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RELATÓRIO DE 

GESTÃO E CONTAS 

DE GERÊNCIA 2017 
 

 INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do estipulado no ponto 13 do Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias locais (POCAL), aprovado pelo Decreto –

Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, conjugado com o disposto no nº 1, 

alínea e) do artigo 16.º, da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, compete ao 

executivo da Junta de Freguesia elaborar os documentos de prestação 

de contas, da gerência de 2017, e submeter à apreciação e votação da 

Assembleia de Freguesia, nos termos da alínea b), n.º 1 do artigo 9º do 

referido diploma legal.  

Em conformidade com a resolução nº 3/2013-2ª serie e resolução n,º 

50/2012 emitidas pelo Tribunal de Contas, nos termos do ponto 13 do 

Plano Oficial de Contabilidade (Pocal), aprovado pelo Decreto –Lei n.º 

54-A/99, de22 de Fevereiro, os documentos de prestação de contas 

referidas nas instruções do Tribunal de Contas, devem ser remetidos 

conforme o estipulado ao Tribunal de Contas via eletrónica, até 30 de 

Abril. 

Assim, dando cumprimento ao disposto no Decreto-lei n,º 54-A/99, de 

22 de Fevereiro, apresenta-se o Relatório de Gestão e as Contas de 

Gerência referente ao exercício de 2017. 

No contexto, a execução, o rigor dos registos e dos procedimentos 

contabilísticos, traduzem a fiabilidade e a verdade contabilística, o 

estreito cumprimento das regras e princípios contabilísticos.  

Pretende-se que seja um importante instrumento de apoio á gestão 

autárquica, pela possibilidade de se visualizarem, de forma simples e 

célere, as informações que se julgam suficientes avaliação global e 

acompanhamento da situação financeira, tanto no domínio orçamental 

como no domínio económico e financeiro. 
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 APRESENTAÇÃO 

O Relatório de Gestão visa complementar os Documentos de Prestação de Contas disponibilizados acerca 

da situação desta freguesia. 

A informação apresentada é produzida pelas diversas peças que compõem a contabilidade orçamental a 

que obriga o POCAL. 

O Relatório de Gestão espelha o resultado da atividade da autarquia, bem como a situação económica 

relativa ao exercício de 2017.  

A informação relativa à prestação de contas de Freguesia da Labrujó Rendufe e Vilar do Monte é 

apresentada nos seguintes mapas: 

 

 Caracterização da entidade; 

Caracterização da entidade no que respeita à designação, número de identificação fiscal, 

endereço, relação nominal dos responsáveis, regime financeiro e outros elementos de relevante 

interesse. 

 

 Relatório de Gestão; 

Comentário à execução orçamental e financeira da autarquia no exercício. 

 

 Mapa de controlo orçamental - Despesa e Receita; 

Mapa que permite o controlo da execução do orçamento (receita e despesa). A sua apresentação 

deve coincidir com a desagregação económica do orçamento. 

 

 Operações de tesouraria; 

Mapa que evidencia as cobranças que a autarquia realizou para entidades terceiras. 

 

 Mapa de fluxos de caixa; 

Mapa que descrimina as importâncias relativas aos recebimentos e pagamentos ocorridos no 

exercício, respeitantes à execução orçamental e a operações de tesouraria. Evidencia também os 

saldos da gerência anterior que transitaram para a gerência seguinte. 

 

 Orçamento inicial; 

Mapa que apresenta a previsão anual das receitas e despesas que a autarquia antevê arrecadar e 

realizar, respetivamente. 

 

 Revisões e alterações orçamentais; 

Alterações que ocorrem ao longo do exercício que impliquem a modificação do orçamento.  
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 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 

De acordo com o ponto 8.1 do POCAL a seguinte caracterização da entidade é de apresentação 

obrigatória: 

1. Identificação 

Freguesia da Labrujó Rendufe e Vilar do Monte 

Morada: Lugar da Igreja 

Código Postal: 4990-725 Rendufe PTL 

Telefone: 258 944 911 

Email: jf.labrujo.rendufe.vmonte@gmail.com 

Página Web: http://labrujorendufevilardomonte.pt 

Contribuinte Fiscal: 510.833.241 

Código de atividade económica: 84113, inserindo-se na Administração Pública, defesa e segurança social 

obrigatória – Administração Local. 

2. Área geográfica 

A freguesia da Labrujó Rendufe e Vilar do Monte confronta com as freguesias da Labruja, Bárrio e Cepões, 

Calheiros, Refoios, Miranda, Rio Frio, Bico, Castanheira e Cunha. 

3. População 

A freguesia da Labrujó Rendufe e Vilar do Monte, tem 417 habitantes residentes (Censos de 2011). 

 

4. Recursos Humanos 

Identificação dos membros da Junta de Freguesia 

O Presente órgão executivo é composto por: 

Presidente: Manuel Fernandes Rodrigues 

Secretário: Válter Cassiano Pereira de Lima 

Tesoureiro: Henrique Daniel Pereira Dantas 

Identificação dos membros da Assembleia de Freguesia 

O presente órgão deliberativo é composto por: 

Presidente: Bruno Miguel da Cunha Rodrigues 

1º. Secretário: Manuel Augusto Amorim Caselhos 

2º. Secretário: Cláudia Patrícia Antunes de Sousa 

mailto:jf.labrujo.rendufe.vmonte@gmail.com


Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte 
 
 
 
 

Relatório de Gestão e Contas de Gerência 2017, NIF: 510.833.241 

 
 

4 

 

Vogais: 

Ana Sofia Rodrigues Miranda 

Filipe Manuel Barbosa Ramos 

Manuel Matagueira Pereira 

Nuno Fernando Pereira de Sousa 

 
Funcionários 

Esta Junta de Freguesia tem no seu mapa de pessoal os seguintes funcionários: 

 Joaquim Amorim Lima – categoria profissional de Assistente Operacional/Motorista – Tempo 

Completo 

 

Legislação 

Regime Financeiro: Esta Junta de Freguesia regula-se pela lei das Finanças Locais Lei n.º 73/2013 de 3 de 

setembro. 

Regime Jurídico de Funcionamento: Lei do Regime Jurídico de Funcionamento – Lei 169/99 de 18 de 

setembro com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro e pela Lei 75/2013 de 12 de 

setembro. 

5. Atividades desenvolvidas 

Prestação de serviços à população da Freguesia, nomeadamente passagem de Atestados, Licença 

de Canídeos, Certidões, Recenseamento Eleitoral, Eleições e outras atividades que lhe sejam 

determinadas por Legislação. 

6. Organização Contabilística 

Regime do Pocal 

Simplificado 

Aplicação informática do Pocal 

Primavera Software 
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 RELATÓRIO DE GESTÃO 

Nota introdutória da atividade da Autarquia Local 

 

É com a satisfação e certeza de dever cumprido que apresentamos o Relatório de Gestão e Contas de 

Gerência 2017.  

Conscientes de que estamos ao serviço de toda a comunidade, foi com imenso trabalho, dedicação, 

empenho, competência, rigor, isenção, imparcialidade, e dando continuidade a uma gestão transparente, 

dialogada, participada, que demos cumprimento às competências próprias e delegadas, tendo sempre 

como base o plano eleitoral apresentado à população, bem como o Plano Anual de Atividades 

apresentado e aprovado em Assembleia de Freguesia. 

Queremos expressar o nosso apreço a todos os que connosco colaboraram, permitindo o 

desenvolvimento de um trabalho intenso e profícuo ao serviço da população da Labrujó Rendufe e Vilar 

do Monte, dando especial destaque à Câmara Municipal de Ponte de Lima, Assembleia de Freguesia da 

Labrujó Rendufe e Vilar do Monte, instituições e coletividades locais, e a todos aqueles que 

reconhecidamente têm pautado pelo melhoramento e engrandecimento da nossa Freguesia. 
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 SINTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Educação / Ação Social 

 Asseguramos o transporte escolar das nossas crianças para o Centro Escolar de Arcozelo e Jardim 

de Infância de Cepões; 

 Apoiamos a dinamização cultural através das Entidades existentes na freguesia; 

 Promovemos as festas tradicionais e culturais da freguesia;  

 Continuamos atentos aos mais graves problemas sociais existentes na freguesia procurando 

minimizá-los, ajudando os mais carenciados a ultrapassar as suas dificuldades; 

 Colaboramos com entidades do estado para reinserção social de jovens através da prestação de 

serviço comunitário. 

 

Desporto, Cultura e Tempos Livres 

É objetivo deste executivo, promover o desporto, a cultura, as tradições locais e potenciar os tempos 

livres do seu público em geral, assim: 

 Continuamos com o apoio às Entidades existentes na freguesia, em atividades e projetos de 

interesse para a Freguesia, assim como, a cedência de viaturas; 

 

 Colaboramos e apoiamos as entidades, através de apoio logístico e dos serviços operacionais da 

Junta de Freguesia, na melhoria das suas instalações e equipamentos. 

 

Obras, instalações e conservação dos espaços públicos 

Melhorámos substancialmente os espaços públicos da freguesia quer no que se refere à sua qualidade 

mas também numa ótica de crescimento. 

 Procedemos a pequenas reparações em pavimentos pedonais nos arruamentos da freguesia;  

 Manutenção e melhoria das condições dos Cemitérios; 

 Beneficiação de alguns caminhos e estradas. 
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Meio Ambiente 

O meio ambiente deve ser uma responsabilidade partilhada entre todos, contemplamos aqui a higiene e 

limpeza dos espaços públicos e comuns. 

 Continuamos a gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes; 

 Continuamos com a limpeza das vias e espaços públicos. 

 

 Sensibilizamos particulares para a necessidade de evitarem descargas ou derrames de águas 

residuais para espaços públicos. 

 

 

Organização administrativa e Recursos Humanos 

 Prestamos, dentro das nossas competências, apoio aos utentes no preenchimento de impressos 

e outra documentação, informaticamente ou de forma manuscrita; 

 Procedemos à atualização do portal eletrónico da Junta de Freguesia, de modo a fornecer 

informações úteis aos cidadãos. 

 Continuamos com o bom atendimento na sede da Junta. 

 

Ações Indiretas 

 Informámos as instituições responsáveis sempre que se verificou a necessidade de manutenção 

e de substituição de placas de sinalização de trânsito ou toponímicas. 

 Colaborámos com a Proteção Civil. 

 Informámos e colaborámos com as instituições responsáveis sempre que se verificou a 

necessidade de manutenção e reparação de calçadas e pavimentos; 

 Continuamos a dar o nosso parecer no que respeita à necessidade de intervenção em casos de 

carência de habitação; 

 Comunicamos às entidades competentes as necessidades de melhoramento da rede pública de 

iluminação. 
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 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

A análise da execução orçamental das receitas e das despesas para o exercício em apreciação, permite-

nos acompanhar, de forma sintética, todo o processo de criação de receitas e de realização das despesas. 

 

Em termos de execução orçamental foi atingido um montante de receitas no valor de 154.820,12 € (cento 

e cinquenta e quatro mil oitocentos e vinte euros e doze cêntimos), somando o saldo da gerência anterior 

no valor 8.404,97 € (oito mil e quatrocentos e quatro euros e noventa e sete cêntimos), e um montante 

de despesa na soma de 146.083,76 € (cento e quarenta e seis mil e oitenta e três euros e setenta e seis 

cêntimos), transitando para a gerência seguinte o saldo de 17.141,33 € (dezassete mil e cento e quarenta 

e um euros e trinta e três cêntimos). 

 

Saldo da gerência anterior (Execução Orçamental 2016) 8.404,97 € 

Receita cobrada na gerência 154.820,12 € 

SOMA 163.225,09 € 

Despesa efetuada na gerência 146.083,76 € 

Saldo que transita para a gerência seguinte (Execução orçamental 2017) 17.141,33 € 
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Mapa resumo das receitas e despesas realizadas em 2017 

Apresenta-se a seguir o mapa resumo das receitas e despesas realizadas através do qual é possível 

estabelecer a relação entre as receitas e as despesas correntes e as receitas e despesas de capital, 

bem como o peso que os diversos capítulos têm nos valores globais realizados. 

 

Exercício de 2017 

Resumo das Receitas e das Despesas 

 

 

PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01 - Impostos Diretos 305,78 € 0,33% 0,19% 01 - Despesas com o pessoal 25.180,46 € 43,99% 17,24%

04 - Taxas Multas eoutras penalid. 161,50 € 0,18% 0,10% 02 - Aquisição de bens e serviços 30.495,23 € 53,28% 20,88%

05 - Rendimentos de Propiedade 5.994,24 € 6,52% 3,67% 04 - Transferências correntes 1.450,00 € 2,53% 0,99%

06 - Transferências correntes 84.865,26 € 92,28% 51,99% 06 - Outras despesas correntes 111,49 € 0,19% 0,08%

07 - Venda de bens e serviços correntes 634,00 € 0,69% 0,39%

TOTAL RECEITAS CORRENTES 91.960,78 € 100,00% 56,34% TOTAL DESP. CORRENTES 57.237,18 € 100,00% 39,18%

RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL

09 - Venda de bens de Investimento 0,00 € 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de Bens de capital 88.846,58 € 100,00% 60,82%

10 - Transferência de capital 62.859,34 € 88,21% 38,51% 08 - Transferencias de Capital 0,00 € 0,00% 0,00%

16 - Saldo da gerência anterior 8.404,97 € 11,79% 0,05 €

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 71.264,31 € 100,00% 43,66% TOTAL DESP. DE CAPITAL 88.846,58 € 100,00% 60,82%

TOTAL DAS RECEITAS 163.225,09 € 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 146.083,76 € 100,00%

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO VALOR
ESTRUTURAESTRUTURA

VALORDESCRIÇÃO
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Execução orçamental das receitas 

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados 

durante o exercício de 2017, por capítulos de classificação económica. 

 

 

RECEITAS CORRENTES 98.395,00 € 91.960,78 € 93,46% 6.434,22 € 6,54%

01 - Impostos diretos 400,00 € 305,78 € 76,45% 94,22 € 23,56%

04 - Taxas, multas e outras penalidades 500,00 € 161,50 € 32,30% 338,50 € 67,70%

05 - Rendimentos de Propriedade 6.000,00 € 5.994,24 € 99,90% 5,76 € 0,10%

06 - Transferências correntes 81.295,00 € 84.865,26 € 104,39% -3.570,26 € -4,39%

07 - Venda de bens e serviços correntes 10.200,00 € 634,00 € 6,22% 9.566,00 € 93,78%

RECEITAS DE CAPITAL 147.850,00 € 62.859,34 € 42,52% 84.990,66 € 57,48%

09 - Venda de bens de investimento 2.850,00 € 0,00 € 0,00% 2.850,00 € 100,00%

10 - Transferência de capital 145.000,00 € 62.859,34 € 43,35% 82.140,66 € 56,65%

TOTAL 246.245,00 € 154.820,12 € 91.424,88 €

16 - SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 8.404,97 €

TOTAL 254.649,97 €

RUBRICAS ORÇAMENTAIS
ORÇAMENTO 

ATUAL
RECEBIDO ATÉ  31/12/2017 DISPONÍVEL

 

Da análise da execução das Receitas Correntes pode-se constatar a excelente performance ao nível da 

rubrica de impostos diretos, taxas, rendimentos de propriedade e transferências correntes. No que se 

refere às Receitas de Capital pode-se constatar a nível da rubrica transferências de capital uma taxa de 

execução de 43,35%. 

 O grau de execução da Receita Total é de 64,10%. 
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Execução orçamental das despesas 

Mapa e gráfico que nos proporcionam as variações entre os valores orçamentados e realizados 

durante o exercício de 2017, por capítulos de classificação económica. 

 

DESPESAS 

DESPESAS CORRENTES 52.020,00 € 53.760,04 € 103,34% -1.740,04 € -3,34%

01 - Despesas com o pessoal 23.250,00 € 27.619,63 € 118,79% -4.369,63 € -18,79%

02 - Aquisição de bens e serviços 26.550,00 € 23.760,92 € 89,49% 2.789,08 € 10,51%

04 - Transferências correntes 2.000,00 € 2.250,00 € 112,50% -250,00 € -12,50%

05 -Subsídios 50,00 € 0,00 € 0,00% 50,00 € 100,00%

06 - Outras despesas correntes 170,00 € 129,49 € 76,17% 40,51 € 23,83%

DESPESAS DE CAPITAL 194.225,00 € 115.093,81 € 59,26% 79.131,19 € 40,74%

07 - Aquisição de bens de capital 194.225,00 € 115.093,81 € 59,26% 79.131,19 € 40,74%

TOTAL 246.245,00 € 168.853,85 € 77.391,15 €

RUBRICAS ORÇAMENTAIS
ORÇAMENTO 

ATUAL
REALIZADO ATÉ  31/12/2016 DISPONÍVEL

 

De acordo com os valores apresentados no quadro acima, a execução ao nível das Despesas 

Correntes foi de 103,34 % e as Despesas de Capital foi de 59,26 %. 
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 EVOLUÇÃO DA RECEITA 

 

A estrutura da receita total do ano de 2017 vem retratada no quadro que se segue. 

Classificação 
económica 

Receita  Importância % 

  Receitas Correntes     

01 Impostos Diretos 305,78 € 0,20% 

04 Taxas, multas e outras penalidades 161,50 € 0,10% 

05 Rendimentos de Propriedade 5.994,24 € 3,87% 

06 Transferências Correntes 84.865,26 € 54,82% 

07 Venda de Bens e Serviços correntes 634,00 € 0,41% 

  Total das Receitas Correntes 91.960,78 € 59,40% 

        

  Receitas de Capital     

09 Venda de Bens de Investimento 0,00 € 0,00% 

10 Transferências de Capital 62.859,34 € 40,60% 

13 Outras receitas de capital 0,00 € 0,00% 

  Total das Receitas Capital 62.859,34 € 40,60% 

        

  Total Geral 154.820,12 € 100,00% 

 

Gráfico: 

  

€305,78 

€161,50 

€5.994,24 

€84.865,24 

€634,00 €0,00 

€62.859,34 

Receitas por classificação económica do ano de 2017

CAPITULO 01

CAPITULO 04

CAPITULO 05

CAPITULO 06

CAPITULO 07

CAPITULO 09

CAPITULO 10
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Receitas Correntes 

 IMPOSTOS DIRETOS 

Refere-se esta rubrica ao valor transferido pela AT do valor relativo ao Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI), no valor de 305,78 Euros. 

 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 

Refere-se esta rubrica a taxas cobradas provenientes da prestação de serviços, como sejam o 

registo e licenciamento de canídeos, no valor de 161,50 Euros. 

 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 

Refere-se esta rubrica a rendas cobradas pela utilização de Terrenos, na Instalação de Antenas à 

Vodafone e PT, no valor de 5.994,24 Euros. 

 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

Refere-se este capítulo aos valores transferidos pela DGAL - Fundo de Financiamento às Freguesias 

no valor de 63.295,00 euros, às verbas correntes transferidas pelo Município de Ponte de Lima para 

Educação, Cultura, Desporto e Ação Social, Conservação da Rede Viária, e demais competências 

delegadas, no valor total de 20.362,89 euros e à comparticipação pelo IEFP de contratos celebrados 

entre a Autarquia e pessoas carenciadas, no valor de 1.207,37 euros. 

Este capítulo 06 perfaz assim o valor de 84.865,26 euros. 

 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 

Refere-se este capítulo aos valores da venda de material lenhoso, no valor de 634,00 euros. 

 

Receitas de Capital 

 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

Refere-se este capítulo às transferências do Município de Ponte de Lima da rubrica Atividades de 

Iniciativas das Freguesias, e de protocolos no valor total de 62.859,34 euros. 
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EVOLUÇÃO DA DESPESA 

A estrutura da despesa paga no ano económico em análise vem retratada no quadro que se segue. 

Classificação 
económica 

Despesa  Importância % 

 Despesas Correntes   

01 Despesas com o pessoal 25.180,46 € 17,24% 

02 Aquisição de bens e serviços 30.495,23 € 20,88% 

04 Transferências correntes 1.450,00 € 0,99% 

06 Outras despesas correntes 111,49 € 0,08% 

  Total das Despesas Correntes 57.237,18 € 39,18% 

        

  Despesas de Capital     

07 Aquisição de bens de capital 88.846,58 € 60,82% 

  Total das Despesas Capital 88.846,58 € 60,82% 

        

  Total Geral 146.083,76 € 100,00% 

 

Gráfico: 

 

 

 

 

€25.180,46 

€30.495,23 

€1.450,00 

€111,49 

€88.846,58 

Despesas por classificação económica  do ano 2017

CAPITULO 01

CAPITULO 02

CAPITULO 04

CAPITULO 06

CAPITULO 07
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Despesas Correntes 

 DESPESAS COM O PESSOAL 

O valor das despesas com o pessoal, onde se incluem todos os vínculos laborais e os encargos com 

as remunerações, ou seja, as remunerações certas e permanentes, os abonos variáveis ou eventuais 

e a segurança social, traduz o valor de 25.180,46 euros. 

As despesas com as remunerações certas e permanentes abrange os valores das compensações 

dos Membros dos Órgãos Autárquicos, nomeadamente elementos da Junta de Freguesia e 

membros da Assembleia de Freguesia, ao vencimento do funcionário da junta de freguesia, ao 

pessoal a trabalhar através de medidas do IEFP, bem como o pagamento destinado à gratificação 

dos membros das mesas de voto. 

As despesas com a Segurança Social ascendam a 2.492,94 euros e seguro de acidentes de trabalho 

no valor de 227,35 euros. 

Desdobramento das despesas com o pessoal no ano de 2017 

01 01 Remunerações certas e permanentes 22 067,55 € 

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 250,00 € 

01 03 Segurança Social 2 862,91 € 

1 Despesas com o Pessoal 25 180,46 € 

 

 

 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 

Neste agrupamento estão incluídas todas as despesas de consumo e serviços que dizem 

respeito, quer ao normal funcionamento da Junta de Freguesia, quer à conservação e 

manutenção de bens próprios e/ou no âmbito das atribuições da freguesia. 

Desdobramento da rubrica: Aquisição de bens e serviços no ano de 2017 

02 01 Aquisição de Bens 14 887,37 € 

02 02 Aquisição de Serviços 15 607,86 € 

2 Aquisição de Bens e Serviços 30 495,23 € 
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AQUISIÇÃO DE BENS CORRENTES 

A rubrica/grupo 02.01 refere-se á aquisição de bens, essencialmente consumíveis, gasolina para 

máquinas de limpeza, gasóleo para as carrinhas e trator, fogo-de-artifício para as festas, gastos 

com almoço do passeio anual da população da freguesia, material de escritório, ofertas de artigos 

alusivos da freguesia e outros bens, perfazendo esta rubrica o valor total de 14.887,37 Euros. 

 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CORRENTES 

A rubrica/grupo 02.02 refere-se á aquisição de serviços, tais como a energia elétrica gasta nas 

sedes de junta, limpeza de caminhos e bermas, à conservação de equipamentos, ao telefone, a 

internet, ao transporte da população do passeio anual, seguros, serviço de contabilidade e a 

outros trabalhos especializados e outros serviços considerados necessários, perfazendo esta 

rubrica o valor total de 15.607,86 Euros. 

A soma de estas rubricas que compõe o capítulo 02, perfazem a quantia de 30.495,23 Euros. 

 

 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

As transferências correntes apresentam um valor de 1.450,00 Euros, na qual se inscrevem as 

comparticipações de apoio ao movimento associativo, nomeadamente, os subsídios atribuídos à Fabrica 

da Igreja de Vilar do Monte, à Mesa dos Quatro Abades, Associação de Pais e Encarregados de Educação 

de Cepões, ao Agrupamento de Escolas de Arcozelo e à Associação Spac BTT. 

 

 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

O capítulo 06 refere-se a impostos e taxas e despesas bancárias e despesas diversas no valor de 

111,49 euros. 
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 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 

As despesas de capital representam um montante de 88.846,58 Euros. 

O capítulo 07 apresenta o investimento da autarquia no ano de 2017 que se baseia essencialmente nas 

intervenções a seguir descriminadas:  

 Conclusão dos caminhos do Pereiro, Suarribes (Maceira), Pombeira; 

 Caminho do Tojal, com assentamento de cubo e construção de muros rustico em pedra; 

 Caminho dos Poços; 

 Placas toponímicas. 

 Trabalhos no Cemitério; 

 Equipamento informático; 

 Software informático, projeto wireless rural; 

 Equipamento administrativo. 
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CONCLUSÃO 

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2017 

 

Conclui-se que a receita total do exercício 2017 foi de 154.820,12 € que adicionada ao saldo que transitou 

da gerência anterior (positivo de 8.404,97 €) perfaz um total de 163.225,09 €, e que a despesa foi de 

146.083,76 €, restando um saldo positivo do exercício no valor de 17.141,33 € a transitar para o ano de 2018. 

 

 

 OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 

A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está 

legalmente enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo 

com os pontos 5, 6 e 7 do POCAL e a instruções do Tribunal de Contas, expostos nos mapas que a 

seguir integram este conjunto de documentos de apresentação de contas que a Junta de Freguesia 

está obrigada a tratar: 
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RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE GERÊNCIA 

DO ANO DE 2017 

Aprovação pela Junta de Freguesia 

O presente Relatório de Gestão e Contas de Gerência do ano de 2017, cujo projeto/proposta foi presente e 

aprovado, por unanimidade em reunião ordinária, da Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte, que se 

realizou a __ de Abril de 2018, tendo as suas folhas sido rubricadas pelo Executivo.  

O Presidente, 

___________________________________ 

                        O Secretário, 

___________________________________ 

      O Tesoureiro, 

              ___________________________________ 

 

Aprovação pela Assembleia de Freguesia 

O presente Relatório de Gestão e Contas de Gerência do ano de 2017, foi presente e aprovado, por 

______________ dos membros da Assembleia de Freguesia, em sua sessão ordinária, realizada no dia ____ 

de __________ de 2018, tendo todas as suas folhas sido rubricadas pela Mesa.  

A Mesa,  

O Presidente 

____________________________________ 

                        O 1.º Secretário, 

___________________________________ 

     O 2.º Secretário, 

               ___________________________________ 
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Vogais, 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 



  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXOS DE CAIXA 

ANO 2017 

FREGUESIA DE LABRUJÓ RENDUFE E VILAR DO MONTE 
 





  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA 

ANO 2017 

FREGUESIA DE LABRUJÓ RENDUFE E VILAR DO MONTE 
 





  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA 

ANO 2017 

FREGUESIA DE LABRUJÓ RENDUFE E VILAR DO MONTE 
 







 
 
 
 
 
 
 

NIF: 510833241 

Lugar da Igreja   4990 - 725 Rendufe PTL                                                                      Correio eletrónico: jf.labrujo.rendufe.vmonte@gmail.com 
 

 

MAPA DE PESSOAL 2017 (Elaborado nos termos do Art.º 29 da Lei 35/2014 de 20 de Junho) 

 

Atribuição / Competências / Atividades Cargo / Carreira / Categoria Área de Formação Académica e/ou Profissional 
N.º de Postos 
de Trabalho 

Observações 

Assistente Operacional – Funções de natureza 
executiva de caracter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e 
com graus de complexidade variáveis: execução de 
tarefas elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo 
comportar esforço físico, responsabilidade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela sua correta 
utilização, procedendo quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos   

Assistente Operacional  1 0 

Total 1 0 

 



                                                                                                                              RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS 

     

Designação da entidade: Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte                                                                                                                Contribuinte nº 510 833 241 
 

     

Período da Gerência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017 

     

Nome 
Situação na 

entidade 

Remuneração 
líquida anual 

auferida 
Período de responsabilidade Morada 

 
Manuel Fernandes Rodrigues 
 
Válter Cassiano Pereira de Lima 
 
Henrique Daniel Pereira Dantas 
 

Presidente 
 
Secretário 
 
Tesoureiro 

3.297,24 € 
 

2.637,84 € 
 

2.637,84 € 

 
01-01-2017 a 31-12-2017 
 
01-01-2017 a 31-12-2017 
 
01-01-2017 a 31-12-2017 
 

Casal de Pedro - Rendufe 
 
Veiga - Labrujó 
 
Penedo – Vilar do Monte 

Rendufe, 05 de Abril de 2018   Assinaturas 



FREGUESIA DE LABRUJÓ RENDUFE E VILAR DO MONTE

Data 31/12/2017

Saldo dia Anterior Entrada do dia Soma Saída do dia
Saldo para o dia 

seguinte

Numerário 0,00 € 154,41 € 154,41 € 0,00 € 154,41 €

Caixa Geral de Depósitos 17.536,92 € 0,00 € 17.536,92 € 550,00 € 16.986,92 €

Total de Bancos 17.536,92 € 0,00 € 17.536,92 € 550,00 € 16.986,92 €

Total de disponibilidades 17.536,92 € 154,41 € 17.691,33 € 550,00 € 17.141,33 €

Documentos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Movimento Total de Tesouraria 17.536,92 € 0,00 € 17.691,33 € 550,00 € 17.141,33 €

Operações Orçamentais 17.536,92 € 0,00 € 17.691,33 € 550,00 € 17.141,33 €

Operações Não Orçamentais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

O Presidente O Tesoureiro

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA - POCAL



Inicial (%) Actual (%) Amortização Juros Total
Juros de 

Mora

Taxa de juro ENCARGOS DO ANO
Dívida em 1 de 

Janeiro

Data de 

Aprovação 

pela 

Assembleia 

de 

Data  da  

contratação  

de 

Emprestimo

s

Prazo do 

Contrato

Anos 

Decorrido

s

Finalidade do 

Empréstimo

ANO: 2017

 Mapa de Emprestimos

Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte

Utilizado

CAPITAL

Contratado 

Encargos do 

Ano Vencidos 

e Não Pagos

Dívida em 31 

de Dezembro
Obs.



ANO: 2017

Divida em 01 de Janeiro de 

2017

Divida em 31 de Dezembro de 

2017
Observações

0,00 € 0,00 €

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Total...................

Caracterização da Divida

Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte



DATA ANO
PAGIN

A

31/12/2017 2017 1

DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR

17 Operações Extra-Orçamentais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

17.01 Operações de tesouraria 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

17.01.01 Operações de tesouraria 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SALDO DA GERÊNCIA 

ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL

Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte

Operações de Tesouraria

CREDOR

SADO PARA A GERENCIA 

SEGUINTE
COD. CONTA DESIGNACAO

TOTAL 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



Banco C.G.D.

Conta

0 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -) .......................................................................................................16.986,92

Data Tipo Doc. N.º Doc. Descrição / Terceiro Valor

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (+)

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (-)

 0,00
0,00
0,00

  0,00
0,00

0,00

3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (+)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (-)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) .......................................................................................................16.986,92

6 - Saldo da Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -) .......................................................................................................16.986,92

7 - Diferença (5-6) .............................................................................................................................................................................0,00

788002008630

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2017



Ano 2017

Disposições legais Entidade Benificiária Finalidade
Transferências

Orçadas

Transferências

Concedidas
Observações

Total...................... ........................................................ ..............................................

 Subídios Concedidos

Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte



Ano 2017

Disposições legais
Entidade

 Financiadora
Finalidade

Transferências

Orçadas

Transferências

Obtidas
Observações

Total...................... ........................................................ ..............................................

Subídios Obtidos

Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte



ANO 2017

Disposições legais
Entidade

Financiadora

Transferências

Orçadas

Transferências

Obtidas
Observações

Orçamento Municipio de Ponte de Lima Municipio de Ponte de Lima 145.000,00 € 62.859,34 € Protocolos

Total................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 62.859,34 € .. .. .. .. .. ..

Transferências de Capital

Receita

Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte



ANO 2017

Disposições legais
Entidade

Financiadora

Transferências

Orçadas

Transferências

Obtidas
Observações

Orçamento Municipio de Ponte de Lima Municipio de Ponte de Lima 15.000,00 € 20.362,89 € Delegação de competências 

Orçamento de Estado DGAL .- Direção Geral das Autarquias Locais 63.295,00 € 63.295,00 € F. F. F.

Orçamento IEFP IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional 3.000,00 € 1.207,37 € I.E.F.P. - CEI+

Total.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 84.865,26 € .. .. .. .. .. .. .. 

Transferências Correntes
Receita

Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte



ANO 2017

Disposições Legais Entidade beneficiária Transferências efectuadas Observações

Total 0,00 €

Transferências Capital
Despesa

Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte



ANO 2017

Disposições Legais Entidade beneficiária Transferências efectuadas Observações

Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro Fábrica da Igreja de Vilar do Monte 500,00 €

Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro Associação da Mesa dos Quatro Abades 550,00 €

Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro Agrupamento de Escolas de Arcozelo 250,00 €

Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro Associação Spac BTT 150,00 €

Total 1.450,00 €

Transferências Correntes
Despesa

Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte



PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO 

ANO ECONÓMICO DE 2018 

 

A Junta de Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 

1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, elaborou e aprovou a primeira Revisão ao Orçamento, 

relativo ao ano 2018 que será apresentado à Assembleia de Freguesia para apreciação e posterior 

votação/aprovação. 

Este documento foi aprovado em reunião ordinária do executivo da Junta de Freguesia da Ribeira no 

passado dia __ de _________ e constam do livro de atas daquele órgão. 

Nos termos do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo DL 54-A/99, 

de 22 de Fevereiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002 de 5 de Abril), o Orçamento pode ser objeto 

de aumento global da despesa, por contrapartida: do saldo apurado na gerência anterior dando lugar a 

uma revisão ao orçamento, ou; pela aplicação de receitas legalmente consignadas, dispensando estas a 

figura da revisão. 

Por definição, o Saldo da Gerência Anterior é apurado pelo diferencial entre a receita efetivamente 

cobrada e a despesa efetivamente paga e que, relativamente ao ano de 2017, resultou um saldo 

orçamental de 17.141,33 Euros. 

Para proceder de acordo com o que é exigido nos pontos anteriores, impõe-se que preceda-se, em 

conformidade com o ponto 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL, à aprovação da revisão que se consubstancia: 

a) Do lado do Orçamento da Receita para 2018: 

 Incorporar, no orçamento, o saldo da gerência anterior de 17.141,33 Euros, a inscrever na rubrica 16.01.01 

– “Saldo Orçamental \ Na Posse do Serviço. 

b) Do lado do Orçamento da Despesa para 2018: 

Acrescer, no orçamento, o mesmo valor de 17.141,33 Euros, a inscrever na rubrica 07.01.04.08 – 

“Investimentos \ Viação Rural”. 

Este saldo só poderá ser transformado em receita disponível, para efeitos de aumento global do 

orçamento, depois de aprovado pelo Órgão Deliberativo. 

 

 



 
Declaração de responsabilidade 

 

 
No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2017 da Freguesia de Labrujó 

Rendufe e Vilar do Monte, concelho de Ponte de Lima, declaramos, sob compromisso de honra, 

enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas 

Individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os 

princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por 

imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a 

veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e 

regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, 

designadamente: 

a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de 

contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as 

operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos 

termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental; 

b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e 

transações; 

c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto; evidenciam com 

rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou 

contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e 

aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou 

extrajudiciais; 

d) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras; 

e) Evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos, 

pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros; 

f) Evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de 

remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como 

observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código 

contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais; 

g) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes. 

 

Os responsáveis subscritores: 

 
 
 
 



 
 
 



EDITAL 

PUBLICIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

- EXERCICIO DE 2017 - 

Manuel Fernandes Rodrigues, Presidente da Junta da Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do 

Monte: 

Faz público, em cumprimento do disposto no artigo 49º da Lei nº 2/2007,de 15 de janeiro, que 

os documentos da Prestação de Contas relativas ao exercício que findou em 31 de dezembro de 

2017, aprovados por esta Junta de Freguesia em reunião realizada no dia __ de _______ de 

2018, estão patentes ao público na Secretaria desta Junta, para consulta, durante as horas 

normais de expediente, e na Internet, no sítio desta Junta. 

A referida Prestação de Contas será objeto de apreciação e aprovação pela Assembleia de 

Freguesia, na sua sessão agendada para o mês de Abril. Para constar se publica o presente edital 

e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo. 

Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte, ___ de _________ de 2018. 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

____________________________ 

Manuel Fernandes Rodrigues 
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FREGUESIA DE LABRUJÓ RENDUFE E VILAR 

DO MONTE 

   CONCELHO DE PONTE DE LIMA 

 

Estatuto do Direito de Oposição 

Relatório de avaliação do ano 2017 

1. INTRODUÇÃO  

O Estatuto do Direito de Oposição foi aprovado pela Lei n.º 24/98 de 26 de maio, e 

assegura às minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática aos 

órgãos executivos das Autarquias Locais.  

 

O Estatuto do Direito de Oposição consagra aos titulares do direito de oposição, no 

âmbito das autarquias locais, o direito à informação, o direito à consulta prévia, o 

direito à participação, o direito de depor e o direito de pronúncia sobre o grau de 

observância do respeito pelo presente diploma legal.  

 

São titulares do direito e oposição, além de outros mencionados no art.º 3º do já 

referido diploma legal, os partidos políticos e grupos de cidadãos representados nos 

órgãos deliberativos das autarquias locais que não estejam representados no 

correspondente órgão executivo.  

 

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO  

No presente relatório, que resulta de uma imposição legal consagrada na referida Lei, 

verifica-se que no caso particular da Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte, 

em face dos resultados das eleições autárquicas realizadas em 01 de Outubro de 2017, 

o grupo de cidadãos “Juntos por Labrujó Rendufe e Vilar do Monte” elegeu 5 (cinco) 

lugares, e o grupo de cidadãos “Ponte de Lima – Minha Terra” elegeu 2 (dois) lugares.  

 

Tendo em conta estes resultados, o executivo desta Junta de Freguesia, eleito pela 

Assembleia de Freguesia, na primeira reunião daquele órgão, realizada no dia 21 de 

outubro de 2017 é composto unicamente por eleitos da lista do grupo de cidadãos 

“Juntos por Labrujó Rendufe e Vilar do Monte”, pelo que são então titulares do 

http://www.labrujorendufevilardomonte.pt/
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direito de oposição, nos termos do artigo 3º da Lei nº 24/98, de 26 de maio, os 

cidadãos eleitos pelas Lista grupo de cidadãos “Juntos por Labrujó Rendufe e Vilar 

do Monte” e do grupo de Cidadãos “Ponte de Lima – Minha Terra”.  

 

Nos termos da alínea tt) do artigo 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, conjugado 

com o art.º 10º da Lei 24/98 de 26 de maio, o órgão executivo deve elaborar, até ao 

final do mês de Março do ano subsequente àquele a que se refere, o relatório do grau 

de observância do respeito pelos direitos e garantias constantes do referido Estatuto 

do Direito de Oposição, pelo que se apresenta de seguida e de modo genérico, que 

neste caso particular se reporta apenas às datas compreendidas entre 1 de janeiro e 

31 de dezembro de 2017.  

 

3. CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DA OPOSIÇÃO  

3.1 - Direito à Informação  

Em relação ao Direito à Informação, o executivo considera que foram sempre 

prestadas informações em relação a todas as questões que foram levantadas pelos 

membros da oposição, nomeadamente através da realização em todos os meses da 

reunião pública do executivo, na qual, para além dos membros da Assembleia que 

assim o entendam, participam também cidadãos eleitores desta Freguesia de Labrujó 

Rendufe e Vilar do Monte. Em todas as Reuniões, o executivo tem procurado dar 

resposta às questões colocadas formal ou informalmente sobre o andamento dos 

principais assuntos do Freguesia. 

Por outro lado, em todas as Sessões da Assembleia de Freguesia, realizou-se a 

prestação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da 

atividade e da situação financeira da Junta de Freguesia.  

Ainda em relação ao Direito de Informação e por forma a dar melhor cumprimento 

ao Estatuto do Direito da Oposição há a assinalar a publicitação no site da Freguesia 

dos documentos legais, nomeadamente o Plano de Atividades e Orçamento, 

Prestação de Contas, bem como os regulamentos em vigor.  

3.2 - Direito de Consulta Prévia  

Em relação ao Direito de Consulta Prévia, e de acordo com o disposto no nº 3 do artigo 

5º do Estatuto do Direito de Oposição foram facultados aos representantes dos 
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partidos políticos e grupos de cidadãos representados na Assembleia de Freguesia, 

antes da aprovação final, a proposta do plano e orçamento, prestação de contas, bem 

como a informação escrita por parte do Presidente da Junta sobre a atividade e 

situação financeira da Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte, resultando a 

sua aprovação em prazo legal. 

3.3 - Direito de Participação 

Durante o período em análise no presente relatório (1 de Janeiro a 31 de dezembro 

de 2017), foi assegurado aos titulares do direito de oposição o direito de se 

pronunciarem e intervirem, pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer 

questões de interesse público relevante.  

Foram tornadas públicas integralmente, por transcrição na respetiva ata todas as 

declarações apresentadas nas diversas reuniões.  

3.4 - Direito de Depor  

No período em questão, os eleitos locais referidos como titulares do direito de 

oposição não intervieram em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito 

consagrado no artigo 8º do Estatuto do Direito de Oposição. 

CONCLUSÃO  

Face ao exposto e para os efeitos de pronúncia sobre o presente relatório de 

oposição, por parte dos titulares do direito de oposição, bem como da sua 

publicitação, entende-se que durante o período em análise foram asseguradas pela 

Junta de Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte as condições adequadas ao 

cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição.  

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte  

 

Manuel Fernandes Rodrigues 

 Em 24 de Março de 2018 
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