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De acordo com o preceituado na Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, no
n.º 1, alínea a) do artigo 16.º, compete à Junta de Freguesia: “Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia as opções do plano e a proposta de
orçamento”.
No final de 2019, é tempo de fazer mais um balanço e de projectar um
ano novo.
BALANÇO - Balanço de um ano de trabalho dedicado e com sentido de responsabilidade. Um ano difícil e com problemas sociais emergentes sentidos no
Executivo. E se os problemas materiais têm resolução, com maior ou menor dificuldade, é com tristeza que nos resignamos e sentimos por vezes impotentes,
para resolver e ajudar quem nos procura com problemas sociais de despedimento, dificuldades e angústia quanto ao futuro dos seus filhos. Infelizmente, não
podemos resolver o problema do desemprego, das privações familiares, da falta
de bens essenciais em casa. Temos, é certo, tido todos os dias uma palavra de
conforto, um carinho e alento para com todos. E se não conseguimos resolver,
porque também para nós o dinheiro escasseia cada vez mais, encaminhamos os
problemas para quem pode dar resposta. Muitos, creiam, têm sido resolvidos.
Os tempos que se avizinham não vão ser fáceis, como não foi o tempo que já
passou, mas é nossa obrigação fazer das dificuldades oportunidades, e com sacrifício, trabalho e gestão rigorosa, sendo cada vez mais rigorosos na gestão dos
dinheiros públicos. Não fizemos tudo, é certo. Fizemo-lo em nome da credibilização da União das Freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião e do bemestar de todos, principal preocupação deste Executivo. Sabemos que pouco podemos esperar de 2020. Não faremos “loucuras” e centraremos a nossa atenção assumindo os nossos compromissos financeiros. É esta a nossa obrigação,
não viver acima do que podemos, afogando os nossos fornecedores que são
nossos parceiros. É esta responsabilidade que devemos exigir de todos e que
nós saberemos honrar.
PROJECTAR - Projectar o ano de 2020. A Missão deste executivo é promover a satisfação directa e representação dos legítimos interesses e direitos de
carácter social, educativo, sanitário e cultural, apelando à intervenção cívica, à
ponderação de interesses em conflito e à satisfação daqueles que se afigurem
determinantes do ponto de vista dos limites axiológicos do sistema. Isto implica
rigor na gestão da coisa pública, transparência no processo decisório, generalidade e abstracção na produção dos actos administrativos, valorizando a cultura
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e partilha da informação.
Tem ainda, a incumbência de afirmar a identidade das Freguesias de Oliveira do Castelo, São Paio e São Sebastião, sustentada no binómio tradiçãomodernidade e no desenvolvimento de uma vivência intercultural na União das
Freguesias do Centro da Cidade de Guimarães.. Contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos moradores, através da prestação de um serviço público de
qualidade e um atendimento de excelência aos cidadãos, factor determinante
para a sua satisfação e auto-estima. A Visão deste executivo vai no sentido de o
Centro da Cidade de Guimarães ser reconhecido como um território dinâmico,
atractivo e competitivo, onde cada vimaranense da cidade tenha orgulho de aqui
viver e onde cada cidadão que por aqui passe tenha vontade de voltar. O Executivo é, deste modo, uma estrutura organizada do poder que garante o exercício organizado da democracia participada, que favorece e reúne sinergias de todos os
cidadãos que queiram participar, susceptíveis de conduzirem à resolução dos anseios legítimos dos nossos fregueses, numa lógica assumida de jurisprudência
de interesses.
No quadro de Competências e Regime Jurídico de funcionamento dos Órgãos das Freguesias é dever do Executivo, em termos gerais: 1. Cumprir a Lei e
as suas competências, as deliberações por si tomadas e pela Assembleia de Freguesia; 2. Desenvolver competências na organização e funcionamento dos serviços prestados, bem como na gestão corrente; 3. Proporcionar o acesso célere
aos serviços que presta; 4. Responder com prontidão às questões, opiniões e reclamações ; 5. Comunicar às entidades competentes situações que não sejam
da sua área de competência; 6. Assumir um poder de decisão com eficácia resolutiva, dentro das suas atribuições; 7. Continuar a adoptar uma atitude empreendedora e dinâmica, nas seguintes áreas: a) Cultura; b) Desporto; c) Acção Social,
Saúde e Educação; d) Infância, Juventude e Terceira Idade; e) Trânsito e Transportes; f) Higiene Pública e Resíduos Sólidos; g) Ambiente e espaços verdes; h)
Ocupação da via pública, publicidade e comércio local; i) Património histórico; j)
Toponímia; k) Cemitério 8. Fornecer os seguintes serviços: a) Atendimento ao público; b) Lavrar termos de identidade e justificação administrativa; c) Passar atestados nos termos da Lei; d) Certificação fotocópias de documentos originais; e)
Colaborar com o sistema local de protecção civil e de combate a incêndios; f)
Executar as operações de recenseamento eleitoral; g) Proceder ao registo e ao
licenciamento de canídeos e gatídeos; h) Gerir, conservar e promover a limpeza
do cemitério; O Executivo da União das Freguesias de Oliveira, São Paio e São
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Sebastião tem como linha orientadora a qualidade do serviço público prestado,
baseada nas boas práticas e numa humanização que se pretende verdadeiramente efectiva, em consonância com a legislação autárquica. Este plano de actividades é um instrumento norteador à concepção e implementação de estratégias, que possibilitam encontrar respostas para os problemas actuais dos Vimaranenses do centro da Cidade de Guimarães, numa óptica geradora e potenciadora do bem-estar dos cidadãos. Cada vez mais, este Executivo sente o peso da
responsabilidade social, por isso continuará a ser dada particular importância às
dificuldades de cada freguês, promovendo uma relação de proximidade com
quem mais precisa.
Em face das Receitas previstas a arrecadar em 2020, é propósito do Executivo da União das Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião apresentar à
Assembleia de Freguesia para aprovação, as seguintes linhas de atuação:
1 - Assegurar sempre em tempo útil os custos com os serviços;
2 - Cumprir integralmente e atempadamente os compromissos com a Administração Fiscal, Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE;
3 - Cumprir integralmente e atempadamente os compromissos com os nossos Fornecedores;
4 - Continuaremos a apostar na divulgação da Cultura com um dos baluartes civilizacionais, nomeadamente no que respeita a exposições que promoveremos nas nossas instalações, bem como outros eventos de carisma cultural, recreativo e ou desportivos;
5 - Continuaremos a apoiar as Famílias, nomeadamente no que concerne a
apoios sociais prementes e incontornáveis, como sejam a alimentação, produtos
farmacêuticos, despesas pessoais, a seu tempo e em moldes aceitáveis, faturas
de água, energia e gás;
6 - Continuaremos a apostar no relacionamento estreito com as Coletividades, Associações e outras agremiações da nossa Freguesia, atribuindo subsídios
com critério e ajustados às necessidades que Nos forem colocados;
7 - Continuaremos a apoiar, quer em material de limpeza e higiene, quer
em material de escritório, a Escola EB 1 Oliveira do Castelo;
8 - Daremos relevância às celebrações do Dia da Freguesia, promovendo o
potencial das diversas Associações e Agremiações da Freguesia e em que home-
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nagearemos um edil Vimaranense pelo contributo meritório a Guimarães;
9 - Daremos especial atenção a pequenos arranjos urbanísticos que sejam
necessários executar;
10 - Continuaremos firmes por um melhor relacionamento com o Município;
11 - Debater-Nos-emos pela delegação de outras competências;
12 - Apoio aos projectos da ECOESCOLA;
13 - Continuaremos a consolidar o serviço do Posto dos CTT
Direito de Oposição
Em reuniões realizadas quer com o Partido Socialista quer com a Coligação Democrática Unitária, foram auscultadas e vinculadas neste documento as
várias propostas, de modo a enriquecer o mesmo. À data da aprovação em Executivo, não recebemos qualquer contributo do Partido Socialista.
Propostas da CDU para o Plano de Actividades de 2020
- Realização de uma Feira do Livro num espaço emblemático da cidade.
- Colocar no site um calendário, actualizado mensalmente, das actividades
das associações e colectividades que são apoiadas pela Junta de Freguesia.
Desta forma, os interessados no desenvolvimento associativo poderão participar
e ajudar a desenvolver o trabalho destas associações/colectividades.
- Colocação de papeleiras no centro da cidade, incluindo o Centro Histórico.
- Colocação de pequenos ecopontos para que os vimaranenses e quem
nos visita tenham a possibilidade de reciclar o seu lixo.
- Construção de um Parque Desportivo ou de um Pavilhão Desportivo que
sirva as associações e colectividades desportivas da união de freguesias. Uma
necessidade demonstrada por cada uma delas e necessária para que o trabalho
desenvolvido sobretudo junto dos mais jovens seja mais profícuo.
- Reposição do transporte público para o Cemitério de Monchique.
- Reforço dos horários dos transportes públicos, sobretudo os nocturnos e
os de fim-de-semana.
- Promover junto da população a utilização do Transporte Público fazendo
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campanhas e sessões de esclarecimento. Promover sessões de esclarecimento
sobre o novo plano de transporte público colectivo que a Câmara Municipal apresentou publicamente.
- Colocar sinalética, sobretudo no centro histórico, a indicar os pontos de
maior interesse da cidade de Guimarães.
- Promover sessões de esclarecimento na sede da União de Freguesias sobre os mais variados temas, tais como: os benefícios do uso da bicicleta, a importância de adoptar um animal e a importância de fazer o registo dos animais
de companhia na Juntas de Freguesia, o eficiente uso da água, entre outros. Muitas são já as actividades promovidas na sede da Junta de Freguesia, sobretudo
culturais, contudo é possível realizarem-se outras mais pedagógicas e com uma
vertente social.
- Criação de um Roteiro das Árvores de Interesse Público, com o apoio de
uma escola do concelho ou até em parceria com a Universidade do Minho. Este
roteiro seria entregue nas escolas do concelho em dias específicos, como por
exemplo, o dia da Árvore. Também serviria para procurar chegar a outro tipo de
turista que não o convencional.
- Colocar a questão das raízes das árvores na Avenida São Gonçalo e da
dificuldade que causa, do lado esquerdo, a quem circula.
- Colocar a questão das podas de árvores de grande porte, incluídas de forma desadequada no meio urbano, que prejudicam pessoas e bens. A circulação
de pessoas, carrinhos de bebé e pessoas com mobilidade reduzida em passeios
partidos torna-se cada vez mais frequente nas três freguesias.
- Pedir e colaborar com o executivo camarário num plano de reconstrução
dos passeios e de soluções mais eficazes para que as árvores continuem a ter o
seu lugar em todas as ruas de forma adequada.
- Instalar bebedouros para animais em alguns locais da cidade para evitar
que bebam da água das fontes e fontanários.
- Fiscalização das sarjetas que frequentemente entupidas com folhas e
com terra/areias acumuladas.
- É necessário que a União de Freguesias do centro da cidade dê o exemplo, num tempo em que se procura ser mais sustentável e amigo do ambiente.
Poderá e deverá criar um plano de adaptação/mitigação às alterações climáticas. Será necessário ter um conhecimento muito profundo do território, e das ne-
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cessidades do mesmo, para que em caso de grandes chuvas se evitem as cheias,
se previnam acidentes com árvores entre outros. No entanto, terá como grande
objectivo o envolvimento e consciencialização da população para esta realidade
tão próxima de nós.
Termo de Encerramento e Votações Finais
O presente documento, composto por um caderno que contém vinte páginas (incluindo a capa e a subcapa), devidamente numeradas e rubricadas, foi
aprovado em reunião ordinária do executivo de 7 de Dezembro de 2019, conforme consta da respectiva Acta.
Órgão Executivo:
O Presidente: _________________________________

O Secretário: _________________________________

O Tesoureiro: _________________________________

A 1ª Vogal: ___________________________________

O 2º Vogal: ___________________________________
O Plano que antecede e Orçamento que sucede mereceram a apreciação e
votação da Assembleia de Freguesia, em sua sessão de 19 de Dezembro de
2019, pelo que ficam todas as suas folhas rubricadas pelos seus membros da
mesa e que abaixo assinam o presente termo.
Órgão Deliberativo:
O Presidente
__________________________________
A 1ª. Secretária
_________________________________
A 2ª Secretária
_________________________________
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