PREÂMBULO

2014
14
Opções do plano e Orçamento - Ano 20
O Orçamento e Opções do Plano para o Ano 2014
constituem os elementos fundamentais, através dos quais se
deve reger uma Autarquia. Tratando-se, como se tratam, de
instrumentos de trabalho, passíveis de orientação da gestão
autárquica, deverão corresponder, na medida do possível, ao
conjunto de acções que se pretendem executar ao longo do
ano, não podendo, no entanto, deixar de salientar a sua
adaptação às circunstâncias e à exigência de cada momento.
Nesta medida, a Junta de Freguesia procurará manter uma
actuação firme e eficaz, tendo sempre presente o seu espírito
de serviço em prol da população, tendo em vista a execução
dos objectivos delineados no presente documento.
Desta forma, simples mas clarificadora, apresentamos ponto
por ponto o que pretendemos e o que queremos
implementar.
Estas são as, Opções do Plano e Orçamento, que se regerá
pelos seguintes parâmetros:
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1- Área administrativa
2- Espaços verdes
3- Sinalização
4-Parque de lazer
5-Cemitério
6-Sector viário
7-Feira
8-Fontes
9- Saneamento e abastecimento
de água
10- Rede eléctrica
11-Cultura, saberes, sabores e saúde
12-Associações
13-Edifícios
14-Rede escolar
15-Loteamento das hortas
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1 - Área administrativa

1.11.1- Manter os horários de funcionamento da secretaria.
1.21.2- Manter actualizada a página de Internet.
1.31.3- Manter a página no facebook.
1.41.4- Elaborar dois boletins informativos ao longo do ano.
1.51.5- Criar um suporte informático de todos os lugares por nome de
rua, número de policia e nome do morador.
1.61.6- Manter a informação do mupi sempre actualizada.
1.71.7- Colocar iluminação de Natal e som.
1.81.8- Realizar o jantar de Natal com colaboradores e membros da
Assembleia de freguesia.
1.09.09-Elaborar e distribuir por todas as casas da freguesia o postal de
boas festas.
1.101.10- Celebrar candidaturas com Centro de Emprego e Inserção.

2- Espaços verdes

2.12.1- Manutenção, conservação e alguns arranjos dos espaços
existentes, com incidência nos espaços ajardinados.
2.22.2- Na praça de S. Pedro inicial a calçada em frente ao Coreto.
2.32.3- Embelezamento da futura rotunda da rua da ADREP
( Diligenciar junto da Câmara Municipal )
2.42.4- Embelezamento do largo de Vila Nova, (quem desce para a
Pedreira)
2.52.5- No Largo dos Ventoinhas executar um painel em azulejo com
imagem da antiga oficina.
2.62.6- Elaborar projecto para arranjo urbanístico do largo da Escola.
2.72.7- Em colaboração com a câmara municipal urbanizar o Largo
Centro Social, situado entre o pavilhão Dr. José de Carvalho e o
Espaço Vida.
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3- Sinalização

3.1
.1.1- Desenvolveres-mos esforços para que todo o sistema de
sinalização seja revisto e substituído por outro que englobe
as novas realidades, sendo mais objectivo e realista.
3.23.2- Solicitar a Câmara Municipal sinalização de controlo de
velocidade para os pontos mais críticos da freguesia.
3.33.3- Criar uma passadeira na rua da Feira de acesso ao Pólo escolar.
3.43.4- Diligenciar para que toda a sinalização pintada sofra uma
manutenção constante.

4-- Parque de lazer
4.14.1- Manter a conservação e limpeza.
4.24.2- Abrir uma vala com descarga no lago e empedra-la, aproveitando
as águas.
4.34.3- Criar uma cascata em pedra para oxigenação da água do lago.
4.4
4.4- Criar junto ao poço um espaço com utensílios usados
antigamente na agricultura.
4.5
4.5- Criar pontes em madeira na vala.
4.6
4.6- Proceder à plantação de mais árvores.
4.74.7- Embelezar a entrada junto ao painel de informação.
4.84.8- Colocar azulejos nas churrasqueiras.
4.94.9- Tentar juntamente com a Câmara Municipal adquirir alguns
terrenos na parte sul do parque, para futura expansão.
4.10-Instalar
um parque infantil.
4.10
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5- Cemitério
.

5.15.1- Iniciar na casa mortuária um telheiro lateral, com a finalidade
de proteger as pessoas das condições climatéricas em dias de
funerais.
5.25.2- Mantê-lo sempre limpo e proceder à sua manutenção e
conservação.
5.35.3- Tentar em conjunto com a Câmara Municipal a criação de um
parque de estacionamento, situado junto à parte norte de
cemitério.
5.45.4- Pintar os muros por dentro e por fora na traseira.
5.55.5- Criação de mais sepulturas novas.
5.6
5.6- Plantar novas arvores.
5.75.7- Recuar a fachada da entrada do cemitério.

6- Sector viário

6.16.1- Diligenciar junto da Câmara Municipal, no sentido de se iniciar
abertura da grande avenida que vai do Feira Park à igreja ( por
trás dos Samagaios e salão S.Pedro).
6.26.2- Manter a limpeza e conservação das valetas nas estradas
municipais.
6.36.3- Regularização, manutenção e melhoria do estado dos caminhos
da freguesia, assim como ver da possibilidade de alargamento
de alguns, e a criação de novos.
6.46.4- Alagamento e alcatroamento da restante rua do Imigrante com
ligação à rua da ADREP.

continua
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6.56.5- Diligenciar junto da Câmara Municipal.
- Requalificação da parte que falta da trav.das Hortas.
- Alcatroamento da rua da Canoa.
- Águas pluviais e passeios na rua da Chousa.
- Alcatroamento da rua do Pinheirinho (Bairro Social).
- Alcatroamento da rua do Albergue.
- Alcatroamento da rua do Poço.
-Alcatroamento da rua das Feitosas.
6.6
6.6- Transformar o caminho que vai da Avenida Nova ao Museu em
rua.
6.76.7-Construção de passeio e muro em cerca 50 metros rua Dr. José
de Carvalho.
6.86.8- Construção de passeio em cerca 200 metros nas ruas Vale do
Rato e Roque.

7- Feira

7.17.1- Execução da 2ª fase da feira ( edifício para o mercado ( Câmara
Municipal)
7.27.2- Mudar todos os feirantes para o novo espaço.
7.3
7.3- Criar novos arruamentos e respectivos estacionamentos.
( Câmara Municipal)
7.47.4- No que diz respeito à Feira do Gado iremos manter a parceria
de exploração com a CALCOB.
7.57.5- Manter a actual feira o mais ordenada possível e cuidar da sua
manutenção até se efectuar a mudança.
7.67.6- Tentaremos criar um cartão electrónico de acesso e pagamento,
para cada feirante.
7.7.7- Elaborar um regulamento da feira ajustado às novas realidades.
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8- Fontes

8.18.1- Fonte dos Carregais conclusão do arranjo exterior e espaço
envolvente.
8.28.2- Criação de estacionamento junto à fonte dos Carregais.
3.33.3- Recuperar a fonte do Poço nos mesmos moldes das já
recuperadas.
8.48.4- Manter a limpeza das restantes fontes.

9- Saneamento e abastecimento de água

9.19.1- Diligenciar junto da Câmara Municipal para colocação de
saneamento na rua do Benavente e nos pequenos troços que
faltam, de forma a termos 100% de cobertura.
9.29.2- Diligenciar junto da Câmara Municipal para colocação de água
em pequenos troços que faltam, de forma a termos 100% de
cobertura.

10- Rede eléctrica

10.110.1- Dotar de rede eléctrica, com a consequente iluminação publica
o resto da rua do Benavente, trav. Rua da Feira, trav. da rua do
Rebolo.
10.20.2- Diligenciar junto da EDP a mudança dos candeeiros da Av. Nova.
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11- Cultura, saberes, sabores e saúde

11.111.1- Realizar ao longo do ano o evento “ Palhaça Todos ao Palco”
11.211.2- Realizar mais uma amostra da Chanfana e da Broa, com o
envolvimento das Associações e restantes forças vivas da
Palhaça.
11.311.3- Tentar realizar o MOUVA.
11.411.4- Realizaremos condignamente os festejos de S. Pedro.
11.511.5- Continuar apoiar as actividades de índole cultural,
desportivo ou recreativo promovidas a nível local.
11.611.6- Apoiar o Pólo de Leitura e espaço Internet.
11.7
11.7- Manter e se possível criar mais cursos de aprendizagem de
trabalhos manuais, como por exemplo: Artes Plásticas,
Arraiolos, Artes Decorativas, bordados e arte floral e cerâmica.
11.811.8- Realizar a exposição dos trabalhos feitos ao longo dos cursos
dinamizados pela junta de freguesia.
11.911.9- Em conjunto com o Museu S. Pedro realizar algumas exposições.
11.1011.10- Em parceria com o centro de saúde, manter actividade “ Não
fiques parado ”
11.1111.11- Em parceria ADREP realizar a “ caminhada das fontes ”

12- Associações

12.112.1- Colaborar e apoiar as actividades e iniciativas levadas a efeito
pelas associações, grupos ou movimentos, sempre que os
mesmos visem a promoção cultural, recreativa e desportiva
das populações e de um modo particular os jovens.
12.212.2- Apoiar financeiramente dentro dos possíveis obras que as
associações realizem.
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13- Edifícios

13.113.1- Diligenciar junto das entidades competentes no sentido da
criação de uma nova extensão de saúde.
13.213.2- Construção do armazém da junta de freguesia, junto á nova
feira.
13.313.3- Criação da Casa da freguesia (espaço cívico)no antigo edifício
escolar.

14- Rede escolar

14.114.1-Continuar apoiar as escolas nos moldes habituais.
14.214.2-Apoiar a Câmara Municipal na coordenação do pólo escolar.

15- Loteamento das Hortas

15.115.1- Venda de um ou dois lote no Loteamento das Hortas.
15.2-Tentar
a compra de um terreno junto a um que já
15.2
pertencente à junta , para assim criarmos mais três lotes para
venda.
15.215.2- Diligenciar junto da Câmara Municipal, para que sejam feitos
Passeios.

[Junta de Freguesia de Palhaça – Opções do Plano 2014] |

9

Nota final

Como tem sido hábito apresentamos dois documentos que sabemos
serem ambiciosos e exequíveis, a ambição saudável faz parte dos
sonhos do homem, cabe-nos a todos nós com responsabilidade,
coerência e empenho, tornar em realidade estes sonhos.
A mudança da feira é o grande objectivo do executivo, não vamos
descansar enquanto não virmos concretizado um sonho antigo.
Iremos manter com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro um
diálogo permanente e salutar, por forma a que num espírito de
colaboração, se concretizem os planos e os objectivos a que nos
propomos.
Com o apoio da assembleia onde critica construtiva é sempre um bom
pretexto para nos encorajar, na procura de melhores soluções para o
crescimento da nossa vila e por consequência para uma melhor
qualidade de vida de toda a população.
Certos do vosso apoio, “ viva a nossa Vila ”

Palhaça, 15 de Dezembro de 2013
O Presidente da Junta de Freguesia
______________________________
Manuel Augusto Santos Martins
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