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NOTA INTRODUTÓRIA

Em conformidade com o disposto na lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, apresentamse os documentos referentes ao Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos (PPI) para o ano de 2017.
Face à conjuntura de grave crise financeira de que temos sido vitimas deste o inicio
do nosso mandato, o orçamento para o ano de 2017 é apresentado seguindo a linha
orientadora deste executivo, continuando com o esforço de contenção de despesa,
consolidando a sustentabilidade da autarquia, sem descurar os serviços prestados à nossa
população.
Com a aprovação da lei 75/2013, de 12 de Setembro, que aprova novo quadro de
competências para as autarquias locais, são estabelecidos novos desafios que implicam
maior responsabilidade na gestão dos recursos humanos, técnicos e financeiros exigindo um
esforço acrescido da autarquia e de todo o pessoal afeto às diversas áreas de atuação da
Junta de Freguesia, mas que, certamente incrementará o nível de serviço prestado à
população.
O objetivo primordial deste orçamento baseia-se no desenvolvimento sustentável,
enquanto princípio de satisfação das necessidades do presente, sem comprometer os
momentos futuros. Para tal, é primordial contribuir para o progresso, o bem estar e a
qualidade de vida na comunidade, indo ao encontro das suas reais necessidades.
Pretende-se, assim, prestar um serviço público de qualidade e um atendimento de
excelência aos fregueses, maximizando os recursos disponíveis e assumindo o nosso papel
como interlocutor privilegiado destes, na identificação das necessidades da comunidade até
à resposta integrada das mesmas, através dos serviços públicos, privados contratualizados
ou de solidariedade social.
A gestão da autarquia envolve o desempenho a vários níveis: planeamento,
organização, coordenação e controlo. É pois obrigação deste executivo, analisar os meios de
que dispõe (humanos, materiais e financeiros), no contexto económico e social em que se
insere e a sua previsível evolução, de forma a criar projetos que não comprometam a
sustentabilidade da autarquia.
No entanto, no próximo ano manter-se-ão as linhas orientadoras de atuação,
consubstanciados na Missão e nos Objetivos estratégicos que ficam definidos neste
documento.
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1. MISSÃO

Prestação de serviços à população numa ótica de satisfação da necessidades
materiais, culturais e da melhoria das condições de vida dos seus utentes, dentro das nossas
disponibilidades orçamentais e competências legais, com processos que visem um serviço
público isento, imparcial e justo, recorrendo a métodos inovadores e eficazes.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Cumprir as atividades e os projetos inscritos no Plano Plurianual de Investimentos e
Plano de Atividades, previstos nas Grandes Opções do plano para 2017, designadamente
colaborando com todas as instituições presentes e ativas na nossa freguesia, se necessário
aquisição e reparação de novos espaços públicos, melhorando assim o bem estar social e o
desenvolvimento integrado da mesma.

3. ÁREAS DE ATUAÇÃO

Para a prossecução dos objetivos estratégicos que se pretendem alcançar definiram-se
eixos correspondentes por área de atuação, com finalidade de aumentar o nível de satisfação
da população no que se refere ao padrão de serviços prestados.
Os eixos estratégicos de atuação são os seguintes:
a) - Meio Ambiente/Agricultura;
b) - Ação Social;
c) - Cultura / Desporto e Tempos Livres;
d) - Organização Administrativa e Recursos Humanos.

As atividades que esta Junta de Freguesia se propõe realizar no decorrer do próximo
ano assumem, na sua maioria, um caráter pluridisciplinar, pelo que, eventualmente, poderão
ser tidas em conta em diversos eixos estratégicos anteriormente referidos, muito embora, na
elaboração deste documento apenas serão contempladas naquele para o qual foram
perspetivadas.

Av. Taveira Rebocho, 3610-073 Salzedas • Telef/Fax. 254 670 256 • NIPC: 507 370 899 • Email: freguesia.salzedas@sapo.pt

Plano de Atividades para 2017

3a - MEIO AMBIENTE / AGRICULTURA

É preocupação desta Junta de Freguesia zelar, conservar e melhorar o meio ambiente.
As ações a desenvolver neste âmbito serão as seguintes:
•
•
•

Manutenção e limpeza de espaços públicos;
Conservação de chafarizes e fontanários públicos;
Conservação e manutenção dos caminhos rurais.

3b - AÇÃO SOCIAL

Atentos à realidade sócio-económica cada vez mais premente na sociedade atual, o
apoio social, é e continuará a ser uma das prioridades deste executivo, consubstanciada
numa atenta e interventiva ação, através do nosso serviço de apoio ao cidadão. Não só os
mais carenciados que prendem grande parte da atenção deste executivo, também a
população sénior é alvo de um trabalho próximo e dedicado, articulado pelo nosso serviço
de apoio ao cidadão, juntamente com o nosso Centro Social. Desta forma a nossa atuação
centrará a sua atividade nas seguintes ações:
•
•

Atendimento à população, identificando e encaminhando os problemas apresentados;
Apoio à população na resolução de todos os assuntos relacionados com a segurançasocial, autoridade tributaria e Serviço Nacional de Saúde.

3c - CULTURA / DESPORTO E TEMPOS LIVRES

É objetivo deste Executivo promover a Cultura, tradições locais e potenciar os
tempos livres do seu público em geral. Numa reunião de esforços, ambiciona-se dinamizar
as seguintes atividades:
•
•
•
•
•

Implementar o parque infantil na Freguesia;
Apoiar encontros desportivos;
Apoiar festejos populares e religiosos;
Apoiar a participação cívica, de cidadania e associativismo;
Apoiar as coletividades e Associações no que respeita não só à atribuição de
subsídios, mas também no estabelecimento de parcerias para o seu desenvolvimento.
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Desejamos incrementar a participação ativa dos cidadãos em prole dos interesses da
Freguesia. Encaramos essa participação enquanto pilar essencial para um processo que se
pretende viável e duradouro, na medida em que incrementa na população local as
capacidades de autoajuda, solidariedade, ação coletiva e responsabilização na tomada de
decisões.

3d - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS

A excelência do atendimento continuará a merecer a nossa atenção, maximizando o
potencial das tecnologias de que dispomos, provendo o(s) funcionário(s) das competências
necessárias ao bom desempenho das suas funções, dando assim, uma nova dinâmica à nossa
missão que é servir os nossos fregueses. Dotados que estamos, nesta Junta de Freguesia, de
pessoal qualificado e profissional, será certo o aumento de nível de satisfação da população,
relativamente ao padrão de qualidade dos serviços prestados, recorrendo a um serviço de
qualidade apoiados nas novas tecnologias e modernizações administrativas, que temos vindo
a introduzir.
É, contudo, vontade deste executivo:
•

•

•

•

Continuar a promover a reorganização e modernização dos serviços administrativos,
prestados com base num serviço global de qualidade e na promoção da transparência
dos atos e decisões;
Desenvolver e potenciar a utilização dos programas recentemente adquiridos, de
forma a rentabilizar a interligação de serviços (contabilidade, vencimentos, emissão
de atestados e correspondência);
Criar uma página WEB com o objetivo de divulgar toda a atividade que a autarquia
apoia ou organiza, desenvolvendo e melhorando os seus conteúdos, procurando
manter atualizada toda a informação que lhe diz respeito, e promovendo a
comunicação à população.
Disponibilizar os nossos serviços on-line para maior comodidade da nossa
população;
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Nota Final
O Executivo continuará na procura incessante da defesa e promoção dos fregueses
que representa, olhando sempre em redor na perspetiva de novas realidades e
conhecimentos.
Sendo a intervenção no âmbito de política social, um dos princípios basilares sobre
os quais assenta esta freguesia, encaramo-la como uma das nossas grandes prioridades ao
longo do mandato. A nossa ação nesta área será sempre pautada por uma visão estratégica
sobre aquilo que ambicionamos e pretendemos para os nossos habitantes. Neste intuito
continuaremos a assumir uma posição ativa na defesa intransigente dos direitos dos
Salzedenses e na representação dos seus interesses.
O rigor orçamental e financeiro são fatores primordiais nas quais os elementos deste
órgão executivo se reveem. No entanto estes não são impeditivos de levar a cabo o projeto
inscrito neste documento.
Na certeza porém, de que, está sempre primeiro a garantia da sustentabilidade da
autarquia no sentido de honrar os compromissos assumidos.
É neste contexto que submetemos à apreciação da Assembleia de Freguesia o
Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2017, na expetativa de que mereça, dos seus
elementos, uma aceitação positiva a fim de garantir o normal funcionamento da autarquia.
Todos estes projetos aqui propostos serão alvo de reforço, se necessário, das suas
rubricas, com a inclusão do saldo da Gerência anterior, o qual terá reflexo na primeira
revisão orçamental.

Aprovado em reunião ordinária
Salzedas, 28 de Novembro de 2016
O Presidente da Junta
__________________________________
Manuel Francisco Alves Pinto Laranjo
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