Freguesia de Selho S. Jorge

OPÇÕES DO PLANO
2011
INTRODUÇÃO
Dando cumprimento à legislação autárquica vigente, a Junta de Freguesia de
Selho S. Jorge vem submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia as Opções do
Plano e a proposta de Orçamento para o ano de 2011.
A crise que se vive actualmente afecta toda a economia e as Autarquias não são
excepção. De facto, com a aprovação do Orçamento de Estado para 2011, a Freguesia
viu diminuir em 8,6% a transferência proveniente do FFF. Se a esta perca somarmos
outras situações, como o aumento do IVA e da inflação, é fácil perceber as dificuldades
que obrigam a um conjunto de medidas para racionalização de custos, designadamente
ao nível da despesa corrente.
A actual situação económico-financeira do País não é favorável ao aumento das
taxas a cobrar pela Autarquia, pois seria um agravamento a suportar pelas famílias e
pelos feirantes. Assim, a Freguesia faz uma opção que não permite gerar aumento de
receita própria, principalmente no Cemitério e na Feira. Resta à Freguesia a esperança
de realização de algum investimento municipal na nossa Vila, seja por via dos
Protocolos ou da intervenção directa da Câmara Municipal.
Face à conjuntura descrita, e tendo em conta os meios financeiros previstos, a
Junta de Freguesia propõe-se desenvolver um trabalho que possa resolver algumas
carências sentidas pela população, de modo a contribuir para a melhoria da sua
qualidade de vida. As questões de natureza social e cultural serão áreas prioritárias e
que estarão sempre no seio das nossas preocupações. Há obras estruturais para Pevidém,
nomeadamente as que se prendem com a melhoria das acessibilidades e a segurança dos
peões, que gostaríamos de ver concretizadas a curto prazo.
Temos plena convicção que a Assembleia de Freguesia irá reconhecer o
empenho desta Junta de Freguesia em cumprir, apesar da precária conjuntura económica
e social, os objectivos definidos, votando e aprovando este Plano de Actividades e
Orçamento para o ano de 2011, bem como o Plano Plurianual de Investimentos.
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1) EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
1.1. Alertar a Câmara Municipal para a necessidade urgente de ocupação do edifício
escolar do centro da Vila.
1.2. Transferir para o Agrupamento de Escolas as verbas para despesas em
expediente, higiene e limpeza do Centro Escolar de Pevidém.
1.3. Colaborar com o Agrupamento de Escolas de Pevidém na melhoria das
condições físicas e de ensino do Centro Escolar.
1.4. Apoiar a actividade das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos
estabelecimentos de ensino de Pevidém.
1.5. Promover e apoiar a realização de módulos de formação de adultos e cursos
RVCC - Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, em
articulação 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. Assumir os compromissos protocolados com a Câmara Municipal para o
funcionamento do Pólo de Pevidém da Biblioteca Municipal Raul Brandão.
2.2. Contribuir para a apresentação pública do Projecto Integrado, intitulado
“Pevidém sustenta os seus pobres – Marcha da Fome”, elaborado com os
agentes culturais da Vila de Pevidém, no âmbito da Capital Europeia da Cultura
– Guimarães 2012.
2.3. Comemorar o Dia Mundial do Teatro (27 de Março) e o Dia Mundial da
Criança (1 de Junho).
2.4. Preservar os costumes e tradições, apoiando iniciativas como por exemplo as
Reisadas, o Carnaval, o Festival de Folclore e a Desfolhada.
2.5. Dar apoio logístico e financeiro às festividades locais: S. Brás, S. Jorge e
Senhora do Leite.
2.6. Subsidiar as associações locais e apoiar as iniciativas culturais, recreativas e
desportivas de interesse relevante para a comunidade.
2.7. Organizar o Programa OTL – Ocupação dos Tempos Livres para jovens,
propondo Projectos de candidatura ao IPJ – Instituto Português da Juventude.
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2.8. Dotar a Sede da Junta de condições para a realização de exposições.
2.9. Patrocinar troféus de provas desportivas e culturais a realizar em Pevidém.
2.10. Realizar a actividade intitulada “Em Movimento pelo Sidónio”, em homenagem
ao cidadão Sidónio de Faria, que faleceu após a sua participação na Caminhada
do ano passado.
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. Contribuir para a realização de uma Feira/Exposição de Actividades
Económicas de Pevidém.
2.13. Colaborar com a ACIG – Associação Comercial e Industrial de Guimarães no
desenvolvimento da candidatura ao ModCom, dinamização e promoção do
Comércio Tradicional, com actividades na Vila de Pevidém em datas
significativas, como o Regresso às Aulas, Natal, Dia do Pai, Dia da Mãe e Dia
da Criança.

3) ACÇÃO SOCIAL, EMPREGO E SAÚDE
3.1.

Participar nas reuniões e nas actividades da Comissão Social Inter - Freguesias
do Vale do Selho.

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
quatro freguesias da Rede Social.

3.3.

Proporcionar as condições para a manutenção do funcionamento nas instalações
da Junta de Freguesia dos dois Gabinetes da Apoio Social e Psicológico, no
âmbito da Rede Social, bem como do Gabinete de Inserção Profissional.

3.4.

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

3.5.

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

3.6.

Organizar actividades dedicadas especialmente para a população sénior:
passeio/convívio, visitas, actividades culturais, actividade física (ginástica) e
hidroginástica.

3.7.

Comemorar o Dia Mundial da Saúde (7 de Abril) e o Dia Internacional do Idoso
(1 de Outubro).
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3.8.

Apoiar iniciativas que visem a criação de valências sociais importantes para a
qualidade de vida dos idosos e da população sénior, como por exemplo o
Centro de Dia e o Apoio Domiciliário.

3.9.

Participar em programas para a melhoria das competências sócio – profissionais
dos desempregados, através dos Contratos Emprego Inserção (desempregados)
e Inserção+ (beneficiários do RSI – Rendimento de Inserção Social), com vista
à realização de actividades socialmente úteis.

3.10. 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.
3.11. Fazer a divulgação das diversas campanhas de rastreio de saúde e estabelecer
parcerias para a promoção de outras.
3.12. 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.

Colaborar com Projectos de Educação Ambiental e de valorização do
património local.

4.2.

Reclamar, junto da Câmara Municipal, algumas melhorias no Parque de Lazer,
nomeadamente ao nível de equipamento urbano, limpeza e manutenção dos
circuitos pedonais.

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 proceder à
verificação do estado das tílias da Praça Francisco Inácio e à reposição das que
faltam devido a queda por mau tempo e/ou envelhecimento.

4.5.

Embelezar a entrada do Cemitério.

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 mais ecopontos, moloques e papeleiras.
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4.8.

Controlar a qualidade da água dos fontanários públicos e fazer a manutenção
dos tanques públicos.

4.9.

Continuar a reclamar, junto da Vimágua, a instalação de rede de saneamento e
abastecimento de água na zona do Paraíso, bem como a colmatação de outras
situações pontuais dispersas pela Vila.

5) ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES
5.1.

Reclamar a melhoria das acessibilidades a Pevidém: ligação ao Carreira, em via
rápida; beneficiação da EN310 (obra em fase de adjudicação); resolução da
perigosa rotunda de Mouril, de onde está projectada a ligação directa à variante
de Creixomil e construção da nova ponte sobre o rio Selho de acesso à freguesia
de Selho S. Cristóvão.

5.2.

Contribuir para a segurança rodoviária dos peões, através das seguintes
intervenções: corte de curva perigosa na Rua 25 de Abril (Josal) e construção de
passeio; construção de passeio na Rua D. Guilherme Augusto.

5.3.

Alargar a Rua Central, entre o Garcia Joalheiro e o entroncamento com a Rua
da Fonte da Venda, obra prevista na beneficiação da EN310, segundo
informação da Câmara Municipal.

5.4.

Elaborar o projecto de requalificação do Largo da Várzea.

5.5.

Solicitar, junto da Câmara Municipal, a resolução dos problemas de
aparcamento nas imediações do Centro Escolar, principalmente nas horas de
entrada e de saída dos alunos.

5.6.

Renovar o piso de algumas ruas em mau estado, de entre as quais destacamos a
Rua da Cabreira, a Urbanização do Picoto e a Rua da Circunvalação.

5.7.

Insistir com a Câmara Municipal e com a empresa concessionária dos
transportes urbanos (TUG) para a necessidade do alargamento dos transportes
públicos à zona da Cabreira/Monte da Santa, uma reivindicação conjunta com a
Junta de Freguesia de Gondar.

5.8.

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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6) ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
6.1.

Fazer actualizações informáticas que contribuam para a melhor gestão do
Cemitério e do Mercado/Feira.

6.2.

Iniciar o trabalho de ampliação do Cemitério (projecto da 2ª fase), em
colaboração com a Câmara Municipal.

6.3.

Arranjar e pintar a parede exterior do Edifício/Sede da Junta.

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, fazendo a renovação do Protocolo com a Direcção Geral
de Finanças.

6.6.

Colaborar com a GNR para um eficiente policiamento do nosso território e
continuar a defender a instalação de um Posto da GNR em Pevidém.

6.7.

Reforçar a iluminação pública em alguns locais que já obtiveram autorização da
Câmara Municipal e solicitar as habituais revisões periódicas de rede pública.
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OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2011

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

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 vinte e sete de
Dezembro de dois mil e dez 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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