Grandes Opções do Plano – Ano 2009

Orçamento e Grandes Opções
do Plano 2009

De acordo com o art.º 17.º n.º 2 alínea a) do DL n.º 169/99 de 18 de Setembro,
com redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, a Junta de Freguesia de Palmeira
propõe as linhas e orientações de investimento, bem como o orçamento a
executar durante o último ano do actual mandato.
A nossa Freguesia continuará a ser alvo de intervenções que visam a melhoria da
rede viária, com destaque para a Rua da Linha Férrea, a Rua de Santo Estêvão
Velho, o Largo de Vilarinho e a Rua do Chafariz.
Serão, sempre que necessárias, efectuadas pequenas reparações nas demais
artérias de Palmeira.
No ano de 2009 será paga a 4ª Fase do Centro Cívico, continuando este
executivo autárquico a apostar na sua modernização e melhoria.
Levaremos a cabo a manutenção no sistema de abastecimento de água e das redes
de saneamento e de águas pluviais.
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Tentaremos levar a efeito a construção das zonas de lazer e parques infantis nos
Loteamentos da Quinta da Lamela e da Quinta de São José.
O polidesportivo da Póvoa apesar de já concluído, irá ainda continuar a ser pago.
Prevemos ainda a construção dos balneários do Polidesportivo do Assento, bem
como uma intervenção de fundo no Campo de Jogos do Palmeiras Futebol Clube
e no Campo de Jogos da Póvoa.
Procuraremos melhorar os acessos ao cemitério para pessoas com mobilidade
reduzida assim como intervir nos passeios.
Por fim, pretendemos continuar a dar uma atenção especial à área social, com
destaque para o passeio anual da Freguesia e apoio a famílias carenciadas, ao
sector da educação, colaborando com o Agrupamento de Escolas de Palmeira e
assumindo a gestão da componente de apoio às famílias e ainda apoiar o
movimento associativo de Palmeira.
Ao nível orçamental, prevemos para o ano de 2009 um total de fluxos financeiros
de 1.088.845,00 Euros.
Ao nível da receita, os principais fundos serão originários do Orçamento de
Estado, Empresa Municipal de águas e resíduos e do Município de Braga.
Receita Corrente
Receita de Capital

187.825,00 €
901.020,00 €
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Fig. 1 – Distribuição da Receita.
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889.000,00 €
75.000,00 €
58.585,00 €
66.260,00 €

Fig. 2 – Fontes da Receita.
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No que toca à Despesa, as verbas estão distribuídas pelas despesas correntes,
inerentes ao normal funcionamento da freguesia, e nas despesas de capital,
relativos aos investimentos a realizar.

Despesas Correntes
Despesas de Capital

187.650,00 €
901.195,00 €

Fig. 3 – Distribuição da Despesa.

A Junta de Freguesia continuará a dialogar com a Câmara Municipal, com o
intuito de trazer novos investimentos que sejam do interesse de Palmeira.
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Como se pode verificar, o Orçamento 2009 e o Plano Plurianual de Investimentos
que seguem em anexo, espelham de forma evidente as orientações que referimos
e que tentaremos materializar ao longo do ano, sem nunca descartar a
possibilidade de concretização de novos projectos, cuja oportunidade e interesse
assim o justifique.
Face ao exposto, remete-se em anexo os documentos supracitados.

