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FREGUESIA DE VILARINHO – SANTO TIRSO
MANDATO 2014/2017

Grandes opções do
plano de atividades e
investimentos
ANO 2014
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INTRODUÇÃO
Dando cumprimento ao disposto na Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submetemos à
apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia as Opções do Plano e
a Proposta de Orçamento para o ano de 2014, bem como o respectivo PPI
– Plano Plurianual de Investimentos.
O PPI tem um horizonte temporal móvel de quatro anos, e nele estão
inseridos todos os projetos e ações que impliquem despesas orçamentais
a realizar por investimentos.
É convicção deste executivo cumprir o programa eleitoral sufragado pela
população, prosseguindo com determinação em prol dos Vilarinhenses e
da causa pública, tentando dar a melhor resposta aos problemas da nossa
comunidade.
O Presente plano visa dar continuidade a um conjunto de atividades
realizadas em anos anteriores e a iniciação de outras que nos permitirão
continuar a contribuir para o desenvolvimento da freguesia, melhorando a
qualidade de vida da sua população.
Assim, apresentamos os seguintes objetivos, que esperamos concretizar
no ano 2014:
- AÇÃO SOCIAL E EMPREGO:
- A ação social tem sido, desde sempre, priorizada no âmbito das nossas
intervenções. Prevendo-se que no próximo ano, as condições sociais se
agravem, em particular dos agregados populacionais mais vulneráveis e
frágeis, procuraremos prestar o apoio social necessário em estreita
colaboração com as instituições que tenham como propósito a
intervenção e a solidariedade social. Neste âmbito, procuraremos
desenvolver as seguintes ações:
- Continuar a apoiar na medida das nossas possibilidades, as Instituições
Sociais da Freguesia, e outras, bem como cidadãos, sempre que solicitado.
- Desenvolver um trabalho de proximidade, auscultando eventuais
necessidades de intervenção, procurando encontrar soluções para as
problemáticas que nos forem apresentadas, em articulação com os
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serviços especializados locais e em cooperação com as demais
instituições.
- Realizar um passeio que promova a convivência e previna o isolamento,
junto da população mais idosa da freguesia.
- Promover e apoiar, os Passeios/Convívio da 3ª idade, em colaboração
com a Câmara Municipal bem como outras iniciativas a levar a efeito.
- Participar ativamente nas ações promovidas pela Rede Social Local,
colaborando na promoção de novas estratégias e na troca de experiências.
- Continuar a apoiar a Câmara Municipal para a distribuição de cabazes
com géneros alimentícios na época de Natal, a famílias da freguesia que se
encontram numa situação socioeconómica mais vulnerável, de modo a
contribuir para uma celebração natalícia mais digna.
- Prosseguir as candidaturas ao Contrato Emprego Inserção do I.E.F.P.
-Colaborar com o Instituto de Reinserção Social para trabalho
comunitário, sempre que solicitado.
- Disponibilizar o acesso Grátis do Espaço Internet na Sede da Junta de
Freguesia.
EDUCAÇÃO - SAÚDE:
- Continuar a efetuar pequenas obras de reparação e manutenção nas
escolas básicas na área da nossa freguesia, no âmbito do protocolo com a
Câmara Municipal.
- Apoiar as escolas nos seus projetos escolares em algumas das suas
iniciativas, sempre que solicitado.
- Apoiar as Associações de Pais, sempre que solicitado.
- Continuar a apoiar as escolas de formação, disponibilizando as
instalações, meios e equipamentos.
- Continuar a disponibilizar à população em geral o posto público com
acesso gratuito à Internet, localizado no Edifício da Junta de Freguesia, de
modo a garantir o acesso às tecnologias da informação e do
conhecimento, em particular aos cidadãos mais carenciados.
- Realizar ações de sensibilização, rastreios e outras atividades que
promovam a saúde e o bem-estar, colaborando com entidades de saúde.
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CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
O apoio ao movimento associativista de âmbito cultural e recreativo irão
pautar a atuação deste executivo. Seguindo esta linha de intervenção,
daremos continuidade a iniciativas que reavivam a memória coletiva e a
herança cultural e apoiaremos os eventos que contribuam para a
dinamização da freguesia. Assim, procuraremos:
- Colaborar na realização de Colóquios sobre diferentes temas e outras
iniciativas (culturais, desportivas e outras), direcionadas para toda a faixa
etária da população.
- Continuar a apoiar dentro das nossas possibilidades, as Coletividades e
Associações Culturais, Desportivas e outras, da Freguesia, de modo a
contribuir para a concretização das suas diligências.
- Manter a funcionar o Ringue Polidesportivo de Vilarinho,
proporcionando este espaço para a prática desportiva e recreativa,
sempre que solicitado.
- Estar presentes nos diversos encontros e iniciativas das coletividades e
associações da freguesia
- Continuar a apoiar todas as Comissões de Festas Religiosas da Freguesia
- Assinalar a elevação da freguesia a Vila
- Criar um Espaço Desportivo em Paradela
HABITAÇÃO:
- Continuar a acompanhar e encaminhar as famílias mais carenciadas,
sempre que solicitado, em colaboração com a Câmara Municipal.
- Beneficiação do edifício da Junta de Freguesia.
AMBIENTE E SALUBRIDADE:
- Continuar a insistir junto da Câmara Municipal para a efetivação do
saneamento e abastecimento de água a toda a freguesia.
- Conservação e limpeza dos espaços e equipamentos públicos na área, e
da responsabilidade da Freguesia.

6

- Conservação e limpeza de valetas e bermas de estradas na área da
Freguesia.
- Conservação e manutenção dos fontanários da freguesia.
- Limpeza e manutenção do cemitério e Capela Mortuária.
- Beneficiação da Capela Mortuária.
- Continuar a efetuar o levantamento de veículos abandonados, terrenos
por limpar, sargetas entupidas, etc., dando conhecimento à Câmara
Municipal, ou a outras entidades com a competente responsabilidade,
com vista à resolução dos problemas.
- Continuar a insistir junto da Câmara para a colocação de mais
Contentores e mais Ecopontos na Freguesia
- Continuar com a conservação e manutenção dos Espaços Verde .
- Continuar a combater os focos de poluição e erradicação de lixeiras
PROTEÇÃO CIVIL - SEGURANÇA:
- Continuar a colaborar com todas as Forças de Segurança - GNR, Polícia
Municipal, etc., sempre que solicitado.
- Colaborar com os serviços de protecção civil e combate aos incêndios da
Câmara Municipal e Bombeiros Voluntários.
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - OBRAS
- Colocar Placas de Informação e substituição das Placas Toponímicas que
se encontram danificadas.
- Continuar a insistir junto dos serviços competentes da Câmara Municipal
para a beneficiação e requalificação da rede viária e para que sejam
executadas todas as pavimentações das ruas da freguesia e as suas infraestruturas de saneamento.
OBRAS PARA 2014:
- Beneficiação do edifício da Junta de Freguesia
- Criação de uma Rotunda no Largo da Lage
- Beneficiação dos Espaços Verdes em Fontelo
- Colocação de Abrigos de Passageiros
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- Criação de um Espaço Desportivo em Paradela
- Criação de um Passeio Pedonal
- Pavimentação da Rua do Clipal
- Pavimentação da Calçada da Cancela
- Alargamento e Pavimentação da Calçada da Portela de Cima
- Pavimentação da Rua Sra. da Livração
- Pavimentação da Rua da Pitança
- Pavimentação da Rua da Fonte
- Beneficiação da Travessa das Leirinhas
- Pavimentação da Rua da Idanha
- Pavimentação da Igreja Nova
- Alargamento da Rua do Agoeiro
- Beneficiação da Rua do Caramulo
- Pavimentação da Rua dos Carvalhos do Monte
- Pavimentação da Rua da Lomba Velha
- Alargamento e Pavimentação da Travessa de Paradela – 2ªfase
OBRAS DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO
- Vamos continuar a envidar todos os esforços junto do executivo da
Câmara Municipal de Santo Tirso para ver concretizadas as seguintes
obras:
- ESTRADA DE PARADELA;
- SANEAMENTO;
- POSTURA DE TRÂNSITO;
- EM513 – REQUALIFICAÇÃO;
- AQUISIÇÃO DE TERRENO JUNTO À JUNTA DE FREGUESIA;
- RUA DO AMÊDO - QUINTÃO;
- LIGAÇÃO DA RUA DE VALINHAS À RUA DE LAGINHAS.

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS:
- Aquisição de equipamentos.
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- Prestar o serviço de apoio no preenchimento e entrega das Declarações
Eletrónicas do IRS, Isenção das Taxas Moderadoras, prestações sociais da
Segurança Social e outros Documentos.
- Continuar a disponibilizar as instalações para a realização de eventos de
índole cultural e recreativa.
- Continuar a gerir todos os serviços que são da competência da Junta de
Freguesia.
- Vamos empenhar-nos em continuar a melhorar a ligação Junta –
População, bem como a diversificar os serviços e atividades da Junta.
CONCLUSÃO
São estas, em linhas gerais, os principais objetivos e ações que esta Junta
de Freguesia tem planeado para o ano 2014, e que vamos tudo fazer para
ver concretizados. Apesar da crise financeira que permanece no nosso
país, apesar das dificuldades financeiras e obstáculos que vamos
encontrar, vamos continuar a desenvolver todos os esforços para darmos
resposta às necessidades da freguesia. Estamos conscientes que se
dependesse da nossa vontade, todos os objetivos enumerados nestes
documentos previsionais seriam concretizados, mas sabemos, por
experiência, que a nossa freguesia não tendo receitas próprias, depende
totalmente do Poder Central e do Município de Santo Tirso, pelo que
continuaremos a reivindicar junto da Câmara Municipal a sua execução.
Dado que estes documentos previsionais perante a Lei, e para a normal
gestão desta Autarquia, são fundamentais e imprescindíveis, a Junta de
Freguesia na sua reunião ordinária de dezembro 2013, aprovou por
unanimidade as Opções do Plano e Orçamento para 2014, que agora se
submetem à aprovação da Assembleia de Freguesia.
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O presente documento, Opções do Plano, que contém 8 folhas,
devidamente numeradas e rubricadas, foi aprovado em reunião da Junta
de Freguesia, realizada no dia 19 de dezembro de 2013.
O Presidente:________________________________
A Secretária: ________________________________
A Tesoureira: _______________________________

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

O presente documento Opções do Plano foi aprovado por em sessão
ordinária da Assembleia de Freguesia do dia 28-12-2013, pelo que os
membros da mesa assinam o presente termo.------------------------------

O Presidente: ____________________________________
O 1ª Secretário: _________________________________
O 2º Secretário: _________________________________

