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DIREITO DE OPOSIÇÃO
Foi dado cumprimento ao estipulado no Estatuto do Direito de Oposição – Lei n.º 24/98, de
26 de Maio, no âmbito do qual, o executivo da Freguesia convocou previamente os partidos
da oposição com assento na assembleia de freguesia, Coligação Juntos por Guimarães, a
fim de recolher sugestões para incorporação no Orçamento e no Plano de Atividades.
ESTRATÉGIA GLOBAL
Este documento reflete um Plano de Atividades e Orçamento para 2018 numa lógica de
continuidade, tendo como linhas orientadoras o trabalho desenvolvido, bem como o
programa eleitoral que submetemos à aprovação do eleitorado e que mereceu uma maioria
clara dos eleitores de Pencelo.
Apesar dos enormes constrangimentos orçamentais existentes, procurámos conceber um
Plano de Atividades sustentado num orçamento de rigor, elaborado com realismo e orientado
para servir, o melhor possível, os nossos cidadãos.
Porque nos propusemos em construir uma Freguesia mais desenvolvida, com mais qualidade
de vida e, acima de tudo, mais solidária, as nossas prioridades para o ano de 2018 são:
AÇÃO SOCIAL
 Criar um Centro de Convívio nas instalações da sede da junta de freguesia para promover
a ocupação saudável dos tempos livres da população sénior da freguesia;
 Realizar um passeio que promova a convivência e previna o isolamento, junto da
população da freguesia;
 Apoio e acompanhamento das famílias, orientando-as e direcionando-as para as
entidades competentes para a resolução dos seus problemas;
 Apoio no preenchimento do IRS;
 Entregar cabazes às famílias mais carenciadas em articulação com o Gabinete de
Atendimento e Acompanhamento Social da área da nossa freguesia;
 Colaborar com as equipas de RSI que atuam na área da nossa Freguesia;
 Desenvolver um trabalho de proximidade, auscultando eventuais necessidades de
intervenção, procurando encontrar soluções para as problemáticas que nos forem
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apresentadas, em articulação com os serviços especializados locais e em cooperação
com as demais instituições;
 Continuar a realizar o diagnóstico social no âmbito do projeto de Intervenção Social. “65
mais”;
 Colaborar com o Instituto de Reinserção Social para trabalho comunitário, sempre que
solicitada.
AMBIENTE
 Criar a “brigada verde”, envolvendo todas as instituições e grupos da freguesia, para
promover hábitos e atitudes que protejam o ambiente;
 Combater os focos de poluição e erradicaras lixeiras;
 Promover a recolha de objetos volumosos (monos e velharias);
 Diligenciar para que os proprietários procedam à limpeza dos terrenos como forma de
prevenir os incêndios florestais;
 Garantir a limpeza das margens do Rio Selho.
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FREGUESIA
 Manutenção e limpeza do cemitério;
 Limpar as vias e espaços públicos da Freguesia, sarjetas, sumidouros e cemitério;
CEMITÉRIO
 Reorganizar a titularidade das sepulturas com passagem de novos alvarás e numeração
de talhões e sepulturas;
CULTURA
 Realizar o Evento de Reis tendo como participantes as associações e grupos da freguesia
e grupos convidados;
 Realizar o Concerto de Páscoa;
 Realizar o Concerto de Natal;
 Organizar uma Peça Teatro;
 Promover a realização de Aulas de guitarra e de canto;
 Realizar um Sarau Cultural;
 Apoiar a realização das Festas de S. João;
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 Fomentar espetáculos de índole musical e outros, de modo a criar momentos de lazer à
comunidade na Sede da Junta;
 Apoiar outras iniciativas do interesse para a Freguesia;
DESPORTO
 Apoiar à participação da equipa da nossa Freguesia nos Jogos da Comunidade;
 Apoiar outras iniciativas desportivas do interesse para a Freguesia;
 Proporcionamos aulas de ginástica para os Seniores da nossa Freguesia;
 Promover a realização de aulas de Hidroginástica para seniores;
 Promover a realização de Dança para jovens;
 Promover a realização da prática de Zumba;
 Apoiar outras atividades que venham a ser desenvolvidas com interesse para a
Freguesia;
EDUCAÇÃO
 Atribuir Prémio de Mérito Escolar aos alunos da EB1;
 Atribuir prémio ao melhor aluno de línguas da EB2/3 Fernando Távora;
 Apoiar na comemoração do dia Mundial da Criança;
 Apoiar projeto "Mercado Azul";
 Apoiar a Festa de Natal da EB1;
 Apoiar a Festa de fim de ano letivo;
 Apoiar Caminhada "Pencelo em Movimento";
 Organizar em colaboração com a EB1/JI atividades lúdicas para os seus alunos;
 Financiar o material de limpeza à EB1/JI;
 Zelar pela melhoria e manutenção das instalações escolares;
 Manter a colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação;
EMPREGO
 Continuar a nossa atuação com as funções de divulgação e encaminhamento para ofertas
de emprego;
 Apoiar na elaboração do Curriculum Vitae.
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MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Manter constantemente atualizados os normativos e regulamentos aprovados;
 Aperfeiçoar os mecanismos existentes, concebendo novos modelos e sistemas de
gestão, bem como novos processos de trabalho, tendo como objetivo a eficiência e a
comodidade para os cidadãos;
 Prosseguir o emprego das tecnologias de informação e comunicação, de modo a criar
uma Junta de Freguesia organizada, moderna e tecnologicamente apetrechada;
OBRAS
Edifício Sede da Junta
Obras de reparação e conservação do piso 0 do edifício sede, nomeadamente pintura,
reparação da instalação elétrica e das instalações sanitárias;
Viadutos Arruamentos E Obras Complementares
 Conclusão da obra de ampliação do cemitério;
 Conclusão da obra de construção da casa mortuária;
 Reparação da berma da Rua Padre Firmino;
 Conservação de passeios/arruamentos;
 Reperfilamento da rua Eng. Duarte do Amaral;
 Alargamento da rua Moinhos de Gualtar;
 Elaboração de estudo com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães para
requalificação das margens do Rio Selho no âmbito da Capital Verde Europeia
 Repavimentação e eletrificação da rua saudade;
 Outras obras
PROTEÇÃO CIVIL – SEGURANÇA
 Colaborar com as Forças de Segurança sempre que solicitados;
 Colaborar com os serviços de proteção civil da Câmara Municipal e Bombeiros
Voluntários de Guimarães.
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA
Iremos manter um bom relacionamento com todas as Instituições da Freguesia, Associações
e todas as pessoas que estejam interessada em busca das melhores soluções e condições
para atingir os objetivos a que cada um se propõe, defendendo os seus e os nossos
interesses.
SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Embora estas matérias sejam da competência da Empresa Vimágua, iremos diligenciar para
que nesta área, seja solucionada a falta de pressão de água nos diversos locais da freguesia
e a realização de investimentos nos sistemas de saneamento nas zonas ainda não
contempladas na freguesia.
GÁS NATURAL
Embora estas matérias sejam da competência da Empresa “EDP GAS e Eletricidade”, iremos
diligenciar para a instalação do sistema de distribuição de Gás natural nas ruas da Freguesia.
SERVIÇOS
Prestar o serviço de apoio no preenchimento e entrega das Declarações Eletrónicas do IRS,
Isenção das Taxas Moderadoras, prestações sociais da Segurança Social e outros
documentos.
SAÚDE
 Realizar ações de sensibilização/rastreio (colesterol, tensão arterial e medição de
diabetes) - "Pencelo Saudável"
 Projeto Cruz Vermelha - Cuidar em casa;
 Outras iniciativas relacionadas com saúde.
SINALIZAÇÃO E ILUMINÇÃO
 Diligenciar junto dos serviços da Câmara Municipal para a manutenção e colocação de
sinalização vertical e horizontal;
 Diligenciar juntos dos serviços da EDP para reparação da iluminação pública e
colocação de novas luminárias;
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TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (subsídios)
 Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Guimarães - 250€
 A.P.C. Guimarães - 500€
 Associação de Pais da EB1 de Pencelo – 1.500€
 Outras instituições - 250€
TRANSPORTES
Prosseguir o objetivo de ver melhorada a oferta dos transportes urbanos na nossa Freguesia;
CONCLUSÃO
Esperamos que estes documentos previsionais, possam merecer, depois de analisados pela
Assembleia de Freguesia, uma apreciação favorável, visto que vão de encontro ao programa
eleitoral sufragado nas últimas eleições autárquicas e está assente em propostas realistas e
que pretendem responder aos anseios da nossa população.

Pencelo 28 dezembro de 2017

O Presidente da Junta de Freguesia

(João Manuel Gonçalves Miranda)
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