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Casa Mortuária:
Construção já 
começou

Obra deve ficar pronta no
início do próximo ano
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A Junta de Freguesia 
deseja a todos os 
Creixomilenses 
Boas Festas e um 
Próspero Ano de 
2008
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- Rua do Salgado com novo pavimento
- Rua da Senhora da Luz mais segura
- Rua de Laços mais larga e com novo pavimento
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Rua de Laços mais larga e com novo pavimento.
Com a construção de um muro de vedação ao longo de quase toda a extensão da Rua de Laços, e a consequente degradação do piso, 
levou o executivo da Junta a encetar diligências junto do proprietário do muro, tendo sido acordado entre as partes o arranjo da rua 
com novo calcetamento e ligação das águas pluviais. Esta obra contou com um importante e significativo apoio financeiro por parte 
do referido proprietário.                             

Rua do Salgado com novo pavimento 

rede de água e saneamento que se encontrava deteriorada, assim como na modificação dos ramais domiciliários. 

Rua Senhora da Luz mais segura

o proprietário do terreno, procedeu à demolição e remoção do muro ali existente, que se encontrava em perigo de derrocada, e 

se faça com mais segurança. 
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Travessa da Pisca 2 
oferece melhor segurança
No sentido de satisfazer o an-
seio dos moradores, a Junta 

-
cedeu à execução de passeio 
central de forma a garantir 
melhor segurança às pessoas 
idosas daquela rua de Creixo-
mil.

Rua dos Moinhos (antigo Largo das Lages/Rio 
Selho) com melhor acesso

-

precárias, levou um piso novo permitindo melhor circu-
lação e acesso aos residentes daquele lugar.

Reconstrução do Muro e Arranjo da Vedação no Robalo/Laços
Por apresentar perigo de derrocada, a Junta de Creixomil executou a obra de reconstrução do muro e arranjo da vedação 
em ferro que se encontrava bastante danificado, ficando aquele local mais limpo e com um novo aspecto, assim como maior 
segurança.

Reconstrução de parte do muro na Rua Oneca Mendes
Depois de um aparatoso acidente de viação, que originou a 

-

da reconstrução do referido muro.

- Travessa da Pisca 2 oferece melhor segurança
- Rua dos Moinhos com melhor acesso
- Reconstrução da parte do muro na Rua Oneca Mendes
- Reconstrução do Muro e Arranjo da Vedação no Robalo/Laços



4 : boletim infocreiximir Julho - Dezembro 07
O

br
as

 e
 in

ve
st

im
en

to
s 

- 2
00

7 
(c

on
t.

)

>>
ao longo dos anos, sempre teve inten-

-
-

nalmente a concretização deste an-
seio está prestes a consumar-se. Em 

Guimarães, a Junta está a proceder 

Creixomil.
A Câmara cedeu terreno à Junta e esta 
elaborou um projecto ambicioso para 
construção de uma das melhores Ca-

-

-

adapta às necessidades da localidade 
e muito desejado pela população de 

Creixomil, já que a ausência de um es-
paço próprio para as cerimónias fúne-
bres obrigava” a remediar” com a uti-
lização da Capela de S. Lázaro.

-
maras ardentes, uma sala de repou-
so para familiares e acompanhantes, 

previsto o arranjo de toda a zona en-
volvente, com espaços verdes e esta-
cionamento, ficando com um aspecto 
urbano moderno.
Creixomil fica, assim, dotada com um 
importante equipamento para que a 
população possa, em dignidade, pres-
tar as últimas homenagens aos seus 
familiares e amigos. A sua conclusão 
e inauguração estão previstas para o 

Escola Primária do Alto da Bandeira de Creixomil 
com novo piso de madeira nas salas de aula
A Escola Primária do Alto da Bandeira tem novo piso em 
madeira. Depois da colocação de um alarme e da instala-

-
nicipal de Guimarães procedeu à substituição do piso das 
salas de aula da Escola. A pedido da Junta, a Câmara ins-

-
las e estores novos em duas salas da Escola Primária do 
Salgueiral.

Rua da Liberdade com nova paragem de 
autocarros

da Liberdade, servindo assim melhor os utentes do mer-
cado municipal.

Casa Mortuária de Creixomil

Passeios da Rua da Saudade
A Câmara de Guimarães, a pedido da Junta de Creixo-
mil, reparou os passeios na Rua da Saudade, alargan-
do as caldeiras que estavam a danificar os passeios. De 
igual modo, procedeu à execução de rampas de acesso 
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Logradouro da Junta
>> No Cartório Notarial de Guimarães, foi lavrada a escritura 
do terreno do logradouro da Junta, situado na Rua da Rufina, 
freguesia de Creixomil, processo que já se arrastava há vá-
rios anos sem que houvesse acordo quanto à área a registar 
e pertencente à autarquia. Na presença de todo o executivo 
e de algumas testemunhas, foi por todos reconhecido que 

uma área de 279,5 metros quadrados.

>> Em reunião de 05 de Dezembro de 2007, o executivo da 
Junta aprovou o Plano Plurianual 2008/2011, Plano de Activi-
dades e o Orçamento para 2008. 

Receitas e Despesas constantes no documento tiveram como 
base a execução orçamental dos últimos três anos, excepto a 

-
sias que tem um aumento de 3.549 euros passando de 70.977 

-

Quanto à despesa e no que respeita ao aumento nas despesas 
com pessoal, tal situação verifica-se devido ao facto dos au-

estimada com base na promoção da funcionária administrativa 

decorrente de concurso interno de acesso geral. 
Em face dos valores estimados e calculados de acordo com os 

de Creixomil, procedeu-se à análise, discussão e elaboração do 
Plano de Actividades para 2008, o qual mereceu a aprovação 

No âmbito dos objectivos estabelecidos pelo executivo da Jun-
-

tos 2008/2011, entendido como um plano de horizonte móvel 

a realizar nos próximos anos, explicitando as respectivas previ-

Este Plano Plurianual prevê ajustamentos anuais resultantes das 

Museu Alberto Sampaio
>> -

no dia 18 de Novembro de 2007, e teve como objectivo di-
vulgar os espaços culturais do nosso concelho aos habitan-
tes da freguesia, propiciando-lhes assim um contacto com 

-
ta a Junta de Creixomil esteve representada pelo Secretário, 

RESUMO DO ORÇAMENTO 2008

RECEITAS VALOR DESPESAS VALOR

Correntes
De Capital

Outras

108.880,00
166.690,00

0,00

Correntes
De Capital

97.880,00
177.690,00

TOTAL 275.570,00 TOTAL 275.570,00

Orçamento 2008

Aprovação do Plano Plurianual 2008/2011
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Amador no Parque 
da Senhora da Luz
A Banqueira do Povo

Cinema ao ar livre
>>
Parque da Senhora da Luz, foram projectados um filme e 

de Creixomil. A Organização esteve a cargo da Junta de 

Noite de Fados em Creixomil
>> Com a presença de várias entidades e algumas deze-
nas de pessoas, a Junta de Freguesia esteve representa-
da pelo tesoureiro Armando Ferreira nas comemorações 
do 59º aniversário do Grupo “Os Heróis Portugueses”, 
que se realizou no Parque de jogos da Casa do Povo de 
Creixomil, no passado dia 10 de Agosto. Este evento con-
tou com a actuação do grupo de fados “Cidade Berço” 
que maravilhou os espectadores presentes com as suas 
belas e bonitas canções.

>> A Junta de Freguesia de Creixomil, no 
âmbito da Semana Sénior, levou a efeito  
a apresentação de uma peça de Teatro 
Amador. “A Banqueira do Povo“ foi 
representado pelo Grupo de Teatro do 
Centro Social Recreativo e Cultural de 
Campelos, no Parque da Senhora da Luz, 
no passado dia 30 de Junho de 2007. 
Apesar da noite fria para aquela época 
do ano, este espectáculo contou com a 
presença de várias dezenas de pessoas.
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Ceia de Natal na Casa do Povo

Casa do Povo: Novos Corpos Sociais tomaram posse

Circulação na Travessa da Igreja
>> -

-
-

truir e abrir ao trânsito mais uma rua em Creixomil com pas-

Assembleia de Freguesia
>>
de Dezembro de 2007
Lançamento do livro
>> A Junta esteve representada pelo Secretário, Salga-

inevitável/a viagem de um projecto”, no passado dia 27 

Ponte sobre o Rio Couros
>>
o Rio Couros, na Rua de Eiras, que se encontrava em mau 
estado de conservação.

Festival Folclórico 
>> O Executivo da Junta esteve presente no Jantar e no 

-
ganizado no Parque de Jogos desta Colectividade. Este 

-
-

mingos Bragança, que felicitou a Casa do Povo pela Or-

realizado no Parque da Senhora da Luz fazendo parte 
do programa das festas.

>> O Executivo da Junta esteve presente no jantar e tomada 
de posse dos novos Órgãos Sociais da Casa do Povo de Crei-

-
jectivo da nova Direcção será a obra social que irá nascer no 

-
gra creche, centro de dia e serviço de apoio domiciliário. Para 

que salientou a importância desta nova estrutura para a fre-
guesia de Creixomil.

>> A Junta fez-se representar nas Ceias de Natal da Casa 
do Povo e do Corpo Nacional de Escutas de Creixomil.
De realçar que a Ceia de Natal da Casa do Povo, or-

da Casa do Povo, na presença de cerca de 500 pessoas, 
assim como de várias entidades oficiais. 
O presidente da Direcção agradeceu o empenho de-
monstrado pelas diversas valências na organização do 

-

a todos que levaram à prática esta maravilhosa Ceia de 
-

nho para a concretização do tão ansiado projecto que 
certamente irá ser uma mais valia para Creixomil, dese-
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Resumo das Deliberações do Executivo 
da Junta 2º Semestre 2007

Julho de 2007
Deliberado proceder aos seguintes pagamentos: - 330 euros pelos 

Povo” e ao zelador do Parque da Sra. da Encarnação no âmbito da 
-

Programas Ocupacionais, três auxiliares para apoio ao refeitório e 
prolongamento de horário na Escola EB1 Alto da Bandeira, e dois 

Setembro 2007
Casa do Povo de Creixomil pedido de apoio financeiro para compartici-

-

-

Sra. da Luz -  Após  análise do processo do pagamento de electricida-

-
rado atribuir o valor de 750 euros para apoio nas despesas de deslo-

-
tar devido aos elevados custos com essa representação.; Deliberados 

auto de medição da obra na rua Sra. da Luz, no valor de 4.777,50 euros, 
-

rários relativos ao registo do terreno do Logradouro da Junta.
Outubro 2007

valor de 1.134,00 euros referente ao restante da obra de Pavimenta-

-
-

Novembro 2007

-
-

mento à mesma firma da factura n.º 208 de 29/10/2007, no valor 
de 393,25 euros pela prestação de serviços na obra da rua do sal-

valor de 3 979,50 euros. Por fim, foi deliberado por unanimidade 
um voto de pesar pelo falecimento da mãe do deputado da 

Salgueiral pedido de colaboração nas festividades de Natal,foi 
deliberado atribuir uma verba de 130 euros; Associação de Pais e Ami-
gos da Escola EB1 com Jardim-de-infância, foi deliberado 
atribuir o valor de 150 euros; Casa do Povo de Creixomil, deliberado 
atribuir a quantia se 750 euros; 

deputado Agostinho Lopes.
Dezembro 2007
Deliberado proceder ao pagamento da factura n.º 758 de 27/11/2007 

-
liberou atribuir a verba de 150 euros. Pedido de apoio financeiro da As-

as despesas do transporte de doentes socialmente emergentes, foi de-
-

sociação de Recreio e Cultura, o executivo deliberou atribuir a quantia 
de 250 euros. CNE – Corpo Nacional de Escutas - solicitam à Junta um 

-

-
-

Alteração Orçamental das receitas, cujos documentos 
ficam anexos à respectiva acta;
Após análise do pedido e entrega da documentação exigida por Lei, 

partir do mês de Novembro.

www.jf-creixomil.com

: Junta de Freguesia Creixomil
Rua dos Cutileiros 4835 -044 Guimarães
Telefone 253 417 255
Fax 253 417 255 
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