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INTRODUÇÃO  

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, vem o Órgão Executivo da Junta de Freguesia das Manadas, 

submeter para apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, o Plano de 

Atividades e o Orçamento para 2023.  

A atividade da Junta de Freguesia das Manadas assenta, fundamentalmente, em 

dois documentos de natureza previsional: o Orçamento e o Plano de Atividades. 

Este documento reflete um plano de atividades e orçamento 2023, tendo como 

linhas orientadoras a estratégia que seguimos desde o primeiro dia do nosso 

mandato.  

 

PLANO DE ATIVIDADES 2023 

A elaboração do Plano de Atividades para o ano de 2023 da Junta de Freguesia 

das Manadas que agora se apresenta segue uma linha de continuidade na maior 

parte dos projetos, ações e iniciativas mas apresenta também um carácter de 

inovação que consideramos determinante.  

Construímos coletivamente um Plano de Atividades. Queremos continuar a 

apresentar, tal como tem acontecido ao longo do mandato um Plano de Atividade 

e Orçamentos muito realistas com graus de execução na ordem dos 90% e em 

que as pessoas, principal foco do nosso trabalho, se revejam. 2023 não será 

exceção no que diz respeito a esta questão. Estamos certos que voltamos a 

espelhar nos documentos de gestão aquilo que foram as opções e prioridades 

de todos os que vivem, estudam e trabalham na nossa Freguesia.  

TRABALHADORES 

- Incentivar a participação dos nossos funcionários em ações de formação 

contínuas;  

- Organizar um convívio de Natal dos funcionários e colaboradores da freguesia; 
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- Manter atualizado o Mapa de Pessoal. 

 

ADMINISTRAÇÃO  

- Desenvolver todos os esforços no sentido de continuar a qualidade do 

atendimento e dos serviços prestados à população; 

- Continuar a adquirir software;  

- Assegurar a manutenção dos equipamentos existentes; 

- Assegurar a elaboração de atestados e certidões como vem sendo hábito;  

- Assegurar as operações necessárias ao recenseamento eleitoral, de acordo 

com a nova legislação; 

- Assegurar o apoio logístico e administrativo à Assembleia de Freguesia; 

- Criar o Regulamento de taxas e licenças da Freguesia de Manadas 

- Criar o registo e licenciamento de canídeos 

- Continuar a servir as pessoas sempre que solicitado e o mais rápido possível. 

 

INFORMAÇÃO 

 - Continuar a manter a página de Facebook da junta atualizada para que as 

pessoas possam acompanhar todo o trabalho que é feito diariamente; 

- Fazer uma revista à semelhança do primeiro mandato com o balanço de tudo 

que foi sendo executado. 
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EDUCAÇÃO 

- Apoiar as iniciativas festivas organizadas pela comunidade escolar (Exemplo: 

colaborar nas fantasias e carnaval e na aquisição das prendas de Natal);   

 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 - Continuar o protocolo de Execução de Delegação de Competências n.º 5/2014 

celebrado entre a nossa Junta de Freguesia e a Câmara Municipal das Velas, 

mais propriamente: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza e manutenção dos caminhos municipais e espaços 

públicos, sargetas e sumidouros; 

c) Manter e reparar o mobiliário urbano instalado no espaço público; 

 

- Continuar o Contrato interadministrativo de Delegação de Competências n.º 

11/2014 celebrado entre a nossa Junta de Freguesia e a Câmara Municipal das 

Velas, mais propriamente: 

a) Manutenção das linhas de água nas zonas urbanas; 

- Continuar a realizar o Acordo de Colaboração celebrado entre a nossa Junta 

de Freguesia e a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

referente a recolha de resíduos abandonados em espaços públicos, incluindo 

orla costeira; limpeza, manutenção e desobstrução de linhas de água afluente 

a zonas urbanas; operações de conservação da natureza e de qualificação do 

território; e desenvolvimento de ações de sensibilização ambiental. 

- Continuar o Contrato Programa nº 005/2022 celebrado entre a nossa Junta 

de Freguesia e a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e 

Infraestruturas, mais propriamente concluir as obras de reabilitação da Ermida 

de Guadalupe e Porto dos Terreiros.  
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OBRAS/ARRUAMENTOS 

- Concluir as obras do Bar do Porto das Manadas; 

- Continuação da recuperação de muros/caminhos por toda a freguesia; 

- Concluir as obras no cemitério, nomeadamente “divisões” na parte nova; 

- Reparação manutenção do "Maré Viva e do Bar dos Terreiros 

CEMITÉRIO 

- Limpeza e manutenção do interior e exterior do cemitério;  

- Proporcionar a venda de sepulturas. 

 

ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

- Continuar a apoiar todas as instituições sem fins lucrativos da Freguesia nas 

mais diversas atividades; 

- Continuar a colaborar com a Casa do Divino Espírito Santo das Manadas e 

Comissão de Fábrica da Igreja Paroquial das Manadas na manutenção e 

melhoramento dos jardins e zonas envolventes e em tudo o que tiver ao nosso 

alcance; 

 

PROTOCOLOS E PARCERIAS 

- Continuar a celebrar protocolos e parcerias com outras Entidades Públicas ou 

Privadas. 
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CONCLUSÃO 

Os projetos e ações supra referidos refletem os objetivos a concretizar ao longo 

do ano 2023. 

É com esta firme convicção que voltamos a submeter à apreciação e a provação 

da Assembleia de Freguesia o Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 

2023, na expectativa de que mereça, dos seus membros, uma natural aceitação 

positiva garantindo assim o normal funcionamento e gestão da Junta de 

Freguesia. 

 

 

 

 

Aprovado por unanimidade em Assembleia de Freguesia a 6 de Dezembro 2022. 
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