Relatório de Actividades

Nota Introdutória
Para avaliar o grau de execução do Plano de Actividades da
Freguesia de Roriz de 2009, apresenta-se a evolução dos
projectos/actividades

concluídas

a

concluir

durante

o

período de Janeiro a Dezembro, identificando os objectivos
previstos e os alcançados, o respectivo horizonte temporal
e, quanto possível, os recursos humanos, materiais e
financeiros envolvidos, com o objectivo de ser elaborado o
Relatório Anual de Actividades da Freguesia de 2009.
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CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
Junta de Freguesia de Roriz, com sede na Rua da Ribeira, n.º 49,
4795-333

Roriz,

concelho

de

Santo

Tirso,

contribuinte

n.º

507.007.964.

A Freguesia de Roriz tem uma área de 617 hectares e cerca de 4.500
habitantes.
A Junta de Freguesia de Roriz rege-se por um Controlo Interno,
segundo o Pocal, ponto 2.9., o qual é ajustado e actualizado em
função da própria estrutura organizacional e acompanhado de acordo
com o ponto 2.9.7 do Pocal, pela Assembleia de Freguesia.

LEGISLAÇÃO

A constituição e organização orgânica e funcionamento desta Junta
de Freguesia de Roriz regem por um Controlo Interno, Regulamento
do Cemitério e Casa Mortuária;
Liquidação

de

Taxas;

Regulamento de

Regulamento

de

Fundo

Cobrança e
de

Maneio;

Regulamento de Inventário e Lei 5 – A/2002 de 11 de Janeiro.

ORGANIGRAMA
Presidente – Jorge Alberto Matos Leal

Funções inerentes ao cargo previstas na Lei 5-A / 2002, de 11 de
Janeiro, artigo 38º e atendimento ao público; recepção e abertura de
correio;

compras;

pagamentos;

autorização

de

pagamentos;

depósitos bancários; assinatura de cheques e certidões; Minutas e
Actas de Reuniões.
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Secretária – Rosa de Lurdes Pedrosa Ribeiro

Subscrição de Atestados; correspondência emitida; atendimento ao
publico; assinatura de cheques; Organização de Eventos.

Tesoureiro – António Moisés de Araújo Andrade

Tesouraria (controlo das receitas e despesas da autarquia); acesso ao
cofre; conferência de bancos; controlo do caixa (folha de caixa);
recebimentos; pagamentos e assinatura de cheques, Casa Mortuária.

Assistente Administrativa Principal – Cláudia de Jesus da Silva Costa

Contabilidade;
Expediente;

Informática;

Atendimento

ao

Funcionamento
publico;

Serviço

da

Secretaria;

Administrativo

e

Tesouraria.

Cantoneiro de Limpeza – Abílio da Silva Valente

Manutenção das máquinas; Carrinha; Dumper; responsável pelo
material em armazém; limpeza de caminhos e outros.

Coveiro – Joaquim Martins Monteiro

Cemitério e outros.
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ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA
A Junta de Freguesia de Roriz adoptou o Pocal – Regime Simplificado
desde o ano 2002, o qual obedece a princípios e regras que a lei
estabelece para a sua gestão, a qual conduz à obtenção de uma
imagem verdadeira e apropriada da situação financeira da autarquia
local, assim como execução orçamental (ponto 3.2 e ponto 3.5.4 do
Pocal).

A junta adquiriu o software da Módula C – Regime simplificado para
proceder ao seu sistema contabilístico informatizado e processar as
operações – ponto 2.8, 2.8.1 e 2.8.2 do Pocal.

A

elaboração

do

orçamento

obedeceu

às

regras

provisionais

constantes no ponto 3.3 do Pocal, alteradas pelo Decreto – Lei n.º 84
– A/2002, de 5 de Abril.

O

tratamento

contabilístico

das

operações

orçamentais,

nomeadamente as fases de realização, da despesa e da arrecadação
de receita previstas no Decreto-lei n.º 155/92 de 28/7 é feito de
acordo com o ponto 2.6.1 do Pocal.

O Executivo (01.01.2009 a 31.10.2009)

Presidente – Jorge Alberto Matos leal
Secretário – José Bento Almeida Gomes
Tesoureiro – Henrique Samuel Pereira Sousa
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O Executivo (31.10.2009 a 31.12.2009)

Presidente – Jorge Alberto Matos leal
Secretária – Rosa de Lurdes Pedrosa Ribeiro
Tesoureiro – António Moisés de Araújo Andrade

Órgão deliberativo (01.01.2009 a 31.10.2009)

Presidente - Vítor Manuel Barroso Martins
1º Secretário – Manuel Maria Silva Pereira
2º Secretário – Rosa de Lurdes Pedrosa Ribeiro

Vogais
Nuno Luciano da Silva Neto; Joaquim Ribeiro Moura; José Maria
Correia de Faria; Francisco de Assis Gonçalves de Castro; José
Fernando Dias Ribeiro e Raul Costa Silva.

Órgão deliberativo (31.10.2009 a 31.12.2009)

Presidente - Vítor Manuel Barroso Martins
1º Secretário – João Pedro Gonçalves Freitas
2º Secretário – Carla Sofia Fernandes Silva

Vogais
Maria da Paz Gomes Bessa; Manuel Maria Silva Pereira; José Maria
Alves da Costa; Manuel Ferreira Martins; Armando José Neto Barroso
e José Maria Correia de Faria.
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
ANO 2009
Em conformidade com a alínea d) do n.º 2 do artigo 34º da Lei 5-A/
2002 de 11 de Janeiro, e ainda com o n.º 1 do art.º 9º, da Lei n.º
42/98, de 6 de Agosto (Lei das Finanças Locais), compete à Junta de
Freguesia elaborar anualmente o Relatório de Actividades e a Conta
de Gerência, a submeter à apreciação do órgão deliberativo –
Assembleia de Freguesia.

Assim, e de acordo com o disposto no art.º 33º do Dec. Lei n.º
341/83, de 21/07, e após aprovação pelo órgão executivo, em sessão
realizada em 08 de Fevereiro 2010 apresentam a V. Exas. o Relatório
de Actividades e a Conta de Gerência relativos a 2009.

Conforme o já explicado no ano transacto, o modelo adoptado por
esta autarquia está em consonância com o determinado no Decreto –
Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, a denominada Lei do Pocal
(Regime Simplificado) e homologado pelo respectivo Ministério do
Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território.

Contudo, foi entendimento da Junta de Freguesia explorar o modelo
adoptado, até ao limite das suas potencialidades, fornecendo-vos um
conjunto de mapas demonstrativos da clareza das contas, indo até ao
mais ínfimo detalhe, para uma elucidação pormenorizada.
As Receitas foram superiores às Despesas em 24.565,33 €, revelando
uma Poupança. Assim, para além de ter sido respeitado o princípio do
equilíbrio entre as receitas e as despesas, foram poupados aqueles
recursos aos encargos.
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Do exercício de 2009, destacamos o seguinte:
Embora cientes de que a actividade da actual equipa que
compõe a Junta de Freguesia de Roriz, norteada pelo modelo
de gestão aberta, que privilegiamos, e que tem vindo a ser
acompanhada pela comunidade rorizenses impõem-se-nos, no
entanto,

proceder

durante

esse

ao

balanço

período,

das

acções

actividades

que,

desenvolvidas
através

da

comunicação social, temos procurado levar ao conhecimento
da população.

Numa análise mais pormenorizada às receitas obtidas pela
Junta de Freguesia, relativamente ao ano a que se reporta
esta Conta – Gerência, verificamos que os objectivos foram
praticamente, alcançados.

Tendo por base a contenção despesista, na medida do
possível, e sem pôr em causa a nossa filosofia de intervenção
e actuação no âmbito das nossas competências e obrigações,
congratulamo-nos por termos encerrado o ano com o saldo em
caixa de 24.565,33 €, permitindo-nos encarar o ano de 2010
com moderado optimismo.
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Obras
Relativamente a obras, a limpeza e conservação de caminhos,
ao tratamento dos jardins, às vias de comunicação e à
iluminação

pública

foi, também um

sector

que não

foi

esquecido nem tão pouco minimizado, quer por iniciativa
própria, quer através de protocolos com a Câmara Municipal,
interviemos em caminhos vicinais da freguesia.

OBRAS CONCLUÍDAS:

Pavimentação da Rua da Junqueira
Nesta empreitada realizou-se a pavimentação desta Rua, bem como a
drenagem das águas pluviais da mesma.
Verificou-se a necessidade de alargamento da curva EM 513 (Rua de
Santa Maria de Negrelos).
Rectificação e Pavimentação da Rua Nova de Cartomil – 1ª
Fase
Os trabalhos realizados nesta empreitada já estão concluídos, sendo
necessário ainda efectuar algumas rectificações.
Rectificação e Pavimentação da Rua Quinta de Virães – 1ª
Fase
Nesta obra realizou-se a pavimentação e drenagem das águas
pluviais da mesma.
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Rectificação e Pavimentação do Troço da travessa Quinta D”
Além
Nesta empreitada realizou-se a pavimentação desta Rua, bem como a
drenagem das águas pluviais da mesma.
Sendo também beneficiado um troço da Rua Quinta D” Alem, com a
drenagem das águas pluviais e respectiva pavimentação.
Rectificação e Pavimentação da Rua de Mouros – 3º fase
Esta empreitada já está concluída.

OBRAS A DECORRER:
Cemitério Novo
Beneficiação do Cemitério Novo, como seja arruamentos, e infra
estruturas para sepulturas;
Execução de infra estruturas para colocação de Jazigos na parte de
baixo;
Execução em granito amarelo dos passeios e entre jazigos na parte
de cima;
Demarcação e numeração identificativa nos Jazigos e campas
existentes.
Alargamento da Rua de Sandim – 1ª Fase
Estando a 1ª fase da Obra em fase de conclusão, verificou-se a
necessidade de realizar um estudo para a execução de redes de
drenagem de águas pluviais e residuais, bem como a pavimentação
do troço intervencionado.
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Muro de Suporte das Tulipas
Esta obra já esta em fase de conclusão, estando neste momento a
ser realizado a pavimentação.
Sendo posteriormente feito o prolongamento do Muro de Suporte até
ao final da Rua, que não estava inicialmente previsto, constatou-se
que favorecia a concordância entre a Rua da Coutada com a Rua das
Tulipas, sendo sido já realizado um ofício a comunicar esta
necessidade a Câmara Municipal.
Drenagem de Águas residuais - Saneamento , bem como
Rectificação e pavimentação da Rua do Serrinha

Rectificação e Pavimentação da Rua das Escadinhas
Nesta empreitada está a ser realizado o muro de suporte.

Rectificação e Pavimentação da Rua do Centro
Esta obra contempla o alargamento da via, bem como as infra estruturas com uma pequena rede drenagem de águas pluviais e sua
pavimentação.
Está ainda prevista a beneficiação do entroncamento entre a Rua do
Centro e a Rua Santa Maria de Negrelos, com o corte do talude
existente, de forma a facilitar a concordância entre os dois
arruamentos. No entanto, no decorrer dos trabalhos, verificou-se
que a melhor solução, em termos técnicos, será o rebaixamento da
"leira" existente. Para tal será necessário proceder à escavação de
um volume significativo de terras e ainda executar um muro de
suporte de terras.
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- Solicitou-se à Câmara Municipal o asfalto de alguns caminhos que
se encontravam com o pavimento degradado;
- Foram colocadas grelhas para a drenagem de águas pluviais, em
vários

lugares

da

freguesia

que

necessitavam

de

urgente

intervenção;
- Foram colocadas cargas de tout-vennant em vários caminhos;
- Foi feita a limpeza e manutenção do cemitério;

Ensino
No que se refere às escolas e Jardim Infância, destacamos as
seguintes concretizações:

- Foi atribuído um subsídio de 5,00 € por cada aluno matriculado
no ano lectivo 2009/2010, nas Escolas da Costa n.º 1 e Escola
JI/EB1 da Ribeira, subsídio de apoio nas Festas de Natal, Carnaval e
Páscoa.
- Pagamento de subsidio de refeição, bem como seguro a uma pessoa
que se encontra em Acordo de Actividade Ocupacional, para apoio no
transporte das crianças na carrinha da Junta para o Jardim
Infância, durante todo o ano lectivo;
- As crianças da EB1 da Costa n.º1 e do JI/EB1 da Ribeira, bem como
a Creche da Casatir, num total de 250 crianças, na época natalícia,
assistiram a um filme de cinema, no Salão Nobre da Junta de
Freguesia. A Junta responsabilizou-se pelo transporte de ida e
volta das crianças e ainda foi distribuída pelas mesmas uma
lembrança de Natal;
Junta de Freguesia de Roriz
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Movimento Associativo
Este sub – capitulo aparentemente, mais poderia incidir uma
quota – parte elevada das nossas despesas, dada a nossa
predisposição para promoção e apoio a actividades sócio –
culturais e desportivas, não deixa de ser curioso a acuidade
operada na sua contenção devido essencialmente ao recurso
conforme já referimos, à envolvência de pessoas e meios
exteriores aos membros da Junta de Freguesia, amenizando
os gastos que, entretanto, poderiam ser efectuados.

- A Junta de Freguesia de Roriz, concedeu em 2009, um subsídio a
todas as associações da Freguesia:

União Desportiva de Roriz – 700.00€;
Rancho Etnográfico da Nossa Senhora de Negrelos –750.00€;
Rancho Folclórico S. Pedro de Roriz –750.00€;
Corpo Nacional de Escutas -600.00€;
Casatir –700.00€
Comissão de Festas Nossa S. Negrelos – 450.00€;
Comissão de Festas S. Pedro de Roriz –450.00€;
Associação de Pais da Escola da Ribeira –876.66€;
Associação de Pais da Escola da Costa –304.99€;
Comissão de Carnaval 2008 – 600.00 €
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Acção Social

- Efectuou-se o 3º Passeio Anual dos Idosos a 06 de Junho de
2009, pertencente à Freguesia de Roriz, com atribuição de uma
pequena lembrança a cada participante;
- Apoiou-se activamente na realização do Passeio para os idosos,
da Câmara Municipal de Santo Tirso.

Posto de Internet
Para fazer face aos mais recentes meios tecnológicos inerentes à
sociedade da informação e do conhecimento, nomeadamente a
Internet, desde Novembro de 2006, existe um Posto de Acesso à
Internet

Gratuito

espaço@roriznet.pt,

na

Sede

da

Junta

de

Freguesia, que se tem revelado um verdadeiro sucesso.
Este espaço está aberto a todos os Rorizenses, e está dotado com
quatro computadores com Internet de banda larga.

Toponímia

- Foram colocados espelhos parabólicos em vários locais.
- Foram colocadas parte de placas toponímicas.

Outras acções
- Procedeu-se à iluminação de Natal no Edifício da Junta;
- Foi feita uma revisão ao Dumper;
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- Foram compradas máquinas, ferramentas e utensílios para o
trabalho dos cantoneiros;
- A Câmara Municipal deu início à construção da Escola da Costa;
- Cumpriram-se tarefas que normalmente são da responsabilidade
das Juntas, como a gestão de cemitério, recenseamento eleitoral,
licenciamento de canídeos, atestados, certificação de fotocópias,
entre outros.

- A Junta de Freguesia tem três funcionários efectivos ao serviço, um
com a categoria de Cantoneiro de Limpeza, outro com a categoria de
Coveiro e outro com a de Assistente Administrativa Principal, e quatro
pessoas a trabalhar mediante Acordo de Actividade Ocupacional,
efectuados através do Centro de Emprego, para apoio em serviços da
Junta, estando todos eles segurados.

Embora

conscientes

das

dificuldades,

sobretudo

dos

condicionalismos a nível orçamental, tudo faremos para que,
no

futuro,

todas

estas

opções

se

mantenham

e

sejam

melhoradas, com o objectivo único de melhor servir os
habitantes da nossa freguesia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apresentação a V. Exas. dos Relatórios de Gestão e de
Actividades e ainda dos documentos de Apresentação de
Contas é um exercício e o reflexo da acção desta autarquia
durante o ano de 2009.
Junta de Freguesia de Roriz
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Dentro

desta

lógica,

consideramos

de

fundamental

importância as seguintes prioridades para 2010:

Dar continuidade à melhoria do "SITE" da Junta de Freguesia, para
que seja um instrumento formativo, informativo e de apoio à
população nas mais diversas vertentes em que está estruturado,
particularmente no que se refere ao Balcão Virtual;
Prosseguir com as medidas que visam a melhoria dos Serviços da
Junta de Freguesia, revendo o organigrama funcional em vigor,
através da introdução de alguns ajustamentos ao nível da repartição
das funções e tarefas, bem como, continuar com a materialização do
Manual de Procedimentos;
Promover, sempre que possível a melhoria dos conhecimentos
profissionais dos funcionários através da sua participação em acções
de formação e actualização, em prol da qualidade dos serviços a
prestar à população;
Envidar esforços no sentido da substituição e/ou actualização do
equipamento informático;
Pretende-se dar continuidade à modernização e optimização dos
serviços que já se disponibilizam aos cidadãos, de modo a permitir o
seu alargamento, visto a Junta de Freguesia ser o interlocutor por
excelência junto dos cidadãos.
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Finalmente, não obstante estes reais entraves ao desempenho
da

sua

missão,

permitam-nos

registar

que

a

Junta

de

Freguesia de Roriz tem vindo a cumprir ainda que com um
grande esforço e rigor orçamental, uma actividade que,
segundo nos parece é digna de realce conforme se pode
constatar

pelos

documentos

que

agora

se

submetem

à

apreciação da Assembleia de Freguesia.
Roriz, 08 de Fevereiro de 2010.

A Junta de Freguesia de Roriz

_______________________________
_______________________________
_______________________________

A Assembleia de Freguesia de Roriz

_______________________________
_______________________________
_______________________________
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