Freguesia de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda

Ano 2015
- Plano de Actividades
-

Plano Plurianual de Investimentos (20152017)

- Orçamento

-

Mapa de Pessoal (anexo VI)

PLA NO D E A CT IVID ADE S PA RA O AN O 2015
NOTA

JUSTIFICATIVA

Para dar cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente a
alínea a) do nº 1 artigo 16da l ei nº 75/2013, de 12 de Setembro é
proposto para aprov ação da Assembleia de Freguesia o Plano de a
Actividades, o Orçamento, a Tabela de Tax as e Licenças e o Mapa de
Pessoal para o ano de 201 5 e o Plano Plurianual de Investimento s para
o Triénio 2015 – 2017.
Tendo

em

consideração

a

realidade

nacional ,

o

Plano

de

actividades e o Orçamento para 2015 continuarão a reflectir as
dificuldades

orçamentais

nacionais,

em

geral,

e

municipais,

em

particular, resultantes da crise que o pais continua a atravessar.
É

convicção

deste

Executivo

cumprir

o

programa

eleitoral

sufragado, prosseguindo com determinação em prol do bem -estar e
qualidade de vida dos nossos habitantes e da causa pública, dando
resposta aos problemas da comunidade.
Marcado pelo rigor e por uma gestão realista, o orçamento para
este período visa acautela r as despesas correntes e os compromissos
assumidos, sem nunca esquecer as re ais necessidades da população,
garantindo uma maior relação de proximidade. Pretende-se, assim,
prestar

um

serviço

público

de

qualidade

e

um

atendimento

de

excelência aos cidadãos , dando continuidade aquilo que eram e são as
expectativas dos nossos fregueses.
Devido à escassez de verbas e dificuldade existente por parte do
município em efectuar o pagamento dos protocolos já executados por
esta autarquia foi reavaliado o plano de in vestimentos, tendo existido
um corte significativo no seu valor global. De salientar que esta
reavaliação não invalida que qualquer projecto possa ser cumprido,
apenas o será se a execução orçamental assim o permitir.
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Miss ão
A Junta de Freguesia de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda ,
tem como Missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
seus residentes, assim como promover o desenvolvimento económico e
profissional daqueles que exercem a sua atividade na Freguesia, através
da:
- Gestão do funcionamento dos seus serviços, definindo e adequando
políticas que visem a desburocratização dos procedimentos administrativos,
proporcionando um tratamento célere e imparcial a todas as questões que se
enquadrem dentro das suas atribuições;
- Gestão racional das atividades planeadas, com rigor e transparência
na execução financeira;
- Contribuição para uma eficaz gestão do ordenamento do território e
urbanismo;
- Gestão dos equipamentos integrados no respetivo património;
-

Colaboração

com

outras

institu ições,

nomeadamente:

Escolas,

Associações Humanitárias; Coletividades e Entidades Religiosas;
- Apoiar, desenvolver e atuar, entre outras, nas seguintes áreas:
a) Rede água;
b) Rede viária;
c) Desporto, cultura e lazer ;
d) Acção social e serviços;
e) Patrimonio ambiental e natural;
f) Cemitérios.

Pretendemos ser firmes e exigentes na tentativa de angariação de
verbas para pôr em prática a execução do plano que se apresenta .
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REDE

DE ÁGUA

No abastecimento e tratamento de água, existe uma necessidade de
intervenção

de

man utenção

e

ainda

alguns

investimentos

importantes a fazer. Foi retirado do plano de investimentos a ligação
da rede de abastecimento a todas as habitações porque a mesma
será realizada pela Camara Municipal em parceria com as Águas do
Noroeste no âmbito de uma candidatura. Nesse sentido levaremos a
cabo as seguintes acções:
Efectuar o tratamento das á guas nos respectivos reservatórios ;
Proceder á substituição da tubagem na rede de abastecimento de
água;
Construção de um reservatório de água no lugar do Casal .
REDE VIÁRIA
A rede viária será uma das prioridades de investimento, no entanto
existem

projectos

primeiramente.

Os

mais

urgentes

restantes

que

serão

serão

intervencionados

executados

mediante

a

disponibilização de verbas pelo municio ou, sempre que po ssível,
através de candidaturas. Os projectos protocolados serão executados
primeiro

não

esquecendo

as

vias

que

carecem

de

maiores

intervenções como:
Pavimentação da rua das Águas Férreas;
Pavimentação da Rua do Loureiro;
Pavimentação da Rua do Bairro do L oureiro;
Alargamento e pavimentação do Caminho do Abrigueiro;
Conclusão do Caminho do Petisca e da Neta ;
Pavimentação do Caminho da Cachada.
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DESPORTO, CULTURA
Neste

E

ponto

LAZER
pretendemos

promover

actividades

o

mais

abrangentes possíveis, que promova m o conhecimento, a cultura e
o convívio entre pessoas. Apesar das dificuldades e speramos
conseguir o nosso propósito, levando a cabo o melhoramento de
algumas obras e a promoção de eventos, nomeadamente:
Restaurar o Centro Social;
Requalificação do Comple xo Desportivo Alto do Loureiro;
Construção de sanitários públicos;
Desenvolver obras na zona envolvente da praia fluvial da
Cascata da Ponte do Pereiro;
Adquirir material para criar uma biblioteca e ludoteca;
Promover cursos de educação e formação de adult os;
Promover formações modulares ;
Promover deslocações ao teatro e outros espectáculo s de
interesse para a população;
Elaborar projecto s de percursos pedestres e percursos de BTT,
de modo a valorizar e dar a conhecer a s nossas freguesias.
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ACÇÃO SOCIAL

E

SERVIÇOS

Nesta rubrica, propomo-nos a dar todo o apoio social à população
em geral, com principal destaque para os mais jovens e os mais
idosos. Os pontos fulcrais da nossa intervenção serão:
Apoiar

Escolas,

Associações

Humanitárias;

Col etividades

e

Entidades Religiosas . Este apoio será traduzido em cedência de
equipamentos e subsídios destinados às actividades;
Continuar a assegurar o transporte dos utentes para o Centro
de Saúde;
Promover itinerários, principalmente com os mais idosos, a
locais de maior relevância a nível arquitectónico e cultural;
Interceder junto da Câmara Municipal e Instituições Sociais,
com colaboração das freguesias vizinhas, para criação de um
lar com centro de dia e apoio ao domicílio;
Continuar a promover rastre ios periódicos de saúde pública.
Requalificar a zona envolvente da Igreja paroquial.
Continuar

a

construção

da

Capela

Mortuária

no

terreno

próximo à Igreja Paroquial em Vilar de Murteda.
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PATRIMÓNIO
Sendo

AMBIENTAL E

este

NATURAL

um dos principais recursos desta s freguesias, não

podemos ignorar a sua importância actual e futura. Nesse sentido as
actividades que tentaremos desenvolver durante o ano de 201 4 são:
Conservar e preservar o património histórico e natural;
Criar mais caminhos florestais e melhorar os existentes para
facilitar o acesso ao monte e aos tanques de água.

Nogueira, 12 de Dezembro de 2014

__________________________

___________________________

(Rui Alexandre Vieira Maciel)

(Manuel Ilídio Gomes de Castro)

(Presidente)

(Secretário)

_________________________________________
(António da Rocha Araújo)
(Tesoureiro)
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