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PLANO DE ATIVIDADES/OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2023 

 

 

O plano de atividades aqui apresentado é um documento indicador de um 

conjunto de prioridades que a junta de freguesia quer realizar. 

 

É um documento em construção ao longo do ano, pois nem sempre algumas das 

atividades ou obras dependem exclusivamente da junta de freguesia. 

 

As grandes opções do plano são por excelência um documento onde o executivo 

da junta de freguesia de São Mateus expressa as suas opções e linhas orientadoras 

de ação. 

 

Deste modo os mesmos foram elaborados de acordo com a lei vigente, tendo em 

conta as atribuições e competências conferidas às junta de freguesia pela lei 

n.º169/99 de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela lei n.º5-A/2002 

de 11 de janeiro, a lei n.º75/2013, de setembro e tendo em atenção a atual 

conjetura económico-financeira. 

Para efeitos da aplicação do regime jurídico das autarquias locais (RJAL) 

aprovado pela lei n.º75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com o estabelecido 

com a alínea a) do artigo 16.º e conjugado com a alínea a) do número 1 do artigo 

9.º são apresentadas as opções do plano e proposta de orçamento para 2023.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MISSÃO  

 

Prestar apoio e serviço à população da freguesia de São Mateus – Madalena do 

Pico, numa ótica de satisfação das necessidades materiais, culturais e da melhoria 

das condições de vida dos nossos concidadãos. 

Promover uma política de proximidade com as instituições da freguesia. 

Pretende-se a implementação de processos de visem um serviço público de 

qualidade e de proximidade com o cidadão, imparcial, justo e eficaz. 

 

 

ATIVIDADES A DESENVOLVER  

(SÍNTESE) 

 

• Apoio a instituições e coletividades e colaboração com as mesmas no 

desenvolvimento do seu plano de atividades; 

• Transporte escolar dos alunos do primeiro ciclo desta freguesia não 

abrangidos pelo Estatuto do Aluno dos Ensinos Básicos e Secundários; 

• Divulgação das atividades que a junta de freguesia apoio/dinamiza; 

• Dinamização de oficinas e workshops em diversas áreas; 

• Criação de um banco de recursos com material de geriatria para 

empréstimos; 

• Promoção de atividades no âmbito desportivo, cultural e de promoção 

de valores da salvaguarda do ambiente; 

• Limpeza e monda química e manual do cemitério e acessos; 



 

 

• Limpeza e conservação de espaços públicos; 

• Limpeza e manutenção da casa mortuária; 

 

• Limpeza e manutenção nos sanitários públicos da freguesia; 

• Limpeza dos cursos de água; 

•  Realização de ações de sensibilização e de atividades de cariz ambiental; 

• Trabalhos variados relacionados com a iluminação de natal; 

• Manutenção e conservação do património baleeiro da freguesia; 

• Continuar a pugnar pela criação de pontos de abastecimento de água à 

lavoura nos matos de São Mateus; 

• Continuar a revindicar maiores condições da rede viária; 

• Continuar a diligenciar pela criação de um centro de ocupação de 

tempos livres para a freguesia; 

• Criação de melhores condições de utilização do Parque das Merendas; 

• Colocação de reboco nas paredes da estação de lavagem de trelas; 

 

São pois, esses documentos que submetemos à Aprovação da Assembleia 

de Freguesia de São Mateus, na expetativa de que sendo aprovados, 

permitam a aprovação de uma visão e projeto para a Freguesia de São 

Mateus. 

 

São Mateus, 29 de novembro de 2022 

 

 

 

A Presidente da Junta, 

 

 

 

Vânia de Fátima Machado Soares Goulart 


