PREÂMBULO

Opções do plano e Orçamento - Ano 2011
2011
Opções do Plano e Orçamento são dois documentos que vão orientar
o nosso trabalho na Autarquia ao longo do ano de 2011.
Apesar da redução da receita, em virtude dos cortes orçamentais
previstos no orçamento nacional do estado, vamos com estes
documentos desenvolver um trabalho sério, realista, e objectivo.
A vontade firme em desenvolver um trabalho sustentado na
competência, no rigor e no empenhamento, permite-nos pensar que
todos juntos alcançaremos os objectivos propostos.
Como sabemos a execução deste plano e orçamento está sujeito a uma
adaptação às circunstâncias e às exigências de cada momento.
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 e saberes
12-Associações
13-Edifícios
14-Rede escolar
15-Loteamento das hortas

[Junta de Freguesia de Palhaça – Opções do Plano 2011 ] |

2

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- Elaborar dois boletins informativos ao longo do ano.
1.41.4- Criar um suporte informático de todos os lugares por nome de
rua, número de policia e nome do morador.
1.51.5- Actualizar o sistema informático ( software )
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.
1.91.9- Elaborar e distribuir por todas as casas da freguesia o postal de
boas festas.

2- Espaços verdes
2.12.1- Manutenção, conservação e alguns arranjos dos espaços
existentes, com incidência nos espaços ajardinados.
2.22.2- Proceder ao arranjo urbanístico do espaço da antiga oficina dos
Ventoinhas ( Diligenciar junto da Câmara Municipal )
2.32.3- Embelezamento de rotundas (zona industrial, 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)
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3- Sinalização
3.13.1- Vamos desenvolver esforços para que todo o sistema de
sinalização seja revisto e substituído por outro que englobe
as novas realidades, mais objectivo e realista.
3.23.2- Tendo em atenção a velocidade praticada por alguns condutores
no centro da vila, vamos diligenciar junto da Câmara Municipal
para que se possa criar mais passadeiras elevadas.
3.33.3- Diligenciar para que toda a sinalização pintada sofra uma
manutenção constante.
3.4
3.4- Colocação de quatros mupis luminosos ou reflectores com
indicação de Vila da Palhaça ( principais entradas: Oiã, Bustos, Vagos e
salgueiro )

3.53.5- Diligenciar junto da Câmara Municipal para que sejam colocados
painéis informativos ( empresas ) na zona industrial.

4- Parque de lazer
4.14.1- Abrir uma vala com descarga no lago e empedra-la, aproveitando
as águas.
4.24.2- Criar junto ao poço um espaço com utensílios usados
antigamente na agricultura.
4.34.3- Criar pontes em madeira na vala.
4.44.4- Colocação de um placar informativo.
4.54.5- Proceder à plantação de mais árvores.
4.64.6- Na entrada do parque do lado direito, vamos embelezar o espaço
colocando o nome do parque.
4.74.7- Ao longo do muro construído pelo Centro Social, continuar a
plantar Hortênsias de forma a criar uma barreira florida ajudando
a disfarçar o referido muro de betão.
4.84.8- Tentar juntamente com a Câmara Municipal adquirir alguns
terrenos na parte sul do parque, para futura expansão.
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5- Cemitério
.

5.15.1- Dotar a casa mortuária de um telheiro lateral, com a finalidade
de proteger as pessoas em dias de funerais das condições
climatéricas.
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 e compra de terreno para alargamento (parte sul).
5.45.4- Em colaboração com o P. Belinquete proceder ao
rebaixamentos ou trasladação das sepulturas do passeio
central.
5.55.5- Na zona da celebração das exéquias fúnebres construir um
coberto de protecção climatérica.
5.65.6- Arranjo urbanístico envolvente à capela.
5.75.7- Criação de mais sepulturas novas.
5.85.8- Plantar novas arvores.

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 á rua da ADREP.
6.56.5- Alargamento do final da rua Prof. Aida Aguiar Ferraz, quem sai
para a rua de Vila Nova com construção de muro e passeio.
continua
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6.66.6- Diligenciar junto da Câmara Municipal.
- Requalificação da parte que falta da rua da Esperança
( loteamento das Hortas).
- Alcatroamento da rua da Canoa.
- Águas pluviais e passeios na rua da Chousa.
- Águas pluviais na rua do Areeiro de Cima.
- Alcatroamento da rua do Pinheirinho (Bairro Social).
- Alcatroamento da rua dos Carregais.
- Alcatroamento da rua do Albergue.
6.7
6.7- Transformar o caminho que vai da Avenida Nova ao Museu em
rua.

7- Feira
7.17.1- Continuar avançar com a criação das infra-estruturas
necessárias do novo espaço ( 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, esperando que esta tenha um
crescimento.
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.
7.77.7- 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 de Vila Nova e 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.
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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 rua do
Areeiro.

11- Cultura e saberes

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- Continuaremos apoiar 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: o Macramé, os Arraiolos,
pintura em tecido, bordados e arranjos florais.
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.
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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.

13- Edifícios

13.113.1- Diligenciar junto das entidades competentes no sentido da
criação de um novo posto de saúde, ou em alternativa a
elaboração do projecto para a nova sede da junta de freguesia.
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,
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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 e asfaltamento da rua que passa em frente aos lotes
( rua da Esperança ).
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Nota final
Ao apresentarmos estes documentos ambiciosos e exequíveis, sabemos das
dificuldades que temos pela frente, mas virar a cara á luta nunca foi o nosso modo
de actuar.
Pensar, perspectivar, projectar e construir, é uma forma responsável de
assumirmos as nossas promessas, não defraudando os interesses de toda uma
terra, de toda uma gente que é honesta, lutadora, empreendedora, bairrista, e
sempre pronta a fazer o melhor.
A ambição saudável faz parte dos sonhos do homem, cabe-nos a todos nós com
responsabilidade, coerência e empenho, tornar em realidade esses sonhos.
Grandes obras estão mudar o panorama da Palhaça, a nova feira, o Centro
Escolar já em funcionamento, as obras sociais “ Espaço Vida ”e a ampliação da
sede da ADREP, contam com um grande empenho, esforço e apoio da junta de
freguesia, que não descansa um momento para que sejam em breve uma
realidade.
Outro grande sonho é a futura casa da freguesia, tudo iremos fazer para que seja
mais uma realidade a juntar a tantas outras.
Sabemos que muitas destas obras só com um forte apoio da câmara municipal são
possíveis, até hoje não fomos defraudados e pensamos que não o seremos no
futuro.
Como tem sido apanágio da assembleia, contamos com o vosso apoio na procura
de melhores soluções para o crescimento da nossa vila e por consequência para
uma melhor qualidade de vida de toda a população.
“ Todos por um crescimento sustentável e uma Vila de Excelência”
Palhaça, 15 de Dezembro de 2010
O Presidente da Junta de Freguesia
______________________________
Manuel Augusto Santos Martins
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