PLANO DE ACTIVIDADES 2010

■ ■■
■■
A Junta de Freguesia apresenta o

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO
PARA O ANO DE 2010
CAPITULO – DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL
Executivo da Junta de Freguesia e Membros da Assembleia conforme Lei nº 11/96, de 18 de
Abril;
Despesa com Pessoal do Quadro ao serviço da Junta de Freguesia, com contratos a Termo
Certo e qualquer outra situação;

OBRAS


Compra de pó de pedra e de Tout – Venant, para os caminhos da Freguesia que
se encontram em terra;



Despesas

de

materiais,

mão-de-obra,

para

conservação,

rectificação

e

pavimentação dos caminhos;


Rua dos Manecas (Fontão).



Rua das Agrinhas (Samoça).



Rua do Centro (Samoça);



Travessa Quinta D”Além (Cartomil);



Rua dos Bragas;



Rua de S. Bento;



Rua Fonte Boa;



Rua Padre Luís Cabral;



Rua do Posto;



Rua do Outeiro (Ribeira);



Rua da Audiência (Ribeira);



Travessa da Portela (Portela);



Rua Fonte de Valinhas (Portela);



Travessa de Sandim (Costa);
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Rua do Serrinha (Costa);



E.N. 209-2 Arranjos envolventes.



Muros – Rua das Tulipas;



Muros – Rua de Sandim;



Rua de Cabanelas;



Rua das Escadinhas;



Travessa de Chãos;



Rua da Madrugada;



Rua do Topa;



Rua do Cirurgião;



Rua do Escavilhão;



Travessa Santa Maria de Negrelos;



Rua da Coutada;



Rua Alto da Bandeira.

CEMITÉRIO


Beneficiação do Cemitério Novo, como seja arruamentos, e infra estruturas para
sepulturas;



Execução de infra estruturas para colocação de Jazigos na parte de baixo;



Execução em granito amarelo dos passeios e entre jazigos na parte de cima;



Pagamento da água da Companhia no Cemitério;



Limpeza e manutenção do Cemitério Velho para que deixem de existir ervas entre
as sepulturas, assim como um arranjo total para que não se sinta dificuldades na
entrada das urnas;



Demarcação e numeração identificativa nos Jazigos e campas existentes.

FREGUESIA DE RORIZ

PLANO DE ACTIVIDADES 2010

■ ■■
■■
MOVIMENTO ASSOCIATIVO
Apoio a todas as Associações Culturais, Desportivas e outras, através de Protocolos:


Todas as iniciativas dos Ranchos Folclóricos e Escuteiros;



O Grandioso Carnaval de Roriz;



Todas as Comissões de Festas Religiosas;




Desporto Local
Continuar a valorizar Roriz, pela maravilha da existência das Bolachas das
Beneditinas de Santa Escolástica e do famoso Licor de Singeverga, bem como
ajudar e manter as boas relações com a Irmãs Beneditinas e Beneditinos de
Singeverga.

SERVIÇOS






Manter o Posto dos Correios, onde se pagam Vales de Reforma, todas as facturas,
carregamentos de telemóveis, venda de selos, envelopes selados, caixas para
encomendas, etc.;
Ajudar as pessoas em opiniões de alguns serviços necessários, bem como reforçar o
apoio que seja necessário da Câmara Municipal de Santo Tirso e de outros
organismos;
Continuar a prestar todos os serviços gratuitos na Junta de Freguesia.

ACÇÃO SOCIAL


CASATIR



Realização do Passeio Anual do Idoso da Freguesia;



Apoiamos e colaboramos com a Câmara Municipal na realização do Passeio
Anual, para os Idosos da Freguesia;



Acesso Grátis do Espaço Internet na Sede da Junta de Freguesia de Roriz;



Continuação das aulas de ginástica e aeróbia, a grupo de pessoas no salão da
cave da Sede da Junta;



Colaborar com todas as Forças de Segurança (GNR e PM), bem como os
Bombeiros de Vila das Aves, e outros
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TOPONIMIA


Despesas com a Toponímia da Freguesia de Roriz;



Será implementado um regulamento de Trânsito em toda a Freguesia, que terá de
ser elaborado e aprovado pela Câmara Municipal, de acordo com a Junta de
Freguesia, depois de se fazer ouvir os moradores de cada Rua.

OUTRAS ACÇÕES


Despesas de atribuição de lembranças ou homenagens, representações da
Freguesia e festividades;



Quotização para a Anafre e despesas de representações da mesma;



Aquisição de material de secretaria;



Ferramentas para os trabalhos de beneficiação e limpeza dos caminhos vicinais e
estradas municipais desta Freguesia;



Encargos com Seguros de Acidentes com o Pessoal; Automóveis; Edifício e Casa
Mortuária;



Continuaremos a dar o nosso apoio na cedência das nossas instalações;



Outras despesas não especificadas, mas de pequeno montante monetário.

CULTURA E LAZER


Ainda a difícil compra de terreno para o Parque de Lazer, ou realização entre a
Câmara, Junta de Freguesia e Casatir (Lar), em toda a extensão deste terreno, na
retaguarda do Bairro (Ex – Bouça do Sr. Sampaio Neto), onde se pode estudar um
projecto, para Parque Infantil, Piscinas aquecidas para crianças e idosos,
construção de palco fixo para eventos, uma mini pista de ciclismo, um campo de
Mini - Golf e de peças para anti stress e de musculação e ainda construção de Mini
Bar.
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ENSINO








Pequenas reparações nas Escolas Primárias da Freguesia, de acordo com o
Protocolo da Câmara Municipal;
Subsídio aos alunos das Escolas da Freguesia, conforme Protocolos celebrado entre
a Junta de Freguesia, e Associações de Pais das Escolas.
Realização de evento/programa de interesse para os alunos das Escolas da
Freguesia, bem como entrega de uma pequena lembrança de Natal;
Transporte Gratuito para todos os alunos da Pré – Primária.
Adaptação na Escola da Ribeira, dos Recreios com relvados sintéticos e drenados ;
Tentar uma possível ampliação, para construção de uma nova cozinha na Escola
da Ribeira.
Apoio a toda a frequência de Cursos na Escola do Calvário, assim como
actividades de ATL para as crianças do 1º ciclo

AMBIENTE





Continuação da colaboração com a Câmara Municipal, para a obrigatoriedade
da limpeza das matas, na prevenção dos fogos florestais;
Continuação na colocação de Contentores e Ecopontos em vários locais da
freguesia;
Aquisição de um Tractor com atrelado para melhor transporte de materiais da
limpeza das Ruas;
Dar vida aos locais da E.M. 209-2, onde foi alargada, colocando jardim e arvores e
ainda se possível uma mesa em pedra e bancos.

ILUMINAÇÃO PUBLICA




Energia eléctrica para a Sede da Junta de Freguesia, Cemitério, Casa mortuária;
Energia eléctrica para a Iluminação Pública e Escolas;
De acordo com o Protocolado com a Câmara, Junta de Freguesia e Cooproriz, crl,
colocar ponto de luz nas Ruas que ainda não estão iluminadas, concretamente a
Rua D. Afonso Henriques, Rua de Mouros, Rua de Chãos, Rua de Pinouços e outras
que ainda não tenham qualquer lâmpada, assim como reforço de todos os postes
ter uma lâmpada;

TOTAL DESTE ORÇAMENTO EM DESPESAS – 659 778,45€ (Seiscentos e cinquenta e nove mil,
setecentos e setenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos).
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CAPITULO – RECEITAS CORRENTES E DE TRANSFERÊNCIA

Transferência do Governo Central, conforme estabelecido no Orçamento de Estado do n.º
do artigo 20 da Lei 1/87, de 6 de Janeiro e em função dos critérios fixados no n.º3 do
mesmo artigo, do chamado Fundo Financiamento das Freguesias (F.F.F.);
Transferência através da Câmara Municipal de Santo Tirso, para obras de administração
directa e de subsídios;
Receitas de Taxas cobradas pela Secretaria da Junta, conforme tabelas aprovadas;
Receitas de possíveis aluguer/vendas de sepultura do cemitério principal;
Receita de venda de terreno para ossários;
Receitas de comparticipações de moradores da Freguesia para eventuais obras;
Receitas do Posto dos CTT;
Outra receitas como Licenças, Coimas;
Saldo C.G.D..

TOTAL DESTAS RECEITAS INSERIDAS NESTE PLANO E ORÇAMENTO, É – 659 778,45€ (Seiscentos
e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos).
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Rua da Ribeira, n.º 49
4795-333 Roriz Santo Tirso
TEL: 252 881600/1/2 * FAX: 252 881383
E – mail: junta-roriz@clix.pt
geral@jf-roriz.pt
Consulte-nos: http://w.w.w.anafre/SANTOTIRSO/roriz.pt
www.jf-roriz.pt
http://roriz.com.sapo.pt
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INTRODUÇÃO

As Opções do Plano, são objectivos, ideias e projectos que cremos
fundamentais para satisfação de nossa comunidade.

Como é do conhecimento de todos, as Juntas de Freguesia foram
confrontados com a realidade, já prevista, nomeadamente das suas
limitações

orçamentais.

Esse

facto,

incontornável

através

do

Fundo

Financiamento das Freguesias, não nos inibe

de, com empenho e

determinação

limitações

procurar

ultrapassar

as

nossas

orçamentais,

funcionais e de competências, tudo fazer para concretizar todos os objectivos
a que nos propusemos.
É com consciência dos problemas e das dificuldades, mas também com
esperança e determinação de todos, que será possível contribuir para uma
maior satisfação da comunidade que representamos.
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A base financeira que suportará o presente Plano será, à semelhança
dos últimos anos, os Duodécimos, promovido pelo Município de Santo Tirso,
estando também reflectida a verba definida pelo Orçamento de Estado
através do Fundo de Financiamento das Freguesias, o qual servirá para fazer
face às despesas correntes de funcionamento da Junta de Freguesia e
permitirá a celebração de Protocolos com as Instituições da Freguesia.
Nas Grandes Opções do Plano de Actividades estão definidas as linhas
de

desenvolvimento

estratégico

da

junta

de

freguesia

e

incluem,

designadamente, o Plano Plurianual de Investimentos e as actividades mais
relevantes da gestão autárquica.
De acordo com os financiamentos previsíveis e, segundo as funções
descriminadas no POCAL, a seguir são apresentadas as actividades mais
relevantes que a freguesia se propõe executar durante o próximo ano,
nomeadamente, continuação dos apoios a conceder às entidades de base
associativa com relevo nas áreas culturais, recreativas e religiosas, iniciativas
de alerta e dialogação com entidades com competências em áreas
especificas localizadas na nossa freguesia e execução das obras que se
apresentam no PPI – Plano Plurianual de Investimentos.
O Presidente da Junta de Freguesia de Roriz

__________________________________________
Jorge Alberto Matos Leal
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No âmbito da administração e investimento da Câmara Municipal de Santo
Tirso, inserido no seu Plano e Orçamento para 2010, as seguintes sugestões:
1- Compra/protocolo com a Casatir, bem como levantamento e
elaboração do Projecto do terreno para a criação de um Parque de
Lazer, que integre um Parque Infantil, Mini-Pista de Atletismo, Mini –
Golfe, Ciclismo Júnior e um Palco fixo para Actividades Musicais;
2- Execução do Saneamento Básico para toda a Freguesia de Roriz;
3- Elaboração de Projecto Mini - Gimnodesportivo na retaguarda da
Escola da Ribeira;
4- Colocação de alarme na Escola da Ribeira;
5- Sinalização, Passadeiras das ruas junto às Escolas, Edifícios Públicos e
locais de grandes aglomerados populacionais;
6- Iluminação Pública das Ruas em falta;
7- Conclusão do abastecimento de água na freguesia de Roriz;
8- 2ª fase do Alargamento e Rectificação da Estrada Municipal 513 até S.
Martinho do Campo (Rua de Sandim);
9- Alargamento e rectificação da Rua da Audiência até à Rua de Pidre;
10- Instalação de uma Praça de Táxis com entradas e saídas de
passageiros e telefone público na Rua do Calvário;
11- Criação de uma Zona Industrial;
12- Conclusão da Mádria de águas pluviais de Fontão (Rua António Maria
Gomes) até à E.M. 209-2 (Rua da Ribeira) ;
13- 2ª fase - Pavimentação das Ruas Quinta de Virães;
14- Rua D. Amélia Carrilho;
15- Rua Souto de Virães até à Rua D. Amélia Carrilho e acaba na Rua da
Pedreira;
16- Alargamento da Rua da Ribeira, do Calvário até à Sede da Junta com
Passeios de ambos os lados;
17- Aproveitamento de espaços/terrenos vagos da E.M. 209-2.

O Presidente,
_______________________
Jorge Alberto Matos Leal
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O PRESENTE ORÇAMENTO DA JUNTA DE FREGUESIA DE RORIZ, DO CONCELHO
DE SANTO TIRSO, IMPORTA TANTO NA RECEITA COMO NA DESPESA, EM:
659 778,45€ (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO EUROS E
QUARENTA E CINCO CÊNTIMOS).

O EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA
_____________________________

_____________________________

_____________________________

APROVADO EM SESSÃO DE ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
______________________________

______________________________

______________________________
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