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Mais e Melhor 
por Cabeceiras de Basto… IV 

 

 

 

Em cumprimento do estabelecido na Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, 

nomeadamente na alínea b) do nº 2 do artigo 53º e alínea c) do artigo 64º, apresenta-

se a proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2009, a qual 

contém o Plano de Investimentos e outras orientações estratégicas que queremos 

implementar nos próximos anos, bem como o plano das acções e iniciativas que 

pretendemos realizar em 2009 e que resultam da concretização do programa que foi 

sufragado pelos Cabeceirenses, em Dezembro de 2005. 

 

Também, e por força do cumprimento da Lei da Finanças Locais, designadamente o 

que está estabelecido no artigo 16º, da Lei nº 2/2007, esta Câmara Municipal vai 

proceder à actualização das taxas, tarifas e licenças municipais para entrarem em 

vigor no dia 1 de Janeiro de 2009. As alterações serão oportunamente colocadas à 

consideração da Assembleia Municipal para apreciação e votação. 

 

O presente documento está dividido em duas partes: primeiro o Plano de 
Actividades onde estão inscritas as acções e iniciativas das várias áreas de 

intervenção municipal. Em seguida, o Orçamento previsional, documentos que 

submetemos à Câmara Municipal e posteriormente à Assembleia Municipal de 

Cabeceiras de Basto. 

 

Na elaboração destes documentos tivemos presente o programa que apresentámos 

aos Cabeceirenses nas últimas eleições autárquicas, mas, também, o rumo que 

definimos para o Concelho de Cabeceiras de Basto, há quinze anos atrás. 

Conhecíamos muito bem o território e as necessidades da população Cabeceirense e 

sabíamos que o desafio era grande. Ao longo do tempo, após a tomada de posse em 

Janeiro de 1994, muito fomos fazendo, mas, como o próprio título deste documento 

quer reflectir, continuámos apostados em fazer Mais e Melhor por Cabeceiras de 
Basto. 
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Estamos convencidos que o trabalho realizado tem sido muito positivo. Mas, melhor 

que nós próprios a dizê-lo, tem sido verificar que a maioria dos Cabeceirenses nos têm 

renovado a sua confiança. A actuação da Câmara Municipal tem merecido da nossa 

parte uma avaliação constante, tendo em vista ajustá-la ao longo do tempo às reais 

necessidades dos Cabeceirenses. Estamos tranquilos, porque fizemos tudo aquilo que 

era possível fazer, tendo como objectivo principal trabalhar e servir contribuindo deste 

modo para a felicidade das pessoas, ou seja, para o seu bem-estar, para a melhoria 

da sua qualidade de vida. 

 

Se olharmos para trás facilmente se percebe que os resultados a que nos propusemos 

foram conseguidos e as expectativas dos Munícipes foram na sua maioria atingidas. 

Com efeito, as populações mais isoladas das nossas aldeias de montanha ficaram 

mais próximas entre si mas, também, dos centros urbanos. Também os 

Cabeceirenses que residem nesses Centros sentiram-se mais apoiados, através dos 

diferentes serviços públicos, e da fruição de um conjunto de equipamentos sociais, 

culturais, desportivos, de ocupação dos tempos livres ou lazer. 

 

Temos tido a preocupação de intervir em todos os sectores e áreas de actividade da 

vida da nossa comunidade. Intervenção essa distribuída equitativamente por todo o 

território do nosso concelho, destacando, entre outros: 

 

 

Acessibilidades 
A intervenção na melhoria das acessibilidades foi uma fortíssima aposta que está a 

vista de todos e que muito beneficiou a vida das nossas populações. Rasgámos novas 

vias de ligação de aldeias e freguesias, bem como do nosso concelho para outros 

concelhos limítrofes. Pavimentámos e repavimentámos dezenas e dezenas de 

quilómetros melhorando as condições de circulação e aumentando a segurança 

rodoviária; 

 

Água e Saneamento 
A consciência de que a qualidade de vida passa pela existência de uma boa rede de 

abastecimento público de água e pelo tratamento das águas residuais, esteve sempre 

presente em todos os programas de acção que os cabeceirenses sufragaram desde 

1993. Com efeito, a nossa intervenção nos últimos quinze anos privilegiou o reforço 
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e/ou a ampliação da rede de abastecimento de água e a instalação das redes e 

estações de tratamento de águas residuais. São cada vez mais os domicílios servidos 

e por conseguinte os cabeceirenses beneficiados. No último ano, concluímos a 

reformulação da rede de abastecimento público de água na freguesia de Bucos, no 

Lugar de Vilar, em Vilar de Cunhas e nos lugares de Cambeses e Eiró, na freguesia de 

Riodouro, na sequência da transferência dos sistemas das Juntas de Freguesia para a 

Câmara Municipal; 

 
Património 
Adquirimos terrenos, construímos equipamentos públicos, recuperámos, 

reconstruímos e requalificámos inúmeros edifícios de valor patrimonial e histórico, 

colocando-os ao serviço das pessoas. No último ano, foram muitos os terrenos que 

adquirimos para a instalação de Zonas Industriais, bem como para a abertura de 

novas estradas. Desta forma, o Valor do Património do Município é hoje muito superior 

àquele que herdamos em 1993; 

 

Urbanismo e Beneficiação de Espaços Públicos 
Promovemos ao longo dos últimos anos muitas intervenções urbanísticas, não só nos 

principais centros urbanos, mas também nas aldeias, que muito melhoraram as 

condições de fruição e passagem, tornando os espaços públicos mais agradáveis e 

belos. Estas intervenções obedeceram naturalmente a instrumentos de ordenamento 

do território tais como; plano director, planos de urbanização e planos de pormenor e, 

ainda, a estudos e projectos integrados; 

 

Educação 
A educação mereceu sempre da nossa parte uma especial atenção. Investimos em 

novas escolas, requalificámos as existentes, aprovámos a Carta Educativa. 

Reforçámos o serviço de refeições no 1º ciclo e alargámo-lo ao ensino pré-escolar. 

Assumimos as novas regras de apoio social escolar para os alunos do 1º ciclo que 

estendemos às crianças do pré-escolar. Assegurámos o prolongamento de horário dos 

Jardins-de-infância. Adaptámos os transportes escolares à nova realidade resultante 

do encerramento de algumas escolas e ainda da aplicação de nova legislação. 

Equipámos as escolas com meios informáticos. Estabelecemos protocolos com o 

IPCA, que permitiram abrir cursos pós-secundário em Cabeceiras de Basto. Fizemos 
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diligências junto do Ministério da Educação, que possibilitaram a concretização do 

ensino secundário profissionalizante no concelho;  

 

Cultura 
Adquirimos, reconstruímos e ampliámos a Casa do Barão e fizemos dela a Casa 

Municipal da Cultura. Construímos a Biblioteca Municipal, criámos o Museu das Terras 

de Basto e apoiámos a criação do Museu da Lã. Recuperámos a antiga Casa da 

Cadeia e adaptámo-la a Casa da Música. Apoiámos as obras de recuperação do 

Mosteiro de S. Miguel de Refojos e do seu Órgão de Tubos. Criámos o Núcleo 

Museológico de Arte Sacra de S. Miguel de Refojos. Lançámos um conjunto 

significativo de iniciativas sócio-culturais. Dinamizámos e apoiámos o movimento 

associativo. Promovemos eventos e manifestações diversas de valorização da nossa 

cultura; 

 

Desporto 
Promovemos e dinamizámos a prática desportiva dotando o concelho de inúmeros 

equipamentos desportivos. E esta aposta na construção de espaços desportivos não 

se cingiu apenas aos principais centros urbanos, mas a todas as freguesias do 

concelho. Promovemos a sua fruição, através da realização de inúmeras 

manifestações de índole desportiva, que atraíram mais e mais praticantes; 

 

Formação 
Incrementámos a valorização, a qualificação e a certificação das competências e a 

formação profissional, destacando a aposta nas novas tecnologias. Recuperámos a 

antiga Escola Primária de Lameiros e criámos ali Escola Tecnológica. 

Disponibilizámos novos espaços para a realização de inúmeras acções de Formação, 

em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional e os seus Centros de 

Formação Profissional; 

 

Economia 
Apoiámos empresas e investidores, promovemos as actividades económicas, os 

produtos locais, o artesanato. Criámos a Zona Industrial de Olela-Basto e 

beneficiámos e dinamizámos a de Lameiros. No âmbito do Programa FINICIA, 

estabelecemos um protocolo financeiro de cooperação com o IAPMEI, o BES, a 

NORGARANTE e a ADRAVE que permitiu a criação do fundo de desenvolvimento 
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empresarial denominado Basto Investe, com o objectivo de apoiar a criação de 

pequenas e médias empresas bem como a modernização das já existentes. 

Adquirimos terrenos para a instalação das Zonas Industriais de Vila Nune, do 
Arco de Baúlhe, da Ranha, na freguesia de Abadim e de Cabeceiras de Basto (S. 
Nicolau), este último através da doação do terreno efectuado pelo seu 
proprietário. 
 

Serviços Municipais 
Melhorámos os serviços municipais, modernizando-os e aproximando-os mais dos 

cidadãos. Implementámos o atendimento permanente, 24 horas por dia, na Câmara 

Municipal. Criámos a Loja do Munícipe, o Posto Móvel de Atendimento ao Cidadão e o 

Posto de Atendimento ao Cidadão, os Serviços de Proximidade e o Serviço de 

Atendimento Único; 

 

Acção Social 
Prestámos especial atenção às camadas da população mais vulneráveis e, por isso, 

criámos respostas para a inserção e integração da população mais fragilizada, através 

da instalação de serviços de apoio aos idosos, como os Espaços de Convívio e Lazer, 

mas também da criação do Posto Móvel de Atendimento, da participação na Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens em Risco. Apoiámos as famílias dos estudantes 

mais carenciadas, atribuindo bolsas de estudo. Criámos os Serviços de Proximidade 

que têm como objectivo, entre outros, sinalizar situações de maior carência para que a 

intervenção a efectuar vá de encontro às reais necessidades das pessoas;  

 

Novas Tecnologias 
Fomentámos o uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação, através 

dos Espaços Internet Municipais, instalados nas Centrais de Camionagem de Refojos 

e Arco de Baúlhe, e da disponibilização de outros pontos de acesso, nomeadamente 

na Casa da Cultura ou na Biblioteca Municipal Dr. António Teixeira de Carvalho; 

 

 

É desta forma que temos vindo a concretizar um programa de acção que 
assentou, e continuará a assentar no futuro, nos princípios da verdade, da 
responsabilidade, do rigor, da transparência e da equidade. 
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Reafirmámos, aqui e agora, que muito foi feito mas, muito mais há para fazer. E 
nós queremos “fazer mais e melhor pela nossa terra”: Vamos, por isso, 
continuar o nosso trabalho baseado nos princípios atrás referidos e nas linhas 
de orientação que definimos e que os Cabeceirenses conhecem.  
 

Vamos continuar a manter estreita colaboração e a estabelecer parcerias com as 
Juntas de Freguesia, Centros Sociais e Paroquiais, Associações, Colectividades, 
Clubes, Cooperativas e outras Instituições concelhias, envolvendo o maior número 

de pessoas na partilha de ideias e opiniões, no sentido de enfrentar cada novo desafio 

com a certeza de que as decisões a tomar, serão aquelas que melhor servem os 

interesses da população Cabeceirense. 

 

 

Administração e Cidadania…  
 

Continuaremos a promover um atendimento de proximidade com os munícipes, 

procurando dar as melhores respostas aos seus anseios e preocupações. Depois de 

termos criado anteriormente o Cartão do Munícipe, a Unidade Móvel de Atendimento 

ao Cidadão, a Loja do Munícipe ou o Posto de Atendimento ao Cidadão e os Serviços 

de Proximidade, vamos instalar os Serviços de Atendimento Único. Estes novos 
Serviços representarão um enorme salto qualitativo no relacionamento dos Serviços 

com os Munícipes. Continuaremos a desenvolver todas as diligências no sentido de 

assegurar a protecção de pessoas e bens, nos termos das disposições legais e 

orientações da Protecção Civil. 

 

 

Educação, Cultura, Desporto, Tempos Livres… 
 

Na sequência da aprovação da Carta Educativa, no próximo ano, a Educação é uma 

prioridade que vai absorver grande parte dos recursos financeiros do orçamento 
municipal. Vamos concluir a construção do Centro Escolar de Refojos. Vamos 
iniciar a construção do Centro Escolar do Arco de Baúlhe. Vamos continuar a 
promover a requalificação dos existentes. 
Estaremos atentos às necessidades dos Jardins-de-Infância e das Escolas do 1º ciclo 

que ainda não integraram os referidos Centros Escolares, promovendo as 
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intervenções que se julguem adequadas, com a finalidade de proporcionar melhor 

qualidade no ensino. 

 

Como já vem acontecendo há alguns anos atrás, continuaremos a desenvolver, 
em colaboração contra outras entidades, nomeadamente com a Emunibasto, E. 
M., todas as acções que se acharem úteis e necessárias para a concretização 
das seguintes actividades, entre outras: 

• Actividades de Enriquecimento Curricular  

• Prolongamento de horário no pré-escolar 

• Apoio aos projectos educativos 

• Fornecimento de Refeições 

• Transportes Escolares 
Ao longo do tempo fomos construindo um conjunto de equipamentos desportivos, 

culturais, de lazer e ocupação dos tempos livres que apresentam cada vez maiores 

taxas de utilização/ocupação. Estaremos atentos à sua manutenção e tudo faremos 

para os dinamizar, para que as pessoas possam beneficiar da sua existência e tirar 

partido das suas potencialidades como; as Piscinas Municipais, os Pavilhões 

Desportivos e os Polidesportivos, as Bibliotecas, os Museus, a Escola Fixa de 

Trânsito, o Centro Hípico, o Centro de Educação Ambiental, o Complexo Florestal da 

Veiga e a Casa da Música. No ano de 2008, adquirimos no Arco de Baúlhe terrenos 

para a criação de um espaço destinado ao desenvolvimento de actividades lúdico-

formativas – Quinta Pedagógica. Em 2009 vamos dar início a este projecto. 

 

O Ensino Secundário Profissionalizante é agora uma realidade em Cabeceiras de 
Basto. No ano lectivo anterior, fruto de parcerias que estabelecemos, funcionou 

uma turma. No corrente ano lectivo já estão dois cursos em funcionamento. 
Também o Ensino Pós-Secundário vai continuar com a concretização de mais 
dois cursos. Esperamos ver aumentada no próximo ano a oferta destes ciclos de 
ensino. 
 
Conseguida que foi a criação de dois Centros de Novas Oportunidades no nosso 
concelho, estamos dispostos a dar todo o apoio àqueles Centros, estabelecendo 
protocolos de colaboração, tendo em vista a valorização do nosso potencial 
humano. Continuaremos a apoiar a Educação Extra-escolar bem como a 

Formação Profissional para activos e desempregados e a Educação e Formação 
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de Adultos, em colaboração com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

através do Centro de Emprego de Basto. 

 

No âmbito da Cultura, do Lazer e Ocupação dos Tempos Livres, também 

privilegiaremos a cooperação com a Emunibasto, E. M. para a promoção de 
actividades culturais, desportivas e recreativas diversificadas, aproveitando 
especialmente os equipamentos municipais. Neste âmbito não deixaremos de 
contar também com a cooperação preciosa de todo o movimento associativo do 
concelho, das Juntas de Freguesia e outras Instituições. 

 

Ambiente, Património, Planeamento e Requalificação Territorial… 
Uma das preocupações dos tempos modernos é o Ambiente. E essa preocupação não 

pode colidir com a exigência natural dos cidadãos que querem ver melhorada a sua 

qualidade de vida. Estamos conscientes dessa realidade e é para isso que 

trabalhamos. O aumento do número de beneficiários dos sistemas de recolha de 

resíduos sólidos, de saneamento e de abastecimento público de água é consequência 

disso mesmo. Vamos dar prioridade à ampliação das redes de saneamento, à 

instalação de novos equipamentos de tratamento dos efluentes, e beneficiação 
das existentes, bem como à beneficiação das Estações de Tratamento de Água e 
da Estações de Tratamento de Águas Residuais. Vamos também apostar em 
novas captações e no reforço das existentes, tendo em vista aumentar e melhorar 

a oferta de água. Desta forma, queremos aumentar as taxas de cobertura deste 

serviço. 

Este esforço do Município só será compensado se as populações usarem bem estes 

sistemas. Torna-se por isso indispensável efectuar campanhas de sensibilização e 

educação ambiental. E esse, é também um dos nossos propósitos. 

 

Sendo o trabalho de planeamento e ordenamento indispensável ao desenvolvimento 

sustentável e harmonioso do território, continuaremos a trabalhar nos diferentes 

instrumentos de gestão territorial. 

 

Desenvolvimento Económico e Social… 
Não podemos esquecer que Cabeceiras de Basto possui um número significativo de 

raças autóctones e produtos locais certificados. A nossa acção não perderá de vista 

essa realidade. Queremos valorizar as potencialidades turísticas do nosso 
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território, os produtos locais tradicionais e todo o restante património. 

Promoveremos acções concretas de promoção de Cabeceiras de Basto, das suas 

gentes, dos seus produtos, da sua cultura, das suas tradições, na certeza de que 

poderão resultar em benefício da população, da economia local, em suma do 

desenvolvimento da nossa terra. Daremos atenção ao património natural e edificado 

promovendo algumas intervenções. 

 

Iniciadas em 2008 diversas intervenções para a instalação das Zonas Industriais de 

Vila Nune, Arco de Baúlhe e Ranha, na freguesia de Abadim, vamos dar continuidade 

a este trabalho. Incentivaremos também a revitalização de empresas instaladas e 
a fixação de novas empresas, que representem a criação de postos de trabalho e 
consequentemente de riqueza. 

 

O processo de construção da Central de Biomassa de Cabeceiras de Basto, 
conheceu progressos no ano 2008 tendentes à criação e construção daquele 
importante equipamento. Daremos todo o apoio possível e necessário, no 
âmbito das nossas atribuições e competências, para que a mesma venha a 
concretizar-se o mais rapidamente possível.  
 

O trabalho social é uma das “imagens de marca” da nossa actuação. A nossa 

preocupação tem sido ir de encontro à satisfação das necessidades essenciais e à 

concretização da melhoria da qualidade de vida das populações mais carenciadas e 

dos mais idosos. A nossa acção, no próximo ano, continuará a ter presente a luta 
contra a pobreza, a exclusão social, a violência e o abuso sobre os mais 
desprotegidos. Neste sector, continuaremos a desenvolver, no ano 2009, uma 
estreita cooperação e colaboração com a empresa Municipal “Basto Solidário”. 
Vamos continuar a apoiar as Instituições Particulares de Solidariedade Social do 
concelho, que estão a desenvolver projectos, no âmbito do PARES, para que 

dessa forma o Município de Cabeceiras de Basto possa oferecer novas respostas para 

as populações. 

 

Daremos todo o nosso apoio à conclusão da Unidade de Internamento público, 
às obras de recuperação que estão a decorrer no edifício da antiga Casa do 
Povo do Arco de Baúlhe, à Construção do novo Centro de Emprego das Terras 
de Basto, também no Arco de Baúlhe e ao novo Palácio da Justiça. 



 
                                 grandes opções do plano e orçamento 2009 

 

 
CABECEIRAS DE BASTO                                                                                            TERRA COM FUTURO             

 

Vamos continuar a valorizar e requalificar ruas, praças e outros espaços públicos de 

forma a torná-los mais agradáveis, funcionais, acolhedores e seguros. 

 

Na sequência da Recuperação do Órgão de Tubos promoveremos, em parceria 
com a Paróquia de Refojos de Basto e com o Mosteiro de S. Gonçalo de 
Amarante, actividades musicais e culturais na Igreja de S. Miguel de Refojos. 
 
Vamos dinamizar o Núcleo Museológico de Arte Sacra de S. Miguel de Refojos 
promovendo visitas com acompanhamento técnico. 
 

Apesar de ter beneficiado nos últimos anos de investimentos muito significativos que 

tornaram mais fácil a mobilidade e encurtaram distâncias entre lugares e freguesias, 

as vias de comunicação, sejam estradas ou caminhos, vão continuar a merecer 
particular atenção, não só através de rompimento de novas vias, como da 
beneficiação e conservação das vias existentes. Iremos intervir, com 

pavimentações e repavimentações em alcatrão, em cerca de 25 Km da rede viária 

municipal e, ainda, com calçada em aproximadamente mil metros. 

 

 

Com o mesmo empenhamento e com a determinação que sempre tivemos, 
acompanharemos e continuaremos a dar todo o apoio à conclusão da 
construção da Variante às EN’s 205 e 210, via estruturante de ligação da auto-
estrada (Nó do Arco de Baúlhe) a Lameiros, na freguesia de Refojos de Basto. 
 
Em concreto, neste último ano do quarto mandato, vamos dar prioridade aos 
seguintes investimentos e acções: 
 

Património 
• Valorização e beneficiação do Património Público Municipal 

• Construção do Núcleo de Reservas no Museu das Terras de Basto 

• Conclusão da reconstrução da antiga Casa do Povo do Arco de Baúlhe 

• Beneficiação da Escola Tecnológica de Lameiros 

• Beneficiação da Casa florestal de Filiposo, na freguesia de Riodouro 

• Beneficiação do Auditório Municipal Ilídio dos Santos 
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Modernização Administrativa 
• Formação de pessoal 

• Portal da Câmara Municipal 

• Instalação de Ecrãs Públicos 

• Certificação dos serviços 

• Instalação do Serviço de Atendimento Único 

• Melhorar os Serviços de Proximidade 

• Continuação da implementação do Cartão do Munícipe  

 

Desenvolvimento Económico 
• Continuação da construção das infra-estruturas nas zonas industriais e de 

acolhimento empresarial de Vila Nune, Arco de Baúlhe, Ranha, na freguesia de 

Abadim e início das obras da Zona Industrial de Cabeceiras de Basto (S. 

Nicolau) 

• Aquisição de terrenos para a instalação da Zona Industrial de Cavez 

• Continuação da Pista de Aeronaves 

 

Acção Social 
• Atribuição de bolsas de estudo 

• Apoio às IPSS’s que estão a construir equipamentos sociais, no âmbito do 

PARES. 

• Alargamento dos apoios a extractos sociais mais fragilizados 

 

Cultura e Desporto 
• Aquisição de livros para a Biblioteca Municipal 

• Início da construção de Polidesportivo, em Basto (Sta. Senhorinha) 

• Construção da Piscina ao ar livre, em Cavez 

• Construção da Piscina ao ar livre, em Outeiro 

• Construção da Piscina ao ar livre, em Refojos 

• Conclusão do Polidesportivo de Alvite 

• Conclusão do Polidesportivo de Riodouro 

• Beneficiação do Polidesportivo de Vinha de Mouros, em Refojos 

• Beneficiação do Polidesportivo de Abadim 
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• Beneficiação do Polidesportivo do Arco de Baúlhe, na antiga Casa do Povo  

• Beneficiação das bancadas dos Pavilhões Gimnodesportivos de Refojos e 

Cavez 

 

Educação 
• Conclusão da construção do Centro Escolar de Refojos 

• Início da construção do Centro Escolar do Arco de Baúlhe  

• Requalificação de outros Centros Escolares e outros estabelecimentos de 

ensino 

 

Turismo e Lazer 
• Ampliação da Pista de Pesca Desportiva  

• Início da construção da Ecopista (Vila Nune – Arco de Baúlhe) (Dependente de 

financiamento de fundos comunitários) 

• Beneficiação da Áreas de Lazer e Praias Fluviais Municipais 

 

Infra-estruturas básicas 
Água 

• Beneficiação para reforço das captações de água na freguesia de Bucos 

(Carrazedo, Além do Rio, Vila Boa e Bucos) 

• Beneficiação e reforço das captações de água, para Leiradas, na freguesia de 

Riodouro, Boadela, na freguesia de Pedraça, Palheiros, na freguesia de Cavez, 

Lugar Novo, na freguesia da Faia, Fojos e Outeiro, nesta freguesia de Outeiro. 

• Beneficiação e reforço de captações de água para Teixugueiras, freguesia de 

Riodouro, na freguesia de Passos e, ainda, nos Lugares de Lameirinhas e 

Gondarém, na freguesia de Cabeceiras de Basto 

• Reforço da captação de Celeirô do Monte para abastecimento às freguesias de 

Painzela e Outeiro. 

• Reformulação e beneficiação da rede de abastecimento público de água no 

Lugar de Cunhas, na freguesia de Vilar de Cunhas 

• Beneficiação das Estações de Tratamento de Água 

• Instalação de doseadores automáticos nos depósitos para tratamento de água 

de consumo doméstico. 
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Saneamento 

• Construção de condutas de saneamento nos lugares de Paredes, Sta. Comba 

e Outeirinho, na freguesia de Refojos 

• Beneficiação das Estações de Tratamento de Águas Residuais 

• Ampliação da rede de saneamento nos Lugares da Ranha e Gragilde, na 

freguesia de Painzela 

• Ampliação da rede de saneamento no Lugar da Trofa, em Cavez 

• Ampliação da rede de saneamento na freguesia de Pedraça 

 

Urbanismo 
• Arranjo urbanístico do Largo do Carvalhal, no Arco de Baúlhe  

• Conclusão do Arranjo urbanístico da envolvente da Capela da Sra. do Amparo, 

na Faia 

• Arranjo urbanístico da área envolvente ao Polidesportivo de S. Nicolau, na 

freguesia de Cabeceiras de Basto 

• Arranjo urbanístico da zona envolvente ao Centro de Saúde de Cabeceiras de 

Basto, em Refojos 

• Pavimentação em pedra de chão de passeios no Loteamento do Viso - 

Pedraça 

• Pavimentação em pedra de chão de passeios no Loteamento da Cerca Nova - 

Arco de Baúlhe 

• Pavimentação em pedra de chão de passeio na Rua Dr. Manuel Fraga, na 

Urbanização da Cerca dos Frades - Refojos 

• Pavimentação em pedra de chão de passeio no lugar de Pinhel - Outeiro 

• Pavimentação em pedra de chão de passeios no Loteamento do Nó Viário 

(Mirante) - Arco de Baúlhe 

• Arranjo Urbanístico da envolvente da Capela de Fojos, em Outeiro 

• Melhoria da existente e instalação de nova sinalização rodoviária direccional 

nas Vilas de Cabeceiras de Basto, Arco de Baúlhe e Cavez 

• Criação de Parque de Estacionamento junto à Igreja de S. Nicolau, na 

freguesia de Cabeceiras de Basto 
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Ordenamento do Território 
• Conclusão do Plano de Urbanização de Cavez 

• Inicio da elaboração do Plano de Urbanização de S. Nicolau, em Cabeceiras de 

Basto 

• Conclusão do Plano de Pormenor da Quinta do Mosteiro, em Refojos 

 

Cooperação 
• Vamos estabelecer protocolos com as Juntas de Freguesia para a execução de 

projectos específicos. 

• Vamos proceder à transferência de verbas de capital para as Juntas de 

Freguesia, como forma de apoio financeiro para a realização das seguintes 

obras: 

 

Rede Viária 
 
BUCOS 
Pavimentação em cubo de caminho no Lugar de Casares – 5.500,00 € 

Continuação da repavimentação do caminho de acesso à Capela de Vila Boa – 

2.500,00€ 

Pavimentação da Quelha de Infesta – 5.000,00€ 

 

CAVEZ 
Alargamento do caminho da Malga (2ª fase) – 9.000,00€ 

 
OUTEIRO 
Execução de muro de suporte do Caminho das Searas – 2.500,00€ 

Execução do muro de suporte do CM 1710 – Caminho do Ervideiro – 1.500,00€ 

 
 
PAINZELA 
Alargamento do caminho de Baloutas à Igreja - 1.ª fase – 7.000,00€ 

Alargamento de caminho de Bezeiro a Pielas – 5.000,00€ 
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RIODOURO 
Pavimentação em calçada de caminho no Lugar de Leiradas – 1.000,00€ 

Rompimento do Caminho entre Riodouro e Abadim – 5.000,00€ 

 

Desporto 
 

RIODOURO 
Conclusão do Polidesportivo junto à Sede da Junta de Freguesia de Riodouro, 

em Cambezes – 20.000,00€ 

 

Cemitérios 
 
Ampliação do Cemitério de Abadim – 10.000,00€ 

Ampliação do Cemitério de Petimão - Alvite – 10.000,00€ 

Capela Mortuária de Arco de Baúlhe – 12.500,00€ 

Capela Mortuária de Cavez – 8.125,00€ 

Capela Mortuária de Painzela – 12.500,00€ 

Ampliação do Cemitério de Vilela - Riodouro – 5.000,00€ 

 

Arranjos Urbanísticos 
 
VILAR DE CUNHAS 
Requalificação da envolvente da Capela da Uz – Vilar de Cunhas – 2.500,00€ 

 

VILA NUNE 
Requalificação Urbanística da área de lazer da Escola e Fontanário, em Vila 

Nune – 8.650,00€ 

Recuperação do Apeadeiro de Vila Nune – 1.500,00€ 

 

Saneamento 
 

CAVEZ 
Ampliação da rede de saneamento no lugar da Trofa – 2.000,00€ 

Ampliação da rede de saneamento no lugar de Moimenta – 12.000,00€ 

 



 
                                 grandes opções do plano e orçamento 2009 

 

 
CABECEIRAS DE BASTO                                                                                            TERRA COM FUTURO             

 

• Vamos celebrar contratos-programa com as empresas municipais 

“Emunibasto” e “Basto Solidário” para o desenvolvimento das suas atribuições, 

que emanam das orientações desta Câmara Municipal. 

• Vamos apoiar os Centros Sociais e Paroquiais, as Colectividades, as 

Associações Culturais, Recreativas e Desportivas e outros organismos e 

entidades do concelho, tendo em vista incrementar a sua acção e participação 

em prol do desenvolvimento sócio-cultural do concelho. 

 

Acessibilidades 
• Rompimento da Variante Sul à EN 205, de Lamas, Barbeito, até ao Quartel da 

GNR, na Sobreira 

• Ampliação da Rua Dr. Agostinho Moutinho até à Rua Jerónimo Pacheco, na 

Ribeira, em Refojos 

• Continuação do rompimento da via entre as Tojeirinhas e o Caneiro 

• Rompimento de novo arruamento entre o Pedral e o centro Comunitário de 

Cavez.  

• Pavimentação da estrada entre o entroncamento da EN 210, no lugar de 

Oleiros ao Alto Branco, na freguesia de Vila Nune 

• Beneficiação da Estrada Municipal de Passos até Várzea Cova, limite do 

concelho com Fafe 

• Repavimentação da Estrada Municipal de Cunhas até ao Torneiro (com a 

colaboração da Junta de Freguesia de Gondiães) 

• Beneficiação das ligações com outros concelhos – Desde Gondiães até ao 

Lugar da Seara, na freguesia de Salto (com a colaboração da Junta de Freguesia 

de Gondiães) 

• Pavimentação do novo acesso da Casa Nova à Igreja, na Faia 

 

A este propósito, de referir que procederemos à beneficiação e pavimentação de 

estradas e caminhos que servem alguns lugares nas freguesias e que necessitam de 

novos ou melhores acessos, nomeadamente: 

 

ABADIM 
Pavimentação em alcatrão do caminho dos Moinhos 

Pavimentação em alcatrão de caminho da Ponte Nova 
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Beneficiação de caminhos 

 

ALVITE 
Beneficiação de caminho do lugar de Petimão 

Pavimentação em calçada da envolvente da Capela de Petimão 

Beneficiação de caminhos 

 

ARCO DE BAÚLHE 
Repavimentação da estrada da Cerca Nova 

Pavimentação em alcatrão de Largo no lugar da Serra 

Pavimentação em alcatrão do caminho de Oliveiras Escuras 

Pavimentação em alcatrão de caminho na Cerca Nova 

 

BASTO 
Pavimentação em alcatrão do caminho do Cestelo 

Pavimentação em alcatrão do caminho do Crasto 

Pavimentação em alcatrão do caminho do Guião 

Pavimentação em alcatrão de Largo no Lugar de Tarímbola 

 

BUCOS 
Repavimentação em alcatrão de caminhos no lugar de Casares 

Pavimentação em alcatrão do caminho de Souto Mouro 

Pavimentação em alcatrão de caminho no Lugar de Carrazedo 

 

CABECEIRAS DE BASTO 
Pavimentação em alcatrão de Alargamento do caminho do Vale da Gó (Lameirinhas) 

Pavimentação em alcatrão do caminho do Bairro Novo das Lameirinhas 

Pavimentação em calçada do caminho de Encosturas 

 

CAVEZ 
Pavimentação em alcatrão de caminho em Moimenta 

Pavimentação em alcatrão de caminhos no lugar de Arosa (com a colaboração do 

Conselho Directivo de Baldios de Arosa) 

Pavimentação em calçada de caminho no Ribeiro do Arco 

Beneficiação da Estrada da Reboriça 
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FAIA 
Pavimentação de Caminho no Lugar da Portela do Mocho 

Beneficiação de caminhos 

 

GONDIÃES 
Pavimentação em alcatrão da envolvente à Capela de Torneiro (com a colaboração da 

Junta de Freguesia de Gondiães) 

Pavimentação em alcatrão do caminho entre o Samão e a Uz 
(com a colaboração da Junta de Freguesia de Gondiães) 

Beneficiação de caminhos 

 

OUTEIRO 
Pavimentação em alcatrão do caminho de Madanços 

Pavimentação em alcatrão de caminho em Cabovila 

Pavimentação em alcatrão de caminho no Pinhó 

Beneficiação de caminhos 

 

PAINZELA 
Pavimentação em alcatrão de caminho na Cerca da Estrada 

Pavimentação em alcatrão de caminho do Bairro da Ranha 

Pavimentação em alcatrão de Alargamento no caminho de Gragilde 

Pavimentação em alcatrão de caminho em Pielas 

Beneficiação de caminhos 

 

PASSOS 
Beneficiação do caminho da Poça da Veiga 

Beneficiação de caminhos 

 

PEDRAÇA 
Pavimentação em alcatrão do caminho da Sta. Bárbara 

Pavimentação em alcatrão do caminho junto à Escola de Pedraça 

Beneficiação de caminhos 
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REFOJOS DE BASTO 
Beneficiação de caminho no Lugar de Chacim 

Pavimentação em alcatrão de caminhos no lugar da Sobreira 

Pavimentação em alcatrão de caminho no Alto da Baldosa 

Pavimentação de caminhos na Quinta da Mata 

Pavimentação em alcatrão de caminho na Cachada 

 

RIODOURO 
Repavimentação da EM519-1 no lugar de Asnela 

Pavimentação em alcatrão do caminho da Sr.ª dos Caminhos 

Pavimentação em alcatrão do caminho de Porto Chães 

Pavimentação em alcatrão de caminho em Fornelo 

Beneficiação de caminhos 

 

VILA NUNE 
Pavimentação em alcatrão do caminho da Tareia - 2.ª fase 

Beneficiação de caminhos 

 

VILAR CUNHAS 
Pavimentação em alcatrão do caminho do Lagoa, no lugar de Cunhas 

Pavimentação em alcatrão de caminho no Lugar de Vilar 

Pavimentação em alcatrão de vários alargamentos no Lugar da Uz 
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À Assembleia Municipal
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À Assembleia Municipal 
 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Exmos. Senhores Membros da Assembleia Municipal 

 

 

Ao abrigo das competências consignadas no artigo 53º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção que lhe foi introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

a Câmara Municipal aprova e vem submeter à consideração da Assembleia Municipal 

as Grandes Opções do Plano e Orçamento 2009, que incluem o Plano de Actividades 

Municipais, o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento das Receitas e 

Despesas, solicitando-se autorização para: 

 

2. O recurso a empréstimos de curto prazo, nos termos da Lei da Finanças Locais em 

vigor; 

 

3. A celebração de protocolos com as Juntas de Freguesia e com outros organismos ou 

entidades públicas e privadas, tendo em atenção as competências e atribuições das 

mesmas, que pretendam a realização de investimentos, em obras de construção, 

reconstrução e reparação, nos diferentes sectores de actividade municipal, ou 

estabelecer o modo e a forma das acções de colaboração mútua com esses 

organismos e entidades, para a execução de iniciativas de ordem social, cultural, 

desportiva, recreativa e outras que se considerem como necessárias para o bom 

desempenho da actividade do Município; 

 

4. A delegação de competências próprias da Câmara Municipal, nas Juntas de 

Freguesia, nos domínios que se considerem necessários, designadamente em matéria 

de investimentos; 

 

5. A realização de obras por administração directa, até ao montante de 500.000 euros 

(quinhentos mil euros), nos termos do nº 2 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 

de Junho, dada a capacidade de trabalho, o número de unidades existentes nas 

brigadas da autarquia e a qualidade de realização de obras, com vista a obter-se uma 

maior rentabilidade na execução física e financeira para o Município; 
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6. A abertura dos procedimentos relativos às despesas, que dêem lugar a encargo 

orçamental em mais do que um ano económico ou em ano que não seja o da sua 

realização, quando os seus encargos não excedam o limite de 1.000.000,00 de euros, 

(um milhão de euros) em cada um dos anos económicos (artigo 22º, do Decreto-Lei nº 

197/99, de 8 de Junho); 

 

7. Fixar a derrama referente ao ano 2009, em 1,5% (um vírgula cinco por cento), nos 

termos da Lei das Finanças Locais em vigor; 

 

8. Fixar a percentagem de participação variável do IRS em 5% (cinco por cento), de 

acordo com o estabelecido no artigo 20º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro; 

 

9. Fixar a taxa Municipal de Direitos de Passagem em 0,25% (zero vírgula vinte e cinco 

por cento) para o ano 2009. 
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Plano de Actividades do Município – PAM 
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Plano Plurianual de Investimentos – PPI 
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Orçamento das Receitas e Despesas 
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Mapas Resumo 
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Termo de Encerramento 
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Termo de Encerramento 
 

APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL 
 

O presente processo referente às Grandes Opções do Plano e Orçamento, para 
o ano de 2009, importa tanto na receita como na despesa, um total de 
21.138.473,00€ (vinte e um milhões, cento e trinta e oito mil,quatrocentos e 
setenta e três euros), e foi aprovado por 
________________________________________________________________, 
pela Câmara Municipal, de harmonia com o disposto na Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção que lhe foi introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pela legislação posterior, na sua reunião realizada no dia 20 
de Novembro de 2008, para ser presente à Assembleia Municipal. 

 

O Presidente da Câmara 
 
 

___________________________ 
 
 
 
________________________   ________________________ 
 
 
________________________    ________________________ 
 
 
________________________  
 
 
________________________     
 
  

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2009, que antecedem, 
foram presentes e aprovadas em sessão ordinária da Assembleia Municipal, que 
se realizou em ____/____/______, tendo todas as folhas e anexos sido 
rubricados pelos elementos da mesa, que abaixam assinam. 

 

O Presidente 

________________________ 

           O 1º Secretário      O 2º Secretário 

________________________            ________________________ 


