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PREÂMBULO 
 
 
 
 

 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento da Freguesia de Geraz do Minho para 2020 terão 
um ligeiro aumento face ao ano anterior. Durante o ano de 2020, do estado vamos receber 
uma verba de 26.500.00€, e do Município a verba mensal de 1.279.00€ para o acordo de 
Execução de Limpeza e a verba anual de 7425.00€ para o Contrato Interadministrativo. Com 
a nova entrada da delegação de competências estes ligeiros aumentos só devem permitir 
apenas manter as despesas de manutenção dos serviços administrativos e do edifício sede.  
 
Em reunião com o senhor Presidente da Câmara Municipal, decorrida no mês de Novembro, 
foi-nos garantida novamente o investimento no alargamento da Rua do Longaínho que 
deveria ser concluída em 2019. Esta obra estava a ser financiada exclusivamente pela esta 
Junta de Freguesia e obrigou novamente durante 2019, um grande esforço financeiro e a 
necessidade de abdicar de outras obras. 
O respetivo alargamento já foi publicado no Concurso Publico no Dário da República “Parte 
L – Contratos Públicos Anúncio de Procedimento PARTE L - procedimento n.º 14017/2019, 
com o valor do preço base do procedimento de 69043.58€ e esperemos que o seu início e 
conclusão sejam em 2020. 
 
 
O valor orçamentado para a Freguesia de Geraz do Minho em 2020 é de 56.748.85€ 
(cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e oito euros e oitenta e cinco cêntimos). 
 
É a exigência desta Junta de Freguesia, continuar apoiar todos os habitantes que necessitem de 
alguma ajuda no âmbito das suas possibilidades e em parceria e coordenação com as 
diferentes instituições que, vocacionadas para esse efeito, se encontraram já a desenvolver 
esse trabalho. Não ficaríamos bem com a nossa consciência se tal não acontecesse. 
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ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES PARA 2020 
 

1. Concluir a beneficiação da Rua do Longaínho; 
2. Pavimentação da Rua da Calva; 
3. Construção de muro de suporte da Rua dos Barreiros; 
4. Construção de muro de suporte da Travessa Martim Moniz; 
5. Beneficiação da Rua do Burgo; 
6. Concluir a beneficiação da Travessa do Rego; 
7. Apoiar a requalificação da Capela de Santa Tecla; 
8. Apoiar a requalificação do altar da Igreja Paroquial de Geraz do Minho. 
9. Acerto e substituição da calçada em alguns caminhos e ruas, particularmente nas que 

sofreram abatimento por força da colocação de condutas de água; 
10. Manter o tradicional Passeio/Convívio de Verão, aberto a toda a população; 
11. Manter o tradicional convívio com toda a população de Geraz do Minho, Familiares, 

Amigos e Emigrantes, aberto a toda a população; 
12. Manter o tradicional Magusto, aberto a toda a população; 
13. Manter o tradicional convívio de natal dos jovens e dos idosos de Geraz do Minho. 
14. Manter atualizada a página da Junta de Freguesia na Internet e a respetiva página no 

Facebook; 
15. Manter gratuitamente às aulas de exercício físico para os idosos; 
16. Apoiar, no sentido de proporcionar um melhor bem-estar à nossa população, através 

de novas atividades e outras já existentes na antiga Escola Primária; 
17. Dar continuidade ao apoio às 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) Do Grupo Semeadores da Esperança; 
f) Do Agrupamento Professor Gonçalo Sampaio; 
g) Dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso; 
h) Do Sport Club Maria da Fonte; 
i) Da Câmara Municipal (no âmbito dos passeios de idosos e reformados); 
j) Do Centro Comunitário do Vale do Cavado; 
k) De grupos de jovens e adultos que se associem para participação em eventos 

com declarado interesse para a freguesia. 
 
Aprovado, por unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Geraz do Minho 
aos cinco de dezembro de dois mil e dezanove. 
 

________________________________  

________________________________ 

________________________________ 



 4

 


