JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA SERRA
MACHICO
PLANO DE ACTIVIDADES 2012
Nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 34º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submetemos à
apreciação da Assembleia de Freguesia, o plano de actividades, para o ano económico
de 2012.
O presente plano visa cumprir os compromissos que assumimos perante o eleitorado
aquando a nossa candidatura, conscientes de que a actual conjuntura económica
complica ainda mais a actuação das Juntas de Freguesia, o nosso plano, adequa-se com
a nossa reduzida disponibilidade orçamental.
ÁREA SOCIAL
1. Promover o bem estar e satisfazer as necessidades essenciais das pessoas e famílias
mais carenciadas;
2. Realização de um passeio destinado à população sénior da freguesia;
3. Celebração do dia dos Avós;
4. Apoio e colaboração com o Centro de Dia e Lar de Idosos na dinamização de iniciativas
que fomentem o convívio com os idosos.
EDUCAÇÃO
1. Os estabelecimentos de ensino sediados na freguesia continuarão, à semelhança de
anos anteriores, a merecer o nosso apoio para o desenvolvimento das suas actividades
extracurriculares, nomeadamente:
• Pão por Deus
• Natal;
• Carnaval;
• Páscoa;
• Dia da Árvore
• Dia da Mãe e do Pai;
• MUSICAEB;
• Mercado Quinhentista;
• Dia da Criança;
• Encerramento do ano lectivo.
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2. Colaborar nas acções que visem estimular hábitos de leitura e de escrita, contribuindo,
deste modo, para melhorar o nível literário da população;
3. Continuaremos, no âmbito das competências que nos estão atribuídas a nível do
ensino básico 1º ciclo, a apoiar na aquisição de material de expediente e limpeza;
4. Executar pequenos trabalhos de manutenção e reparação nas escolas.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
1. As instituições de natureza social, cultural e desportiva, sediadas na freguesia irão
continuar a merecer o nosso apoio condicionado às disponibilidades orçamentais
existentes e ao tipo de iniciativas a promover, nomeadamente, a Casa do Povo; o
Grupo Cultural e Recreativo; o Grupo de Danças Modernas e a Associação Desportiva e
Cultural de Santo António da Serra;
2. Participação em eventos culturais e desportivos em conjunto com outras instituições;
3. Apoiar nas festas religiosas em honra dos santos padroeiros
AMBIENTE E HIGIENE
1. Continuaremos a construir bases de resguardos para os contentores de lixo e
ecopontos;
2. Limpeza e manutenção de caminhos, veredas e levadas da freguesia, bem como de
todos os espaços públicos e ajardinados;
3. Colocação, limpeza e manutenção das paragens de autocarros.
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APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

Escola Básica 1º ciclo Santo António da Serra

1.000,00

Infantário de Santo António da Serra

400,00

Serviços Culturais Recreativos e Religiosos

100,00

Associação Desportiva e Cultural de Santo António
da Serra
Grupo Cultural da Casa do Povo de Santo António
da Serra

250,00
350,00

MUSICAEP

100,00

Mercado Quinhentista

100,00

Outros Apoios

100,00
Total

2.400,00

OUTRAS
1. Colaboração e articulação com todas as entidades competentes para a resolução dos
problemas da freguesia e da sua população;
2. A atribuição dos números de polícia está concluída, no entanto, estaremos atentos às
eventuais actualizações que sejam necessárias realizar na sequência de novos
caminhos ou empreendimentos;
3. Colocação das placas toponímicas.
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CONCLUSÂO
Tendo como principal objectivo, o bem-estar da população da freguesia, foi elaborado
o presente Plano de Actividade para o ano de 2012, que vindo no seguimento do nosso
trabalho, irá dar satisfação à nossa população. Esperamos cumpri-lo, trabalhando com
todos e para o bem de todos.
Aprovado pelo Executivo da Junta de Freguesia no dia 29 de Novembro de 2011
O Presidente: ___________________________________________________________
O Secretário: ___________________________________________________________
O Tesoureiro: ___________________________________________________________

Aprovado na sessão de Assembleia de Freguesia no dia 15 de Dezembro de 2011
A Mesa de Assembleia de Freguesia
O Presidente: ___________________________________________________________
Primeiro Secretário: ______________________________________________________
Segundo Secretário: ______________________________________________________
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