO CRUZAMENTO DA RUA DE MONTE PEDRO COM A RUA QUINTA 

SECA E TRAVESSA DO BRANCO (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, 

construção de passeios)

17-  REPAVIMENTAÇÃO da Rua das Covas, Rua do Sol e Rua de Entrecancelas;

18-  REPAVIMENTAÇÃO da entrada da Urbanizaç
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ZONA INDUSTRIAL DE BAGUIM DO MONTE (Construção de passeios, bainhas de 

cionamento e colocação de duas passadeiras alongadas)  

POLIDESPORTIVO DO CRASTO (continuação da recuperação)

NFANTIL NA PRACETA ADELINO AMARO DA COSTA 

instalação de equipamentos) 

ARRANJO DO CRUZAMENTO DA RUA DE MONTE PEDRO COM A RUA QUINTA 

SECA E TRAVESSA DO BRANCO (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, 

construção de passeios) 

ÃO da Rua das Covas, Rua do Sol e Rua de Entrecancelas;

ÃO da entrada da Urbanização do Crasto; 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

25

ZONA INDUSTRIAL DE BAGUIM DO MONTE (Construção de passeios, bainhas de 

 

POLIDESPORTIVO DO CRASTO (continuação da recuperação) 

NFANTIL NA PRACETA ADELINO AMARO DA COSTA – (Construção e 

ARRANJO DO CRUZAMENTO DA RUA DE MONTE PEDRO COM A RUA QUINTA 

SECA E TRAVESSA DO BRANCO (Repavimentação, drenagem de águas pluviais, 

ÃO da Rua das Covas, Rua do Sol e Rua de Entrecancelas; 
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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 organizacional orientada 

para o serviço público, de acordo com critérios de racio

 

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.

 

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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– 2018 

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 

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

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

estratégica de recursos humanos, contribuindo para uma cultura organizacional orientada 

nalização 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 

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 

ina 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 201

Código 

Class. Económica 

  

01 Impostos Diretos

01.02 Outros 

01.02.02 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)

 

02 Impostos Indiretos

02.02 Outros 

02.02.06. Impostos Indiretos Específicos Autarquias Locais

02.02.06.04 Canídeos

  

 
  
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades

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 Fotocópias

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 terrena para

04.01.23.99.03.04 - Concessão de Ossários

04.01.23.99.03.05 - Infraestruturas

04.01.23.99.03.06 - Licença para construção de Jazigos e Capelas

04.01.23.99.03.07 - Licença para arranjo de sepulturas
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RÇAMENTO PARA O ANO 201 8 - 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 terrena para Jazigos Duplos 

Concessão de Ossários 

Infraestruturas em Jazigos e Capelas 

Licença para construção de Jazigos e Capelas 

Licença para arranjo de sepulturas 

__________________________________________________________ 
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Receita  

 Valores  

(Euros)  

  

  

 

16.500,00 

Total do Cap. Econ. 01  16.500,00 

  

  

  

20,00  

Total do Cap. Econ. 02  20,00  

  
   

  

  

  

2.700,00 

  

910,00 

220,00 

  

2.500,00 

12.500,00 

100,00 

1.125,00 

700,00 

120,00 

320,00 
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Código 

Class. Económica 

  

04.01.23.99.03.08 - Remições

04.01.23.99.03.09 - Averbamentos

04.01.23.99.03.10 - Ocupação de Ossários

04.01.23.99.03.11 - Taxa de Jazigos

04.01.23.99.03.12 - Aplicação de materiais por pessoal da Junta

04.01.23.99.03.13 - Conversão sepulturas temporárias em

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 C

06.03. Administração Central

06.03.01 Estado  

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

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 Ocupacionais

06.03.09.01.02 - Apoio à contratação pessoas com deficiência
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 Designação  

Remições 

Averbamentos 

Ocupação de Ossários 

Taxa de Jazigos 

Aplicação de materiais por pessoal da Junta 

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 C orrentes  

Administração Central  

F.F.F. (Fundo Financiamento Freguesias) 

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) 

 

13.200,00 

1.000,00 

600,00 

1.500,00 

750,00 

20.000,00 

  

100,00 

  

4.000,00 

Total do Cap. Econ. 04  62.345,00 

  

  

  

  

114.609,00 

  

37.000,00 

6.700,00 

 

 

21.000,00 

20.000,00 
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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 secre

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 de particulares (Limpeza terrenos)

07.02.09.05 Cemitérios

07.09.02.05.01 - Inumação

07.09.02.05.02 - 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 

250,00 

Total do Cap. Econ. 06  340.559,00 

 

  

  

  

  

10,00 

10,00 

10,00 

1.000,00 

  

100,00 

1.100,00 

1.600,00 

  

  100,00 

 

Trabalho por conta de particulares (Limpeza terrenos) 400,00 

 

4.200,00 

1.100,00 
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Código 

Class. Económica 

07.09.02.05.03 - Utilização da Capela Mortuária

 

08 Outras receitas correntes

Outras 08.01 

08.01.99 Outras  

08.01.99.01 - Inscrições

08.01.99.99 - Diversas

  

  

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 

15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos
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 Designação  

Utilização da Capela Mortuária 

Total do Cap. Econ. 07

Outras receitas correntes  

Inscrições 

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)   

2.300,00 

Total do Cap. Econ. 07  11.930,00 

 

  

  

700,00 

1.300,00 

Total do Cap. Econ. 08  2.000,00 

 

 

25,00 

Total do Cap. Econ. 15 25,00 

 

    

  

TOTAL GERAL  433.379,00 
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ORÇAMENTO PARA O ANO 201

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 

01.01.04.01 - Regime Contrato Individual (Tempo Indeterminado)

01.01.04.01.01   - Secretaria

01.01.04.01.02   - Higiene e Limpeza

01.01.04.01.03   - Cemitério

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 Natal

01.01.15 Remunerações por doença e maternidade/pa

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

01.02.13.02 Outros 

01.02.13.02.01 - Senhas de presença

01.02.13.02.02 - Senhas de presença 
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RÇAMENTO PARA O ANO 201 8 - Despesa

 Designação  

 

DESPESA CORRENTE 

DESPESAS COM O PESSOAL  

Remunerações Certas e Permanentes  

Membros de Órgãos Autárquicos 

Pessoal dos Quadros  

Regime Contrato Individual (Tempo Indeterminado)

Secretaria 

Higiene e Limpeza 

Cemitério   

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 

suplementos e prémios 

Senhas de presença (Vogais da Junta) 

Senhas de presença (Assembleia de Freguesia) 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Despesa  

 Valores 

 (Euros) 

 

  

 

 

  

  

 29.365,00 

  

Regime Contrato Individual (Tempo Indeterminado)  

34.562,00 

33.535,00 

13.368,00 

18.600,00 

5.866,00 

13.500,00 

14.710,00 

ternidade 6.685,00 

  

4.500,00 

2.000,00 

1.900,00 

 

 

2.400,00 

1.000,00 
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Código 

Class. Económica 

01.03 Segurança So

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 

01.03.05.02.02   - Regime geral

01.03.09 Seguros (Acidentes de Trabalho e Pessoais)

  

   

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

02.01.12 Material de Transporte (Peças)

02.01.15 Prémios, condecor

02.01.17 Ferramentas e utensílios

02.01.18 Livros e documentação técnica

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração
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Designação 

Segurança So cial  

Encargos com a Saúde (S.N.S.) 

Contribuição para a Segurança Social 

Assistência na doença dos funcionários públicos 

Segurança social (Pessoal Regime CTFP) 

 Geral de Aposentações 

Regime geral 

Seguros (Acidentes de Trabalho e Pessoais) 

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) 

Prémios, condecorações e ofertas 

Ferramentas e utensílios 

Livros e documentação técnica 

Artigos honoríficos e de decoração 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Valores 

 (Euros) 

  

3.500,00 

 

3.000,00 

 

15.500,00 

20.000,00 

 4.800,00 

Total do Capítulo Económico 01  228.791,00 

  

  

  

 

100,00 

  

1.500,00 

8.000,00 

750,00 

  

800,00 

250,00 

3.500,00 

1.250,00 

800,00 

600,00 

2.000,00 

50,00 

1.250,00 
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Código 

Class. Económica 

02.01.20 Material de educaçã

02.01.21 Outros bens

02.01.21.01 Outros bens

02.01.21.01.01 - Administração

02.01.21.01.02 - Escolas

02.01.21.01.03 - 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    - Escola EB1 de 

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   - Escola EB1 de 

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,

02.02.03.04 - Espaços públicos 

02.02.09 Comunicações
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Designação 

Material de educação, cultura e recreio 

Outros bens 

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) 

Escola EB1 de Baguim 

Eletricidade 

Edifício Sede e Armazém 

Cemitério e Capela 

idesportivo do Crasto 

Escola EB1 de Baguim 

Conservação de bens 

Administração 

Escolas 

Higiene e limpeza 

Reparação de máquinas, viaturas e pneus 

Espaços públicos  

Comunicações 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Valores      
(Euros) 

300,00 

  

  

1.750,00 

1.800,00 

1.000,00 

Sub- Total  25.700,00 

 

 

1.700,00 

3.500,00 

1.000,00 

300,00 

2.250,00 

750,00 

  

3.500,00 

  1.250,00 

100,00 

750,00 

  

1.000,00 

4.000,00 

  

6.000,00 

1.000,00 

8.000,00 
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Código 

Class. Económica 

02.02.10 Transportes

02.02.10.01 - Pessoal

02.02.10.02 - Diversos

02.02.11 Representação dos serviços

02.02.12 Seguros (Instalações, Viaturas 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 - Publicação do Boletim Informativo

02.02.20.02 - Serviços de Auditoria Financeira

02.02.20.03 - Página Internet e Manutenção do Site

02.02.20.04 - Outros 

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 Asse

02.02.25.02 - Despesas com Recenseamento Eleitoral

02.02.25.03 - Apoio e organização de eventos

02.02.25.04 - Organização do Torneio de Futsal

02.02.25.05 - Organização da Colónia Balnear

02.02.25.06 - Programa Conhecer Portugal

02.02.25.07 - Organizaç
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Designação 

Transportes 

Pessoal 

Diversos 

presentação dos serviços 

Seguros (Instalações, Viaturas e Eventuais) 

Estudos, pareceres, projetos, consultadoria  

Formação 

Seminários, Exposições e similares 

dade 

Vigilância e Segurança 

Assistência técnica  

Outros trabalhos especializados 

Publicação do Boletim Informativo 

Serviços de Auditoria Financeira e Consultadoria 

Página Internet e Manutenção do Site 

 

Serviços de Saúde (H.S.T) 

Encargos com a cobrança de receitas 

Outros Serviços 

Despesas com Assembleia de Freguesia 

Despesas com Recenseamento Eleitoral 

Apoio e organização de eventos 

Organização do Torneio de Futsal 

Organização da Colónia Balnear 

Programa Conhecer Portugal 

zação do Traill 

Sub

Total do Capítulo Económico 02

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Valores 

 (Euros) 

  

4.000,00 

100,00 

  2.000,00 

4.500,00 

100,00 

700,00 

600,00 

700,00 

250,00 

3.500,00 

  

50,00 

1.800,00 

1.500,00 

1.500,00 

650,00 

500,00 

  

50,00 

50,00 

5.000,00 

2.300,00 

5.000,00 

2.300,00 

2.000,00 

Sub- Total  74.250,00 

Total do Capítulo Económico 02  99.950,00 
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Código 

Class. Económica 

  

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS

03.03 Juros de locação financeira

03.03.05 - Material de transporte

03.06 Outros encargos financeiros

 

  

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

04.03 Administração Central

04.03.05 Serviços e fundos autónomos

04.03.05.01 - Expediente e limpeza às Esco

04.03.05.02 - Para apoio de outras atividades escolares

04.07.01 Instituições sem fins lucrativos

04.07.01.01 - Apoio às Associações Cultur

04.07.01.02 - Acordo de Cooperação (Limpeza de Espa

  

04.08 Famílias

04.08.02 Outras 

04.08.02.01 - Bolsa de Agentes Eleitorais

 

05 SUBSÍDIOS

05.08 Famílias

05.08.03 Outras 

05.08.03.01 - Contrato Emprego Inserção e Emprego In

05.08.03.02 - Apoio à contratação de pessoas com deficiência
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Designação 

JUROS E OUTROS ENCARGOS 

Juros de locação financeira 

terial de transporte 

Outros encargos financeiros 

Total do Capítulo Económico 0

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

Administração Central 

Serviços e fundos autónomos 

Expediente e limpeza às Escolas 

Para apoio de outras atividades escolares 

Instituições sem fins lucrativos 

Apoio às Associações Culturais, Desportivas e Recreativas

Acordo de Cooperação (Limpeza de Espaços Verdes)

 

Bolsa de Agentes Eleitorais 

Total do Capítulo Económico 0

SUBSÍDIOS 

 

Contrato Emprego Inserção e Emprego Inserção (+)

Apoio à contratação de pessoas com deficiência 

Total do Capítulo Económico 0

__________________________________________________________ 
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Valores  

(Euros) 

 

 

 

675,00 

150,00 

Total do Capítulo Económico 0 3 825,00 

 

 

 

 

3.900,00 

500,00 

 

e Recreativas 8.000,00 

ços Verdes) 600,00 

 

 

 

3.033,00 

Total do Capítulo Económico 0 4 16.033,00 

 

 

 

serção (+) 33.000,00 

28.000,00 

 

Total do Capítulo Económico 0 5 61.000,00 
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Código 

Class. Económica  

  

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

 

 

 

  

  

 DESPESA 

 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

07.01 Investimentos

07.01.03 Edifícios

07.01.03.01 - Casa da Cultura

07.01.04 Construções Diversas

07.01.04.01 - Arruamentos e obras complementares

07.01.04.05 - Parques e jardins  

07.01.04.06 - Instalações desportiva

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)
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Designação 

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  

 

Casa da Cultura   

Construções Diversas 

Arruamentos e obras complementares 

Parques e jardins   

Instalações desportivas e recreativas 

Sinalização e Trânsito 

Aquisição de Equipamento de Prevenção Rodoviária

Sinalética (Totem, placas toponímicas, editais) 

__________________________________________________________ 
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Valores 

(Euros) 

 

 

  

  

  

84,00 

100,00 

 

800,00 

Total do Capítulo Económico 06  984,00 

  

CORRENTE 407.583,00 

 

 

 

 

 

 

8.000,00 

 

4.000,00 

2.500,00 

1.350,00 

 

Aquisição de Equipamento de Prevenção Rodoviária 150,00 

150,00 
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Código 

Class. Económica  

07.01.04.12 Cemitérios

07.01.04.12.01 - Requalificaç

07.01.07 Equipamento de Inform

07.01.08 Software Informático 

07.01.09 Equipamento Administrativo

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 

érios 

Requalificação do Cemitério 

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) 

 

 

3.500,00 

200,00 

1.000,00 

200,00 

 

1.000,00 

100,00 

 

3.646,00 

Total do Capítulo Económico 07  25.796,00 

 

TOTAL DESPESA CAPITAL  25.796,00 

TOTAL GERAL  433.379,00 
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Receita 

  

Correntes 

Operações Extra-Orçamentais 

Total Geral

 
 

 
 

RECEITA

17,13%

0,19%

3,70%

14,08%

0,23%

DESPESA
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Resumo do Orçamento 2018  

   

   

      

433.379,00   Correntes 

0,00  Capital 

Total Geral 433.379,00   Total Geral

3,81%

0,00%

14,39%

78,59%

2,75%

0,46%

52,79%

5,93%

14,08%

0,23% 5,95%

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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     Unidade        (€ ) 

Despesa 

 

407.583,00 

25.796,00 

Total Geral 433.379,00 

IMP. DIRETOS

IMP. INDIRETOS

TAXAS, MULTAS

TRANSF. CORRENTES

VENDA BENS SERV. 

CORRENTES

OUTRAS RECEITAS 

CORRENTES

PESSOAL

BENS

SERVIÇOS 

JUROS

TRANSF. C.

SUBSÍDIOS

OUTRAS DESP.

BENS CAPITAL
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ÓRGÃO EXECUTIVO 

Em  27  dezembro 2017 

          ________________________________________

          ________________________________________

          ________________________________________

          ________________________________________

          ________________________________________
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APROVAÇÃO  

 ÓRGÃO DELIBERATIVO

 Em 29 dezembro de 2017

________________________________________            _________________________________________

________________________________________            _________________________________________

____________________________________            _________________________________________

________________________________________      

________________________________________      

     

   

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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ÓRGÃO DELIBERATIVO 

29 dezembro de 2017 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 


