Freguesia de Montaria

Ano 2017
- Plano de Actividades
- Plano Plurianual de Investimentos
2017
- Orçamento

- Mapa de Pessoal (anexo V)

PLA NO D E A CT IVID ADE S PA R A O AN O 2017
NOTA

JUSTIFICATIVA

Serve o actual documento para dar cumprimento ao estabelecido na Lei nº 75/2013, de
12 de Setembro. Ao abrigo do art. 16º, nº 1, alínea a), da mesma legislação, apresentamos à
Assembleia de Freguesia, para votação e aprovação, o Plano de a Actividades, o Plano
Plurianual de Investimentos para 2016-2017, o Orçamento e o Mapa de Pessoal.
O Plano que agora se apresenta contínua a ter como referência as linhas orientadoras
anteriormente assumidas no plano estratégico do quadriénio 2013 a 2017.
Procuramos dar resposta aos anseios e expectativas da comunidade procurando
preservar os costumes e tradições e tentando proporcionar uma melhoria na qualidade de vida
e bem-estar geral da população.
O orçamento para este período visa acautelar as despesas correntes e os compromissos
assumidos, prestando um serviço público de qualidade e um atendimento de excelência aos
cidadãos, dando continuidade aquilo que eram e são as expectativas dos nossos fregueses.
Enquanto executivo temos procurado não desistir dos nossos objetivos procurando
colaboração junto da Câmara Municipal.
O plano de atividades que agora se apresenta é um programa que procura ir
respondendo às ações propostas no quadriénio como realistas e necessárias, orientado para
servir a população em geral.
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Missão
A Junta de Freguesia da Montaria, 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 instituições, nomeadamente: Escolas, Associações
Humanitárias; Coletividades e Entidades Religiosas;
- Apoiar, desenvolver e atuar, entre outras, nas seguintes áreas:
a) Rede de Água;
b) Rede viária;
c) Desporto, Educação, cultura e lazer;
d) Acão social e serviços;
e) Património 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
Em colaboração com os serviços municipalizados de Viana do Castelo/ Conselho
directivo de baldios de S. Lourenço da Montaria continuar a garantir o bom
funcionamento da rede de águas.
 REDE VIÁRIA
A rede viária será uma das prioridades de investimento, no entanto existem projetos mais
urgentes que serão intervencionados primeiramente. Os restantes serão executados
mediante a disponibilização de verbas pelo municio ou, sempre que possível, através de
candidaturas. Os projetos protocolados serão executados primeiro não esquecendo as
vias que carecem de maiores intervenções como:
 Alargar e pavimentar o Caminho Pousado;
 Requalificar o Caminho da Olheira;
 Pavimentar o Caminho do Vale da Telha;
 Alargar e pavimentar o Caminho Fonte do Lavadouro;
 Alargar e pavimentar o Caminho do Campo;
 Requalificar o Caminho do Rio;
 Pavimentar o Caminho da Veiga – Pedrulhos;
 Pavimentar o Caminho da Veiga – Trazâncora;
 Alargar e pavimentar o Largo do Cruzeiro - Pedrulhos;
 Construção de passeios da Estrada da Chão da Pica;
 Alargar e pavimentar o Caminho da Bouça Velha;
 Alargar e pavimentar o Caminho da Lagida;
 Caminho de S. Mamede;
 Alargar e Pavimentar o Caminho da Bela;
 Pavimentar a Quelha do padre;
 Pavimentar o Caminho de Jalielas;
 Pavimentar a Travessa do monte Rode;
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 Pavimentar o Caminho da Casa do Guarda;
 Alargar e pavimentar o Caminho do Marouço – 2ª fase;
 Alargar e pavimentar o Caminho do Sapato;
 Pavimentar o Caminho da Pinheira;
 Pavimentar o Caminho da Escola.

 DESPORTO, EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

Neste ponto pretendemos promover atividades o mais abrangentes possíveis, que
promovam o conhecimento, a cultura e o convívio entre pessoas. Apesar das dificuldades
esperamos conseguir o nosso propósito, levando a cabo o melhoramento de algumas
obras e a promoção de eventos, nomeadamente:
 Construção de polidesportivo;
 Requalificação da Escola de Espantar;
 Promover cursos de educação e formação de adultos;
 Continuar a promover formações modulares;
 Requalificação do Viveiro Florestal;
 Requalificação dos trilhos existentes na freguesia.
.
 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:
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 Apoiar Escolas, Associações Humanitárias; Coletividades e Entidades Religiosas. Este
apoio será traduzido em cedência de equipamentos e subsídios destinados às
atividades;
 Apoiar a construção do futuro Lar;
 Continuar a assegurar o transporte dos utentes para o Centro de Saúde e centro de
convívio;
 Continuar a promover itinerários, principalmente com os mais idosos, a locais de maior
relevância a nível arquitectónico e cultural;
 Promover rastreios periódicos de saúde pública.
 Construção da Capela Mortuária;
 Alargamento/Remodelação do Cemitério;
 Promover reparações no âmbito da medida 4.

 PATRIMÓNIO AMBIENTAL E NATURAL
 Requalificar o Largo do Souto;
 Reflorestar os terrenos baldios da Freguesia;
 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;

Montaria, 04 de dezembro de 2016

__________________________

___________________________
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