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Nota introdutória 

 

 

 
As Opções do Plano e Orçamento 2021 de acordo com o preceituado na Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, no nº 1, alínea a) do artigo 16, compete à Junta de Freguesia “ elaborar e submeter à 

aprovação da Assembleia de Freguesia as Opções do Plano e a proposta do Orçamento para 

2021. 

Ao longo dos últimos anos, o executivo da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, tem 

procurado incentivar à participação dos cidadãos na vida da sua Freguesia, porque achamos que, 

cada vez mais, as populações devem participar nas escolhas para a Freguesia. Exemplo disso tem 

sido o Orçamento participativo para 2019 e 2021 cujos projetos apresentados foram votados por 

uma grande maioria dos Varzeenses, e aprovados pelo Executivo Municipal. 

Fomos adquirindo um conhecimento efetivo da realidade da nossa Freguesia e das necessidades 

concretas da nossa população que nos permite desenvolver um plano de ação estruturado para 

proporcionar um melhor futuro aos nossos fregueses, numa lógica de gestão participativa. 

Neste último mandato, infelizmente fomos fustigados com acontecimentos e fenómenos 

inesperados que de certa maneira condicionaram e continuam a condicionar a nossa atividade 

nestes últimos anos, é o caso do momento dramático que estamos a viver com a pandemia COVID 

19. Neste caso temos feito um esforço grande, tanto na ajuda às populações como na aquisição 

de vários produtos para proteção individual oferecidos á população e ao Lar e Centro de dia da 

Santa Casa da Misericórdia de Góis em Vila Nova do Ceira e desinfeção de espaços públicos. 

Apesar dos constrangimentos orçamentais, procurar-se-á continuar com uma política de rigor num 

quadro económico de grande exigência, na execução de algumas obras em colaboração com o 

Município de Góis, como tem acontecido durante os anos anteriores. Continuaremos a desenvolver 

políticas sociais de proximidade, permitindo a inclusão na sociedade dos mais fragilizados, jovens 

e idosos da Freguesia. 
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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 

presentear a nossa Freguesia com mais obras mesmo condicionados pelos fundos legais que são 

atribuídos a esta Freguesia, propomos dar continuidade às atividades/projetos já existentes, e 

também apostar na promoção de novas atividades que permitam abranger toda a população tendo 

em conta os seus valores, as suas condutas, os seus modos de vida, os níveis culturais e grupos 

etários. 

Não fizemos tudo, é certo. Executamos obras prometidas. Honrámos compromissos, não temos 

dívidas, pagamos aos nossos fornecedores dentro dos prazos legais. Fizemo-lo em nome da 

credibilização da Junta de Freguesia e do bem-estar de todos, principal preocupação deste 

Executivo. 

Sabemos que pouco podemos esperar de 2021, face a tudo o que estamos a atravessar e sem 

saber o que ainda nos espera. Mas não faremos loucuras, continuaremos a nossa gestão rigorosa. 

É esta responsabilidade que devemos exigir de todos e que nós saberemos honrar. 

 

 

Ambiente e Espaços Verdes 

 

Iremos executar trabalhos de pequena dimensão, trabalhos estes que serão efetuados por 

colaboradores que estão ao serviço desta instituição mediante protocolo realizado com o Instituto 

de Emprego e Formação Profissional e com outras entidades, Câmara Municipal e ADIBER. E 

assim continuar a zelar pelo bem-estar de toda a comunidade da Freguesia, efetuando serviços, 

em tempo oportuno, de pequenas obras de requalificação e recuperação, tais como: 

          . Conservação e limpeza de valetas, bermas, caminhos, largos e ruas; 

          . Conservação e ornamentação de espaços verdes; 

          . Conservação e limpeza de fontes, fontenários e diversas linhas de água; 

          . Conservação, manutenção e limpeza de lavadouros. 

          . Conservação, manutenção e limpeza em áreas urbanas. 

          . Conservação e manutenção de espaços junto á Praia das Canaveias e do Juncal. 

          . Colocação de comportas e tubos nos açudes no Rio Sotão e Rio Ceira, para alimentar os 

             Regadios.                             
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Atividades Culturais, Recreativas e Sociais 

 

 

É intenção do Executivo da Junta de Freguesia continuar, sempre que achar conveniente apoiar as 

nossas Coletividades e Associações, mediante apresentação do seu plano de atividades de forma 

a fomentar as nossas tradições de modo, a não caírem em desuso e esquecimento, preservando a 

nossa identidade cultural. Este ano foi um ano atípico devido á pandemia que condicionou todas as 

atividades programadas pelas associações e coletividades. Nesse sentido o Executivo, se as 

condições de saúde pública assim o permitirem, pondera reforçar a sua ajuda dentro das suas 

possibilidades. 

 

 

Saúde e Educação 

 

Iremos sempre estar presentes em parceria com as outras Freguesias do Concelho, o Centro de 

Saúde, Delegado de saúde e o Gabinete de Acão Social da Câmara Municipal, em atividades que 

incentivem á prática de exercício físico, tais como: Caminhadas; rastreios; atividades físicas ao ar 

livre e na continuação do apoio logístico á Escola C+S e Jardim de Infância. 

 

 

Infraestruturas 

 

A nossa prioridade, como é do conhecimento será os passadiços da Candosa, cujo projeto já foi 

submetido pedindo os pareceres necessários para que possamos fazer o procedimento e lançar o 

respetivo concurso. Pretendemos em articulação com a Câmara Municipal a reabilitação de 

estradas com aplicação betuminoso. Na estrada do Inviando ao Linteiro da estrada de Vila Nova do 

Ceira ao Casal da Ribeira, Estrada do Juncal a Passo, reparação da estrada da Monteira, a 

estrada do Pisão e caminhos públicos e florestais, não esquecendo a reparação do açude e muros 

de proteção da praia das canaveias. 
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Nota Final 

 

Pretendemos, na medida do possível, concretizar todos os projetos que propomos executar e 

realizar outros que nos pareçam de igual modo pertinentes, conseguindo assim, satisfazer e dar 

resposta às necessidades de toda a Freguesia. 

 

 

É neste contexto de transparência e de seriedade, valores nos quais os elementos deste Órgão 

Executivo se reveem, que submetemos à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia o 

Orçamento e Plano de Atividades para 2021, na expetativa de que mereçam, dos elementos, uma 

aceitação positiva a fim de garantir o normal funcionamento da Junta de Freguesia. 

 

 

O Executivo 


