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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2008

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2008

INTRODUÇÃO

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 Executivo desta Freguesia apresenta o seu Plano de
Actividades e Orçamento para o ano de 2008.
As Opções do Plano de Actividades e Orçamento de 2008 aqui expressas
revelam a aposta deste Executivo em prosseguir o trabalho que tem vindo a
desenvolver em prol da nossa freguesia. È objectivo central da nossa actuação
manter a orientação que iniciámos com a apresentação do primeiro orçamento
do nosso mandato, em 2006.
Nesta perspectiva, todas as acções constantes deste Plano de Actividades e
Orçamento 2008, são direccionadas para os nossos concidadãos.
A aposta firme deste Executivo visa claramente apostar em acções que
contribuam para o bem-estar, o progresso e a qualidade de vida na nossa
freguesia, tendo em vista uma sociedade mais justa e solidária. O objectivo
será sempre ir ao encontro das necessidades reais das pessoas, mas, para
isso, temos consciência que não dependemos exclusivamente só de nós.
Não estamos, por motivo da conjuntura económico-financeira, em condições de
desperdiçar inutilmente os poucos recursos financeiros de que dispomos,
sendo por isso hora de contenção. Foi nesse pressuposto que os documentos
previsionais foram elaborados.
Assim, os investimentos a fazer serão criteriosamente analisados e
ponderados.
Ao apoios financeiros a atribuir serão limitados, apesar de termos a convicção
do papel importante que as colectividades e as associações desempenham na
nossa freguesia.
Não abdicaremos da responsabilidade que nos foi conferida de dirigirmos os
destinos da nossa freguesia mas continuamos disponíveis, como sempre
estivemos, sem demagogia mas com racionalidade e realismo para uma
melhor colaboração entre o Executivo e a Assembleia de Freguesia.

Agradecemos antecipadamente a colaboração de todos, porque entendemos
que é importante continuar a partilhar a tarefa colectiva de construirmos uma
Freguesia com mais qualidade de vida e acima de tudo mais solidária.

Esperamos que estes documentos previsionais, depois de analisados, possam
merecer, pela Assembleia de Freguesia, a sua aprovação.

Mangualde, 10 de Dezembro de 2007

A Junta de Freguesia de Mangualde

PLANO DE ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES

-ACÇÃO SOCIAL

Conscientes de que ainda existem inúmeras famílias que se encontram em
situações de vida difícil, nomeadamente os mais idosos, vamos continuar com
a distribuição do cabaz de alimentos mensal.
Participação com o “NLI-Núcleo Local de Inserção” e com a “Rede Social”.
Colaboração com as IPSS da Freguesia.
Com a experiência iniciada em 2007, vamos manter e melhorar as
“Actividades de Verão” destinadas ás crianças do 1º ciclo e ensino básico, que
irão decorrer nos meses de Julho e Agosto.
Promoção de um espectáculo de Natal destinado ás crianças dos Jardins de
Infância e do 1º ciclo do ensino básico.

-EDUCAÇÃO

Nesta área e em conformidade com o disposto na lei 23/97, daremos
continuidade aos apoios em material de limpeza e de expediente às escolas do
Pré-Primário e do 1º ciclo.
Apoiaremos iniciativas que pretendam promover um conjunto de actividades
que enquadrem situações educativas, de recreação e práticas culturais.
Promover em colaboração com os Agrupamentos Escolares uma iniciativa
destinada a receber os alunos que pela primeira vez ingressem no 1º ciclo do
ensino básico.
Limpeza e pequenas reparações nos espaços exteriores das escolas do 1º
ciclo e jardins de infância.
Fornecimento de lenha para aquecimento das salas de aulas.

-CULTURA

Os objectivos prioritários ao nível da política cultural são a promoção da
identidade cultural de Mangualde, da cidadania, do desenvolvimento humano e
da qualidade de vida.
Neste sentido daremos apoio a projectos concretos promovidos pelas
Colectividades.
Realização de dois espectáculos de Teatro, sendo um especialmente destinado
para crianças.

-DESPORTO

O apoio à actividade das colectividades, enquanto locais privilegiados de
enquadramento dos praticantes e elementos potenciadores do
desenvolvimento desportivo local, são a norma de funcionamento deste
executivo.
Sempre que solicitados e desde que o Orçamento o permita, apoiaremos
actividades desportivas a realizar na Freguesia com caracter meramente
amador.
Realização do 2º Torneio de Futebol Inter-Associações da Freguesia.

-JUVENTUDE

Apostar nos jovens será sempre a nossa primeira opção nas acções a
desenvolver.
Continuaremos, em colaboração com o IPJ a promover projectos no âmbito da
Ocupação dos Tempos Livres.
Promoção da 3ª Semana da Juventude.
Comemorações do Dia Mundial da Criança e do Dia Mundial da Arvore.
Pugnar junto da Câmara Municipal para a instalação de Parques Infantis.

-ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS

No âmbito das nossas competências e nas delegadas através do protocolo a
celebrar com a C.M.M., propomo-nos efectuar as seguintes obras:
- Continuação da construção do Largo da Escola Antiga – Almeidinha
- Calcetamento parcial do Caminho Novo – Canedo do Chão
- Calcetamento da Rua do Rochel – Cubos
- Calcetamento da Rua da Canada – Oliveira
- Calcetamento da Paragem de autocarros – Pinheiro de Baixo
- Arranjo da Rua da Fonte e da Rua do Outeiro – Quinta da Moita
- Calcetamento do Beco da Fonte e Rua do Outeiro – Roda
- Construção de alguns passeios – Roda
- Arranjo do Largo da Capela – S. Cosmado
- Calcetamento (parcial) da Rua do Roseiral – S. Cosmado
- Calcetamento do Largo da Capela – Stº.Amaro de Azurara
- Calcetamento da Rua da Estrada – Stº. André
- Calcetamento da Rua do Terroal (parcial) – Stª. Luzia
- Colocação de bancos e mesas de pedra em diversos lugares da Freguesia
- Outras obras pontuais que se tornem necessárias e urgentes
- Continuação da recuperação dos abrigos de passageiros

-PATRIMONIO PÚBLICO DA FREGUESIA
Sendo uma das nossas preocupações, em virtude de se tratar de Património
Cultural do nosso Povo, e também uma das nossas principais competências,
vamos continuar a preservar os fornos comunitários, fontanários e lavadouros.
Propomo-nos levar a efeito as seguintes acções:
- Recuperação do Forno Comunitário de Ançada.
- Recuperação do Forno Comunitário de Casal d’Além.
- Recuperação do Lavadouro e Fontanário de S. Cosmado.
-SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL
Continuação da colaboração com as forças de segurança, nomeadamente com
a GNR.
Colaboração com os Bombeiros Voluntários de Mangualde
Colaboração com os Serviços Municipais de Protecção Civil

-SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Limpeza das ruas de todas as aldeias da freguesia.
Corte de ervas e limpeza dos caminhos rurais.
Acções de sensibilização junto das populações para a limpeza das aldeias
Continuar a insistir junto da Câmara Municipal de Mangualde para a resolução
premente de medidas no âmbito do saneamento básico e da construção de
ETARES.
Pugnar junto das entidades competentes para a colocação de caixotes de
recolha do lixo doméstico nos locais onde não existam e que se tornem
necessários, assim como a colocação de ecopontos.

-GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA

Criação de um Boletim de Informação Trimestral da Junta de Freguesia, para
uma melhor divulgação das actividades da Junta de Freguesia.
Remodelação da página da Junta de Freguesia na Internet mantendo-a
actualizada com informações de interesse para a população.
Criação de mais um posto de acesso público de Internet.
Continuação das reuniões públicas descentralizadas nas aldeias da Freguesia.
A difusão da informação mais pertinente continuará a fazer-se através da
afixação de documentos nos placares colocados em todas as aldeias da
Freguesia.
Continuar a modernização dos serviços Administrativos para melhorar os
serviços prestadas á população.
Apoio á Universidade Sénior do Clube Rotary de Mangualde, disponibilizando
instalações e Pessoal Administrativo para as matriculas dos alunos.
Manter o Protocolo de Cooperação que efectuámos em 2007 com a Direcção
Geral dos Impostos, para o envio, através da Internet, das declarações anuais
de IRS.

Manter o Protocolo de Cooperação que efectuámos em 2007 com o Centro de
Emprego de Viseu, no âmbito da apresentação quinzenal de desempregados
subsidiados.

Aprovado em 4 de Dezembro de 2007

O Órgão Executivo:

Aprovado em 28 de Dezembro de 2007

O Órgão Deliberativo:

