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Preâmbulo
A Junta de Freguesia – os seus serviços, os seus trabalhadores, o nosso
trabalho – unicamente adquire sentido através do esforço coletivo e
diariamente empreendido com o objetivo de melhorar a qualidade de vida na
Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamaçães e garantir a sustentabilidade
económica, transformando-a num polo de atração capaz de mobilizar pessoas,
ideias e investimentos.
Por isso a aposta central na governação participada através do reforço
na ligação com as pessoas, instituições sem fins lucrativos, empresas, não
esquecendo as prioridades de intervenção ao nível do espaço público, ação
social, educação, lazer e meio ambiente.
É com base nesta ideia que, no cumprimento da Lei 75/2013, de 12
de Setembro, com o estabelecido na a) do nº 1, do art.º 16.º, o executivo
tem a honra de submeter à Assembleia de Freguesia o documento que
contempla as Opções do Plano e o Orçamento para 2014.
Esta proposta prossegue e concretiza uma linha de orientação
estratégica, um compromisso assumido com os eleitores, centrado nas pessoas
e na procura permanente de respostas que contribuam para melhorar a
realidade quotidiana da Freguesia.
De igual modo, mercê da sua experiência, disponibilidade e dever de
compromisso, o Executivo da Junta de Freguesia assume, com ambição, a
responsabilidade de implementar um modelo de gestão que permita preparar
as capacidades e competências internas para cumprir com os novos e enormes
desafios com que as freguesias, como a nossa, estão confrontadas no quadro
da reforma administrativa que originou este processo de agregação.
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De acordo com estipulado legalmente, foi cumprido o Estatuto da
Oposição onde foram convocados todos os partidos representados na
Assembleia de Freguesia, que não compareceram.
O Orçamento está concebido de acordo com as regras do POCAL, em
estrita obediência à Lei, com o propósito de dar cumprimento às Opções do
Plano. No presente documento procuramos refletir as prioridades, do atual
executivo, para o ano de 2014, no que ao Orçamento diz respeito e no âmbito
das Opções do Plano.
Estamos convictos que estes documentos previsionais, depois de
analisados pela Assembleia de Freguesia, merecerão uma apreciação favorável,
uma vez que os mesmos estão focalizados no bem-estar da comunidade.

1. Análise da Situação Financeira
A análise das Opções do Plano e do Orçamento deve ser efetuada tendo
presente as perspetivas das transferências financeiras definidas para o ano de
2014, quer pela Administração Central, quer pelo Município de Braga.
No quadro das orientações do Programa de Ajustamento Económico e
Financeiro (PAEF), o Orçamento de Estado para 2014 não prevê qualquer
reforço nas verbas a transferir ao abrigo do Fundo de Financiamento de
Freguesias (FFF). Nestes termos, e conforme consta do quadro XX do citado
documento, o valor a transferir para Nogueira, Fraião e Lamaçães será de
102.544,00€, o que comparado com o valor agregado das três extintas
freguesias em 2013 representa uma redução de 2,4%.
Para além das transferências do Fundo Financiamento das Freguesias
(FFF), a Administração Central tem previsto manter a transferência de verbas
para as freguesias, a título de comparticipação de remunerações e dos
encargos dos Presidentes de Junta (Estatuto Remuneratório), que optaram pelo
regime de permanência, a tempo inteiro ou a meio tempo.

Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamaçães

Página 4

Opções do Plano e Orçamento para 2014

No que se refere às verbas transferidas pela Câmara Municipal de Braga,
a receita prevista será de 319.528,90 €. Este montante é atribuído de acordo
com as competências delegadas e o apoio financeiro existente entre as partes.
Como é sabido, as verbas transferidas pela administração Central e
Autarquia Local assumem um papel muito importante do ponto de vista da
receita, representando cerca de 47 % do nosso orçamento, sendo o reflexo da
consciência de uma política de proximidade que apenas as freguesias
conseguem atingir.
O Acordo de Execução de Delegação de Competências previsto tem uma
natureza recorrente e engloba a conservação de escolas e espaços envolventes,
a gestão e manutenção de espaços verdes e arborizados, a limpeza das vias,
espaços públicos, sarjetas e sumidouros e a manutenção, reparação e
substituição de mobiliário urbano instalado no espaço público. Manter-se-á
ainda o programa de generalização de fornecimento de refeições escolares.
Caso ocorram alterações significativas em termos orçamentais, o
Executivo submeterá a proposta de revisão orçamental em conformidade para
apreciação e votação.

2. Principais Objetivos e Linhas Orientadoras do Orçamento
de 2014
As linhas orientadoras inscritas neste orçamento estão de acordo com as
propostas sufragadas nas últimas eleições autárquicas e que se circunscrevem
em cinco eixos fundamentais:
ÁREA SOCIAL
EDUCAÇÃO
LAZER
AMBIENTE
INVESTIMENTOS/OBRAS/CONSERVAÇÃO
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Temo-lo feito e continuaremos a pautar a nossa ação por uma boa
gestão dos recursos disponíveis, com especial incidência no lado da despesa,
com algumas poupanças ao nível da prestação de serviços e na procura de
fornecedores que garantam o mesmo patamar de serviço a um custo mais
baixo. Também definimos como prioridade a reorganização dos serviços de
forma a igualar o serviço público prestados nos três espaços físicos da
freguesia, que mantivemos, por opção e vontade, abertos à comunidade com o
alargamento do horário de atendimento.

2.1.

ÁREA SOCIAL

A área social será sempre uma das áreas em que estaremos sempre
presentes, uma vez que na primeira linha terão que estar sempre as pessoas.
Assim sendo:
 Iremos dinamizar o Gabinete de Inserção Profissional – GIP existente na
Freguesia;
 Procuraremos captar para a jurisdição da Freguesia um GAAS – gabinete
de Apoio e Ação Social, uma vez que o existente está a ser garantido por
uma entidade externa;
 Continuar a facilitar a apresentação quinzenal dos desempregados ao
Centro de Emprego;
 Iremos estender aos restantes polos da freguesia o serviço de apoio de
Enfermagem, que tem funcionado no Polo de Lamaçães;
 Daremos todo o apoio à população no cumprimento das suas obrigações
declarativas, disponibilizando os serviços da freguesia para ajudar no
preenchimento e envio das declarações de IRS;
 Dinamizaremos os 2 Postos de Correios existentes na freguesia,
procurando atrair novas valências;
 Reforçaremos a aposta no Atelier de Trocas, procurando chegar com
esta resposta social a um leque cada vez mais alargado da população;
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 Iremos reforçar o trabalho em rede com as instituições de solidariedade
social existentes na freguesia;
 Apoiaremos, com os recursos existentes, o trabalho meritório das
instituições sedeadas na nossa área;
 Aprofundaremos a nossa colaboração com o Banco Alimentar;
 Continuaremos a apoiar as famílias mais carenciadas da freguesia;
 Iremos proceder à criação de um banco de recolha e distribuição de
manuais escolares.

2.2.

EDUCAÇÃO

Na área da Educação serão promovidas ações que visem a estreita
cooperação com as Associações de Pais e com as Escolas da freguesia.
Continuaremos a relação de proximidade e ativa colaboração com os
estabelecimentos de ensino existentes, nomeadamente, nos Conselhos Gerais,
com os Diretores de Agrupamento, junto dos Coordenadores de escola e com
as Associações de Pais. Assim, pretendemos:
 Iniciar o processo de requalificação do parque escolar da freguesia;
 Assegurar a continuidade da Componente de Apoio à Família;
 Cumprir a obrigação de fornecer os materiais de expediente e limpeza
aos estabelecimentos escolares, do Pré-Escolar e 1.º ciclo, da freguesia;
 Cooperar nas diversas iniciativas levadas a cabo pela comunidade
escolar;
 Proceder à conservação, manutenção e pequenas obras necessárias ao
funcionamento das escolas do Pré-Escolar e 1.º Ciclo;
 Assumir a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos
escolares;
 Reforçar a aposta no projeto “Hortas Escolares”;
 Promover Colónia de Férias para crianças;
 Iremos alargar a toda a freguesia a dos prémios de “Mérito Escolar”;
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 Além de apoiar atividades pontuais, iremos assinalar, em colaboração
com a comunidade escolar, datas importantes:
Páscoa;
25 de Abril;
Dia Mundial da Criança;
Dia de Portugal;
Natal.

2.3.

AMBIENTE

Dada a importância dos espaços verdes e a sua relevância para uma maior
qualidade de vida da freguesia, torna-se importante aumentar a eficiência e
celeridade das ações de investimento, nomeadamente naquilo que é a
delegação de competências. Iremos ser responsáveis pela gestão e manutenção
dos espaços verdes e dos espaços arborizados, pela limpeza das vias e espaços
públicos, sarjetas e sumidouros e ainda pela manutenção, reparação e
substituição de mobiliário urbano instalado no espaço público, o que se não
afigura como tarefa fácil, dada a extensão territorial da freguesia. Contudo,
iremos estabelecer prioridades e calendarizar as intervenções, por forma a
garantir a maior cobertura possível. Deste modo, iremos:
 Assegurar a manutenção de todos os espaços verdes existentes;
 Proceder à limpeza de todas as vias existentes na freguesia;
 Criar hortas comunitárias, no âmbito do Ano Internacional da Agricultura
Familiar;
 Proceder a um levantamento do património e dos recursos hídricos da
freguesia;
 Colocar papeleiras em locais estratégicos;
 Fazer a limpeza das margens e dos leitos das ribeiras ou rios existentes
na freguesia;
 Continuar a colaboração com os GIP’S da GNR na identificação e
notificação dos proprietários dos terrenos abandonados;
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 Iniciar o processo de enterramento de contentores de recolha do lixo
urbano.

2.4.

LAZER

No que respeita ao Lazer, não descuramos esta rubrica, dado a sua
importância na vida das pessoas, por isso.
 Iremos fomentar o convívio entre a população nas festas tradicionais e
comemorativas, nomeadamente:
Festival de Folclore “Encosta da falperra”;
25 de Abril;
Festa de Reis;
Dia de Portugal;
Almoços/jantares convívio.
 Propiciar noites temáticas na zona da piscina municipal;
 Continuar a disponibilizar instalações para atividades regulares de
instituições diversas;
 Passeios para a 3.ª Idade;
 Promover a colónia de férias para Séniores;
 Assegurar a conservação e manutenção dos parques infantis, geriátricos
e de lazer existentes;
 Realizar sessões de teatro ao ar livre;
 Fomentar a arte urbana, com pintura mural alusiva ao 25 de Abril.

2.5.

INVESTIMENTOS/OBRAS/CONSERVAÇÃO

Nesta rúbrica, apesar das contenções às quais estamos obrigados e pelas
quais são afetados, iremos:
 Proceder à criação de bermas e à regularização de águas pluviais na Rua
do Agrelo, área de Nogueira;
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 Fazer o arranjo e regularização das águas pluviais na Rua da Glória, área
de Lamaçães;
 Finalizar a empreitada de repavimentação da Travessa de Vila Nova, na
área de Nogueira;
 Reparar a Rua da Via Cova, na área de Lamaçães;
 Construir os passeios na Rua Eng.º Fernando Cardoso Lima, na área de
Lamaçães;
 Iniciar a empreitada de alargamento da curva do Barral, área de
Nogueira;
 Principiaremos a requalificação do cemitério de Lamaçães;
 Assegurar a conservação e manutenção dos 3 cemitérios da freguesia;
 Arranjo dos adros das Igrejas Paroquiais;
 Recuperar passeios e calçadas;
 Instalação de novos abrigos para passageiros;
 Renovação e conservação da sinalética toponímica;
 Substituição de sinalética vertical de trânsito e de espelhos parabólicos;
 Proceder à marcação e remarcação de passadeiras e estacionamentos.
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2.6.

ORÇAMENTO E PPI
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