Junta de Freguesia de Mangualde

Grandes Opções do Plano para 2007

Introdução

Os documentos apresentados são o resultado da conjugação das necessidades mais sentidas pela população
da freguesia e da capacidade de intervenção e resolução das mesmas por parte da Junta de Freguesia.
Não faz qualquer sentido estar a elaborar um grande plano de acções se não tivermos a necessária
cobertura financeira para as realizar. O Plano e o Orçamento vão ser documentos realistas e credíveis, isto
é, apresentam iniciativas e valores que são viáveis, quando contabilizadas as receitas e as despesas.
Alertamos, no entanto, que vai ser necessário fazer um grande esforço de contenção de despesas, como
terão oportunidade de verificar.
Esta Junta vive essencialmente das verbas transferidas pelo Orçamento Geral do Estado (cerca de 9.330
Euros/mês), o que dá para perceber o pouco espaço de manobra que temos para concretizar projectos que
envolvam verbas mais consideráveis.
De referir que as verbas referentes ao protocolo de delegação de competências com a Câmara Municipal de
Mangualde, cerca de 4.830 Euros/mês não chegam para cobrir os custos com o pessoal envolvido na
limpeza das 18 aldeias da nossa Freguesia.
Apesar desta situação, a mesma não será impeditiva para avançarmos com algumas ideias que temos
relativamente às nossas competências.
As principais áreas de intervenção previstas para o próximo ano, a par da execução das competências
delegadas pela Câmara Municipal de Mangualde, dentro das já referidas limitações financeiras, são: A
recuperação e requalificação de espaços e equipamentos públicos, a dinamização e promoção de actividades
culturais e desportivas, a intervenção no âmbito social e a melhoria dos serviços prestados pela Junta de
Freguesia à população.
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A acção da Junta de Freguesia far-se-á sentir com mais acuidade junto do Executivo da Câmara, para a
concretização de obras da sua responsabilidade, nomeadamente:
- Pavimentação de novas vias
- Saneamento básico
- Construção de ETARES
- Repavimentação da rede viária existente, bastante degradada.
- Implementação de Parques Infantis (em 2006 não foi feito nenhum)
Defendendo assim os legítimos interesses dos cidadãos da Freguesia.

Intervenção Social

→ Continuação do apoio ás famílias mais carenciadas da Freguesia com a distribuição do cabaz de alimentos
mensal.
→ Participação activa com o “NLI-Núcleo Local de Inserção” e com a Rede Social .
→ Colaboração com as Instituições de Solidariedade Social da Freguesia.

Educação, Cultura E Desporto

→ Apoiar e promover actividades sócio-educativas em colaboração com os dois agrupamentos escolares,
nomeadamente nas Escolas do 1º ciclo e Jardins-de-infância.
. Comemoração do Dia Mundial da Criança
. Festejar o Regresso à Escola
→ Atribuir as verbas necessárias para a limpeza das salas e expediente
→ Manutenção da limpeza e pequenas reparações exteriores assim como o fornecimento de lenha para
aquecimento ás Escolas do 1º ciclo e jardins-de-infância.

Junta de Freguesia de Mangualde

→ Continuar com a iniciativa que em 2006 teve início da SEMANA DA JUVENTUDE.
→ Apoio às actividades desportivas desenvolvidas pelas diversas Associações da Freguesia.

Urbanismo, Reabilitação Urbana E Acessibilidades

→ Calcetamento e alargamento de ruas e caminhos
→ Manutenção dos passeios e calçadas
→ Colocação e manutenção das placas toponímicas
→ Embelezamento de largos
→ Construção de muros

Ambiente, Áreas Verdes E Espaços Públicos

→ Acções de sensibilização para a limpeza das aldeias da Freguesia, envolvendo as populações.
→ Promover junto da população infanto-juvenil iniciativas de sensibilização para a preservação do ambiente.
→ Continuar com a plantação de árvores nos diversos espaços públicos da freguesia.
→ Continuar com a recuperação dos fontanários, fontes de chafurdo e tanques comunitários.
→ Continuar com a recuperação dos fornos comunitários.
→ Criação de espaços públicos de lazer.

Segurança E Protecção Civil

→ Estabelecer formas de cooperação com a GNR de forma a garantir uma maior segurança aos cidadãos da
Freguesia.
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→ Colaboração com os Serviços Municipais de Protecção Civil.
→ Colaboração com os Bombeiros Voluntários de Mangualde.

Gestão, Transparência E Cidadania
→ A difusão da informação pertinente continuará a fazer-se, através de documentos afixados nos placares
que se irão colocar em todas as aldeias da Freguesia.
→ Continuará a manter-se, constantemente actualizada, com informações de interesse para a população, a
página da Junta na Internet.
→ Estimular o acesso da população ao uso da Internet, através da livre utilização do posto público criado na
Junta.
→ Arranque de espaços de opinião e debate em todas as aldeias da Freguesia.
São estas as opções traçadas por este executivo para o seu plano de 2007. Elas reflectem a preocupação
que sempre nos tem norteado: representar e defender os legítimos interesses dos cidadãos da Freguesia.
Face ao presente documento que contém as opções do plano e a proposta de orçamento para o ano de
2007, cremos ter esclarecido os Exmos. Membros da Assembleia de Freguesia de Mangualde acerca das
actividades a desenvolver e do orçamento que as suportará.
É o que a Junta de Freguesia cumpre apresentar nos termos da alínea a), nº.2, do artº 34º da Lei nº
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de
Janeiro.

O Órgão Executivo:

O Órgão Deliberativo:
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