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PREÂMBULO 
 
 
 
 

As Grandes opções do Plano e o Orçamento são documentos de previsão. Deverão, por isso, 
reflectir sempre tudo aquilo que se prevê “fazer” anualmente e incluir a respectiva dotação 
financeira, respeitando, ao mesmo tempo, o princípio básico do equilíbrio orçamental. 
 
Como é sabido, as Freguesias dependem quase exclusivamente das receitas fixas provenientes 
do Estado e da Câmara Municipal. 
 
O ano de 2010 vai caracterizar-se por um forte estrangulamento financeiro a todos os níveis 
na nossa Freguesia. O valor orçamentado para 2010, de tão baixo que é, pouco mais de 
quarenta e seis mil euros (46.000€), não tem comparação possível com os dos anos anteriores. 
Por exemplo, o valor orçamentado para 2009, por força do Acordo de Princípio da iniciativa 
das Juntas de Freguesia eleitas nas listas do Partido Socialista e celebrado entre elas e a 
Câmara Municipal, era de cerca de cento e seis mil euros (106.000€). 
 
É preciso andar muitos anos para trás para descobrir um orçamento parecido com o de 2010. 
Então a que se deve este forte desinvestimento? Do Estado as transferências até têm vindo a 
crescer e vai continuar a ser assim em 2010. Da Câmara Municipal foi-nos transmitido que 
não haveria investimento nenhum. Pela primeira vez, desde 2002, esta Junta de Freguesia não 
foi chamada para sugerir qualquer obra da sua Freguesia a incluir no Plano de Actividades e 
Orçamento Municipais e cujo valor, em 2009, era de cerca de vinte e cinco milhões de euros 
(25.000.000€). 
 
Era usual a Câmara Municipal custear pelo menos uma obra por ano em Geraz do Minho. 
Para 2010 era prioritário concluir-se o caminho de Portas (parte da Rua da Casa do Senhor e 
da Rua de Portas). Pelos vistos não vai ser possível. São opções tomadas por quem ganhou as 
eleições que terão forçosamente de ser avaliadas nos próximos actos eleitorais pela população. 
 
Continuámos a ter poucas perspectivas, também, quanto ao reinício da ampliação da rede de 
abastecimento de água pública à freguesia, parada desde 2002, ou quanto ao início da 
implantação da rede de saneamento básico, projectos estruturantes e essenciais nos tempos de 
hoje, mas da exclusiva competência e responsabilidade da Câmara Municipal por força dos 
montantes envolvidos e dos acordos estabelecidos entre o Governo de Portugal e a 
Comunidade Europeia. 
 
A Rua de Santo Estevão deverá ser a Estrada Municipal com o piso em pior estado de 
conservação de todo o concelho. Esta Junta de Freguesia estava à espera de que quem 
dirigisse os destinos camarários, neste mandato, compreendesse os legítimos anseios e 
preocupações de todos quantos percorrem diariamente esta importante via de comunicação. 
Daí, também, a nossa enorme frustração. 
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Nesta perspectiva não será legítimo perguntar em que é que vai ser gasto tanto dinheiro, na 
sua grande parte proveniente dos nossos impostos? Onde vão ser gastos para cima de vinte e 
cinco milhões de euros em 2010 no concelho da Póvoa de Lanhoso? Não seria justo que 
algum fosse distribuído pelas freguesias para melhorar o bem-estar dos seus residentes?  
 
 

ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES PARA 2010 
 
1. Continuar a beneficiação da Rua das Veigas. 
2. Continuar a beneficiação da Rua da Bouça e colocar novos pontos de iluminação. 
3. Beneficiar a envolvente à capela de Santa Tecla. 
4. Construir passeios divisórios e proceder à drenagem no Cemitério Paroquial. 
5. Concluir a beneficiação de todos os tanques públicos. 
6. Proceder ao acerto ou à substituição da calçada nalguns caminhos e ruas, em especial 

nas que sofreram abatimentos por força da colocação de condutas de água. 
7. Colocar abrigos nas paragens dos transportes públicos (EN n.º 103) 
8. Manter o já tradicional convívio de Verão, aberto a toda a população, bem como o 

convívio com os emigrantes. 
9. Continuar a dinamizar o acesso gratuito ao Posto Público de Internet. 
10. Substituir os equipamentos do parque infantil do logradouro da Junta de Freguesia. 
11. Continuar a apoiar as iniciativas: 

a) Das Comissões de Festas da Freguesia; 
b) Da Comissão de Festas de S. José; 
c) Da Fábrica da Igreja; 
d) Do Grupo de Jovens; 
e) Das Associações; 
f) Da EB1 de Geraz do Minho; 
g) Do JI de Ferreiros/Geraz do Minho; 
h) Dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso; 
i) Da Câmara Municipal (Passeios dos idosos e reformados); 
j) Do Centro Comunitário do Vale do Cavado; 
k) Da “Associação em Diálogo”; 
l) De grupos de jovens e adultos que se juntam para participar em eventos com 

interesse para a freguesia. 
 
 
Aprovado, por unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Geraz do Minho 
no dia 17 de Dezembro de 2009. 
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