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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015  

 
PROPOSTA 

 
Nos termos da alínea e), do artº 16º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, conjugado com o nº 1, 
do artº 76º, da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, vem o executivo da Freguesia de Gouveia, 
submeter ao órgão deliberativo a Prestação de Contas referente ao ano financeiro de 2015. 
 
E fazemo-lo, mais uma vez, com a consciência de que cumprimos cabalmente a nossa missão. 
 
Com efeito, imagem de marca da gestão da Freguesia tem sido o rigor na execução dos orçamentos 
e planos a que, anualmente, se propõe, quer em termos da previsão de arrecadação das Receitas e 
consequente alocação à realização das acções e investimentos. 
 
As contas de 2015 não fogem a essa regra, nos sectores dependentes da nossa própria capacidade 
de acção e realização; Só aparentemente se pode considerar uma taxa de execução de cerca de 
50%, porquanto não se verificou a aprovação das nossas candidaturas ao PRODER para execução 
da rede primária e faixas de gestão combustível no Baldio o que, só por si, correspondia a cerca de 
metade do valor total do Orçamento da Freguesia. 
 
Deste modo, constata-se que na previsão e programação que depende exclusivamente de nós, a 
actividade desenvolvida e as tarefas executadas foram consequentes com que se planeou para o 
ano anterior, pelo que podemos congratular-nos com o cumprimento, na generalidade, daquilo a 
que o executivo da Freguesia se propôs, merecendo ainda realce o cuidado e rigor financeiro que 
bem transparecem da gestão do executivo e que têm expressão na poupança, de quase 30 mil 
euros, da parte corrente e que fortaleceu a nossa capacidade de execução bem traduzida no reforço 
das Despesas de Capital.  
 
2015 foi um ano bom para a Freguesia, apesar do ambiente de crise, nada favorável, que se viveu 
a nível nacional, por todas as razões conhecidas. 
 
Foi possível concretizar a reabilitação do Centro Social do Pólo de S. Pedro e lançar as bases e 
concluir os procedimentos que vão permitir, já no corrente ano, a remodelação e beneficiação do 
1º piso daquele edifício. 
 
Foi possível desenvolver um trabalho, reconhecidamente eficaz, na limpeza dos caminhos rurais e 
sub-urbanos da Freguesia, indo mesmo além do que nos é exigido em termos do acordo de 
execução firmado com o Município, com intervenção em mais de 100 Kms de vias. 
 
Foi possível intervir, manter operacional e alargar as redes de regadio da Freguesia, com manifestos 
benefícios na preservação e incremento de uma actividade – a agricultura familiar – tão importante, 
ainda, na nossa estrutura económica. 
 
Foi possível intervir – mantendo, arranjando, beneficiando ou construindo – em imensuráveis 
situações de índole operacional, com realce para os trabalhos desenvolvidos na construção do 
jardim dos baixos do edifício de S. Julião, no Recinto de Santo António, nos lavadouros da Freguesia, 
numa série de caminhos rurais, na beneficiação do Largo da Capela de S. Miguel, do largo fronteiro 
ao edifício de S. Julião, etc., etc. 
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Foi possível apoiar todas as colectividades, associações e instituições de Gouveia com actividade 
reconhecida, com particular realce para as parcerias desenvolvidas com os estabelecimentos de 
ensino, fosse o Jardim de Infância ou o próprio Agrupamento de Escolas. 
 
Outro aspecto que também não é facilmente quantificável tem a ver com os serviços prestados ao 
cidadão e que não têm reflexo nas contas ora apresentadas, como são exemplo as muitas centenas 
de atestados, declarações, certidões e pareceres emitidos ou o preenchimento e remessa por via 
electrónica, das declarações de IRS dos contribuintes, entre outros. 
 
Para já não falar no mérito de iniciativas, que abrangem todos os estratos sociais e escalões etários 
da nossa população, de que são exemplo o programa de ocupação de tempos livres dos jovens, a 
promoção dos convívios da terceira idade, a disponibilização da rede wireless e do serviço 
multibanco, entre outros. 
 
Estamos, pois, de consciência tranquila, não temendo o juízo sobre o trabalho desenvolvido no ano 
anterior. 
 
Daí a nossa convicção de que a Prestação de Contas de 2015 merecerá a apreciação favorável da 
nossa Assembleia de Freguesia. 
 
 
 
 
     
 

Gouveia, 28 de Abril de 2016 
 

A Junta de Freguesia 


