Freguesia de Selho S. Jorge

OPÇÕES DO PLANO
2012
INTRODUÇÃO

Em conformidade com a legislação autárquica, apresentamos os documentos
referentes ao Plano de Actividades, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para
o ano de 2012.
As Opções do Plano para o próximo ano estão inseridas num contexto de
contenção orçamental, reflectindo a difícil conjuntura económico-financeira que
estamos a viver, a qual vai ter reflexos na actividade autárquica.
A transferência de verbas proveniente do Orçamento do Estado para 2012,
referente ao FFF-Fundo de Financiamento das Freguesias, teve um decréscimo de 5%,
ou seja menos 2.985 euros. Se somarmos a redução verificada em 2011, verifica-se uma
diminuição de 13,5% do FFF em dois anos, o que representa menos 8.644 euros. A
compensação desta diminuição de receita corrente, só poderia ser feita com o aumento
de receitas próprias, respeitantes às taxas cobradas às famílias e aos feirantes, opção que
não encaramos, tendo em conta a crise existente. Resta-nos a esperança na manutenção
de algum investimento municipal na nossa Vila, seja por intervenção directa da Câmara
Municipal ou através da celebração de protocolos.
À Junta de Freguesia compete encontrar soluções para minimizar os prejuízos
causados à vida autárquica. À Assembleia de Freguesia pede-se solidariedade e
compreensão para estes tempos difíceis que atravessamos. À população em geral, pedese alguma paciência para aguardar a concretização de velhas aspirações.
Temos pela frente grandes desafios, que certamente iremos cumprir ao longo do
mandato, mas o ano de 2012 vai ser de dificuldade e não se pode esperar do executivo a
realização de grandes obras ou grandes investimentos.
O executivo autárquico continuará a lutar pelo progresso, bem-estar e qualidade
de vida dos pevidenses, mas sempre com a consciência nas dificuldades que já se fazem
sentir.

Plano e Orçamento / 2012

1

Freguesia de Selho S. Jorge

1) EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
1.1. Atribuir material de expediente e limpeza ao Centro Escolar de Pevidém, de
acordo com as competências definidas na legislação autárquica.
1.2. Colaborar com os órgãos directivos do Agrupamento de Escolas de Pevidém na
melhoria das condições de ensino.
1.3. Apoiar a actividade das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos
estabelecimentos de ensino de Pevidém.
1.4. Apoiar a disponibilização de ofertas de formação para adultos, designadamente
os desempregados e beneficiários de RSI, numa acção articulada com o GIP –
Gabinete de Inserção Profissional e com o CNO – Centro de Novas
Oportunidades Francisco de Holanda.

2) CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
2.1. Contribuir para a melhoria das condições do Pólo de Pevidém da Biblioteca
Municipal Raul Brandão, assumindo os compromissos protocolados com a
Câmara Municipal e defendendo a concretização do projecto de mudança de
instalações para a extinta escola central, que está prevista a breve prazo, de
acordo com informação da Câmara Municipal.
2.2. Contribuir para o êxito da estreia do Projecto Integrado, intitulado “Pevidém
Sustenta os seus Pobres – Marcha da Fome”, elaborado com os agentes
culturais da Vila de Pevidém, no âmbito da CEC 2012.
2.3. Participar na organização do Encontro de Associações de Pevidém com vista à
criação do Conselho Associativo Local.
2.4. Dotar a Sede da Junta de condições para a criação da galeria de exposições para
artistas pevidenses.
2.5. Representar a Vila na acção de formação “Culturas Ditas”, que se integra na
actividade de Rede de Parceiros Educativos, promovido pela Área da
Comunidade da CEC 2012, em parceria com o Serviço Educativo de “A
Oficina”
2.6. Comemorar o Dia Mundial do Teatro (27 de Março) e o Dia Mundial da
Criança (1 de Junho).
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2.7. Preservar os costumes e tradições, apoiando iniciativas como por exemplo as
Reisadas, o Carnaval, o Festival de Folclore e a Desfolhada.
2.8. Apoiar a realização de festas e outros eventos culturais/desportivos ou de lazer,
que servem para promover a nossa Vila.
2.9. Subsidiar as associações locais e apoiar as iniciativas culturais, recreativas e
desportivas de interesse para a comunidade.
2.10. Organizar Programas de Ocupação dos Tempos Livres para Jovens, propondo
projectos de candidatura ao IPJ – Instituto Português da Juventude.
2.11. Promover as Férias Desportivas e de Lazer no período das férias escolares, no
âmbito do Projecto “Embarca em Pevidém”, em parceria com outras entidades.
2.12. Realizar uma Caminhada e Passeio de Bicicleta com uma componente de
solidariedade.
2.13. Dar apoio logístico para a realização de uma Feira/Exposição de Actividades
Económicas de Pevidém, que também contribuirá para a animação do Centro
Cívico da Vila.
2.14. Comparticipar o investimento feito pelo Pevidém Sport Clube na iluminação do
novo relvado sintético no Complexo Desportivo.

3) ACÇÃO SOCIAL, EMPREGO E SAÚDE
3.1.

Integrar a Comissão Social Inter - Freguesias do Vale do Selho e intervir nas
actividades programadas no Plano de Acção.

3.2.

Contribuir para o funcionamento do Projecto “Vestir de Novo”, em instalações
do Centro Paroquial de Pevidém, de apoio social a famílias carenciadas das
freguesias da Rede Social, quanto a vestuário e outros artigos oferecidos.

3.3.

Colaborar na atribuição de géneros alimentícios de primeira necessidade às
famílias carenciadas, nomeadamente na acção promovida pelo Banco Alimentar
Contra a Fome.

3.4.

Manter em funcionamento, nas instalações da Junta, os dois Gabinetes de Apoio
Social e Psicológico, no âmbito da Rede Social, bem como do Gabinete de
Inserção Profissional.

3.5.

Prestar o serviço de apresentação quinzenal dos desempregados da nossa Vila.
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3.6.

Realizar os Domingos Desportivos, com vista à sensibilização da população
para a adopção de estilos de vida saudável.

3.7.

Realizar o Passeio/Convívio Sénior nos mesmos moldes do ano anterior.

3.8.

Desenvolver a parceria com a Tempo Livre para a realização de aulas de
ginástica na Sede da Junta e de hidroginástica na Piscina Municipal, actividades
dirigidas à população da faixa etária acima dos 55 anos de idade.

3.9.

Comemorar o Dia Mundial da Saúde (7 de Abril) e o Dia Internacional do Idoso
(1 de Outubro).

3.10. Apoiar iniciativas que visem a criação de valências sociais importantes para a
qualidade de vida dos idosos e da população sénior, com destaque para o Centro
de Dia e o Apoio Domiciliário.
3.11. Acolher pessoas, em trabalho socialmente útil à comunidade, no âmbito dos
programas promovidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional,
designados “Contratos de Emprego Inserção”, dirigidos a beneficiários do
subsídio de desemprego e do RSI – Rendimento de Inserção Social.
3.12. Colaborar com a Equipa do Ave da Direcção Geral da Reinserção Social,
Ministério da Justiça, nos programas de prestação de trabalho a favor da
comunidade de arguidos da nossa Vila.
3.13. Estabelecer parcerias para a realização de sessões/rastreios de saúde, a exemplo
do que sucedeu em 2011 sobre o pé diabético e a saúde visual.
3.14. Colaborar em Projectos de Saúde Comunitária, em articulação com o
Agrupamento do Centro de Saúde de Guimarães e a U. S. F. de Pevidém.

4) AMBIENTE E HIGIENE URBANA
4.1.

Envolver a Junta de Freguesia na despoluição do rio Selho, defendendo uma
acção articulada com o Município e denunciando os incidentes que venham a
ser detectados e que consubstanciem situações de poluição daquele curso de
água.

4.2.

Reclamar, junto da Câmara Municipal, a realização das melhorias necessárias
no Parque de Lazer do Rio Selho.
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4.3.

Conservar os parques infantis da responsabilidade da autarquia e insistir com a
Câmara Municipal para a necessidade de requalificar o parque infantil do
Mercado/Feira.

4.4.

Manter os espaços verdes existentes e áreas ajardinadas, bem como insistir com
os Serviços Camarários para a tomada de medidas de segurança das tílias da
Praça Francisco Inácio e de plantação de novas.

4.5.

Embelezar a entrada do Cemitério e melhorar a captação das águas pluviais.

4.6.

Articular com os Serviços Municipais a melhoria da limpeza urbana, bem como
da recolha e tratamento de resíduos sólidos na Freguesia.

4.7.

Solicitar a colocação de mais ecopontos, moloques e papeleiras.

4.8.

Realizar análises periódicas às águas dos fontanários públicos e a manutenção
dos tanques públicos.

4.9.

Continuar a reclamar, junto da Vimágua, a execução dos projectos da rede de
saneamento e abastecimento de água nas zonas em falta, designadamente a do
Paraíso e do Agouro.

5) ACESSIBILIDADES, TRÂNSITO E TRANSPORTES
5.1.

Avançar com o projecto de requalificação do Largo da Várzea, de acordo com o
compromisso assumido pela Câmara Municipal.

5.2.

Executar a obra de alargamento do acesso à Igreja de S. Miguel (Paraíso),
aproveitando a disponibilidade demonstrada pelo proprietário na cedência do
terreno com a exigência de pequenas contrapartidas. Esta obra significará uma
melhoria para a realização de actos religiosos e das Festas da Senhora do Leite.

5.3.

Beneficiar os pisos da Rua da Circunvalação, Rua da Saudade (troço até ao
Cemitério) e Urbanização do Picoto, conforme compromisso da Câmara
Municipal.

5.4.

Programar a beneficiação dos pisos da Rua da Cabreira e Rua da Ressa.

5.5.

Reivindicar o alargamento dos transportes públicos à zona da Cabreira/Monte
da Santa e Paraíso, em acção conjunta com a Freguesia de Gondar.

5.6.

Coordenar com o Departamento de Trânsito da Câmara Municipal a melhoria
do trânsito e sinalização da Vila, bem como a instalação de mais abrigos de
passageiros.
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5.7.

Defender a reposição da prioridade de trânsito da antiga estrada nacional 310
(Rua Central com a Rua da Fonte da Venda), bem como a segurança na variante
Pevidém-Brito, nomeadamente no cruzamento da Portelinha.

6) ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
6.1.

Desenvolver e potencializar a utilização dos programas informáticos existentes
ao nível dos vários serviços geridos pela autarquia.

6.2.

Iniciar um trabalho de organização administrativa e actualização de dados dos
canteiros antigos do Cemitério

6.3.

Insistir com a Câmara Municipal para a necessidade da elaboração do projecto
de ampliação do Cemitério (2ª fase), tendo em conta a previsão quanto à
possível sobrelotação do espaço existente.

6.4.

Proceder à aquisição de equipamento informático e multimédia.

6.5.

Prestar o serviço gratuito de apoio no preenchimento e entrega das Declarações
Electrónicas de IRS, que poderá sofrer algumas alterações, caso não haja
Protocolo com a Direcção Geral de Finanças, situação que sucedeu no ano de
2011. Teremos em conta a salvaguarda do apoio a segmentos da população
mais carenciada a este nível, onde se enquadram os desempregados,
pensionistas e idosos.

6.6.

Colaborar com a GNR para um eficiente policiamento do nosso território e na
disponibilização de instalações e meios para o funcionamento do Posto de
Atendimento na Sede da Junta. Continuaremos a defender a instalação de um
Posto da GNR em Pevidém.

6.7.

Colocar pontos de luz na Rua da Lapa, Rua do Ribeiro, Rua Maria da Fonte e
no caminho pedonal do Casal (Paraíso) e solicitar as habituais revisões
periódicas de rede de iluminação pública.

6.8.

Participar no debate do “Documento Verde da Reforma da Administração
Local” e subsequente legislação, nomeadamente no que se refere à
reorganização do mapa administrativo do território, prevendo a agregação de
Freguesias.
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OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2012

TERMO DE ENCERRAMENTO
Consta este Plano de seis páginas, devidamente numeradas e rubricadas, e foi
aprovado por unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Selho S.
Jorge, em cinco de Dezembro de dois mil e onze.

A Presidente da Junta:
O Secretário:
O Tesoureiro:
Os Vogais:________________________________________________________
________________________________________________________

APROVAÇÃO FINAL
O presente Plano de Actividades mereceu a aprovação por _________________,
da Assembleia de Freguesia de Selho S. Jorge, em sessão realizada em dezanove de
Dezembro de dois mil e onze e vai ser assinada pela Presidente da Assembleia de
Freguesia, primeiro e segundo Secretários, respectivamente.

A Presidente da Assembleia:
O Primeiro Secretário:
O Segundo Secretário:
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