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Passeios da Rua dos Cutileiros
Devido ao mau estado de conservação a Junta de Freguesia procedeu à reconstrução dos passeios do lado esquerdo e direito
na Rua dos Cutileiros, desde a rotunda até à entrada INEM (Hospital). Aproveitando esta intervenção, foi, ainda, colocado mais
sarjetas de escoamento das águas pluviais que se acumulavam por baixo do viaduto nos dias de chuva.

Antes da remodelação

Depois da remodelação

Passeios da Rua do Paço à Senhora Caldeiras novas na Rua Professora
da Luz
Maria Amélia Maia
No seguimento do pedido de moradores daquela zona, a Junta
de Freguesia procedeu à reconstrução dos passeios que se encontravam em mau estado de conservação devido aos troncos
das árvores existentes no local.

A Junta de Freguesia de Creixomil procedeu à substituição
de todas as caldeiras danificadas da Rua Professora Maria
Amélia Maia.

Passeios reconstruídos na Rua da Guiné (Salgueiral)
Após várias reclamações dos moradores daquela zona, devido ao mau estado dos passeios na Rua da Guiné, a Junta de Freguesia solicitou à Câmara Municipal de Guimarães a sua reparação. A autarquia procedeu à execução da referida obra que
contou, ainda, com o corte de algumas árvores que, devido ao seu grande porte, estavam a danificar a rede de águas e espaços circundantes dos prédios daquela zona.

Antes da remodelação

Depois da remodelação

Saneamento na Rua do Moinho
Velho - Cruz de Pedra
A pedido de vários moradores daquela zona, a Câmara Municipal de Guimarães adjudicou a obra de saneamento básico na
Rua do Moinho Velho (Cruz de Pedra) que liga ao GuimarãeShopping. Aproveitando a execução da obra, foi, também, colocado caixas de águas pluviais afim de capturar as águas que nos
tempos de maiores chuvadas se concentravam junto às habitações daquela Rua.

Rua de S. Miguel com novo piso
Após várias insistências por parte da Junta de Freguesia, devido ao mau estado da via, a Vimágua EIM SA, em parceria com a
Câmara Municipal de Guimarães, procederam à repavimentação e pinturas na Rua de S. Miguel e rotunda na Rua dos Cutileiros, respectivamente.
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Piso melhorado junto ao Hospital
No seguimento de vários pedidos de transeuntes, relativamente à dificuldade de circulação na calçada à portuguesa,
existente na área envolvente à Casa dos Pombais, que serve
de ligação da Av. Londres ao Hospital, a Câmara Municipal de
Guimarães, a pedido da Junta de Creixomil, procedeu a execução de um passeio central em lajeado, para que a passagem
das pessoas por aquela artéria se fizesse mais comodamente.

Parque Infantil na Praceta Cidade
Londrina
A pedido da Junta de Freguesia a Câmara Municipal de Guimarães, dotou o espaço verde que confina com a Praceta Londrina
(em frente ao 2º Cartório Notarial) de mais um equipamento de
lazer e recreio destinado às crianças daquela zona.

Repavimentação na Rua Eduardo
Almeida

Repavimentação na Rua Manuel
Peixoto

A Câmara Municipal de Guimarães procedeu à repavimentação e pintura na Rua Eduardo de Almeida, uma importante artéria na periferia da Freguesia. O grande fluxo de trânsito desta via justificava esta intervenção.

A Câmara Municipal de Guimarães, a pedido da Junta de Freguesia, procedeu à repavimentação e pintura desde a Rua da
Cruz de Pedra à Rua Manuel Peixoto e até à Rua Manuel Tomáz.
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Teatro no Parque da Senhora da Luz
Organizado pela Junta de Freguesia e integrado nas “Noites de Verão de Creixomil”, os Creixomilenses poderam assistir a
uma projecção do vídeo sobre o convívio sénior no Parque da Sra. da Luz no passado mês de Julho.
Muitos foram os espectadores que demandaram e se deliciaram com o vídeo e assistiram, ainda, a uma peça de teatro
apresentada pelo grupo de Teatro “Citânea - Associação Juvenil”. A tudo isto foi acrescentada a cerimónia de entrega de prémios e diplomas do concurso de fotografias “Freguesias com o Selho”.

Ceia de Natal - Casa do Povo
Como tem sido hábito, o executivo da Junta de freguesia esteve presente no Jantar de Natal da Casa do Povo de Creixomil.
Este ano, o jantar de Natal teve um sabor especial, uma vez
que foi servido no grande polivalente da sua nova casa. O objectivo do jantar foi o de angariar fundos para ajudar a custear
as obras em fase de conclusão. Apesar do valor que cada um
pagou, foi notório a alegria manifestada pelos sócios e simpatizantes desta instituição quando pisaram, pela primeira vez,
este novo equipamento social que irá servir a população de
Creixomil muito brevemente.
O Presidente do nosso Município, Dr. António Magalhães,
marcou presença e não deixou de felicitar todos aqueles que
levaram por diante esta grande obra.
No final da ceia, ainda houve tempo para um pé de dança
com a actuação a cargo do músico e cantor Francisco Ferreira
que gentilmente se associou a este evento em prol da Comunidade de Creixomil.

Breves
Lar de Santo António
No passado dia 02 de Outubro, na
Casa do Salgueiral e a Convite do
Lar de Santo António, o Presidente
da Junta de Freguesia, José da Costa Martins, esteve presente nas Comemorações do 75º (septuagésimo
quinto) aniversário da instituição.

Representações
A Junta esteve representada pelo Tesoureiro e Secretário da
Junta no Jantar de homenagem ao ex presidente da Junta, An-

tónio de Azevedo e Castro que decorreu no Mit Penha.
A Junta também se fez representar pelo Tesoureiro Armando
Ferreira, na ceia de Natal dos Escuteiros realizado na Escola D.
Afonso Henriques.

Estágios profissionais
No âmbito das boas práticas administrativas, nos meses de
Julho e Agosto, a Junta de Freguesia promoveu três estágios
profissionais com Carlos Castro, Luís Gonçalves e Paulo Castro.
Também e a pedido da entidade formadora “TRIFORMIS” o formando David Oliveira Freitas efectuou um estágio nesta Junta
no período de 12/11/2009 a 09/12/2009, de referir que estes
estágios não tiveram qualquer encargo financeiro para Junta.
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Eleições Autárquicas 2009
eleições de 2005, obtendo assim a maioria absoluta. O CDS obteve a melhor votação dos últimos actos eleitorais, pelo que em face
disso elegeram um deputado para a Assembleia de Freguesia, enquanto o PSD perdeu um deputado.
Em face do trabalho positivo realizado nos últimos 4 anos, em
coligação com o Partido Socialista na gestão da Junta de Freguesia,
a CDU foi a força partidária mais penalizada, uma vez que imerecidamente perdeu um deputado.
Em resultados eleitorais há sempre curiosidades, assim apresentamos nos quadros abaixo representados, os resultados das
votações do passado dia 11 de Outubro de 2009.

Após mais um acto eleitoral, realizado no passado mês de Outubro, confirmaram-se mais uma vez, que as eleições autárquicas
são diferentes de todas as outras - europeias, legislativas e presidenciais. De facto os eleitores elegem os seus candidatos e não os
partidos que estes representam. Os resultados do dia 11 de Outubro
são prova disso mesmo, traduzindo-se estes resultados, na escolha do candidato em função do órgão a que se submete a sufrágio.
Os quadros abaixo demonstram que nenhum partido obteve a
mesma votação para a Assembleia de Freguesia, Câmara Municipal e Assembleia Municipal.
Na votação para a Assembleia de Freguesia, o grande vencedor
foi o Partido Socialista, que somou mais 377 votos relativamente às

Resultados

Creixomil

Assembleia de Freguesia
Eleitores
Inscritos

Partidos

Resultados

PSD

CDS

PS

PCTP
MRPP

CDU

7732

1454

460

2074

53

545

TOTAIS

31%

10%

44%

1%

12%

Nulos

Brancos

Votantes

ABS

0

35

91

4712

3020

0%

1%

2%

61%

39%

Creixomil

Câmara Municipal
Eleitores
Inscritos

Partidos

Resultados

PSD

CDS

BE

PS

PCTP
MRPP

CDU

Nulos

Brancos

Votantes

ABS

7732

1136

378

96

2477

50

482

24

69

4712

3020

TOTAIS

24%

8%

2%

53%

1%

10%

1%

1%

61%

39%

Creixomil

Assembleia Municipal
Eleitores
Inscritos

Partidos

Resultados

PSD

CDS

BE

PS

PCTP
MRPP

CDU

Nulos

Brancos

Votantes

ABS

7732

1277

410

158

2180

61

523

29

74

4712

3020

TOTAIS

27%

9%

3%

46%

1%

11%

1%

2%

61%

39%

Comparação de Resultados - Eleições Autárquicas
Partidos

Creixomil

2005

2009

Resultados

PS

PSD

CDS-PP

CDU

PCTP
MRPP

Nulos

Brancos

Votantes

Total Votantes

1697

1632

106

682

62

61

128

2444

4368

6812

38,85%

37,36%

2,43%

15,61%

1,42%

1,40%

2,93%

35,88%

64,12%

7732

2074

1454

460

545

53

35

91

3020

4712

44,02%

30,86%

9,76%

11,57%

1,12%

0,74%

1,93%

39,06%

60,94%

Nº
Eleitores
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Tomada de posse dos 13 deputados à
Assembleia de Freguesia de Creixomil
Com pompa e circunstância, tomaram posse os novos autarcas da Assembleia de Freguesia de Creixomil. A Cerimónia decorreu no auditório da Escola EB 1 do Alto da Bandeira, na qual acorreu grande número de cidadãos e alguns representantes das colectividades da freguesia.
Foram empossados no passado dia 30 de Outubro os autarcas eleitos para a Assembleia de Freguesia de Creixomil. 5 elementos para o
executivo da Junta e 13 elementos para a Assembleia de Freguesia. No seu discurso, o autarca vencedor das últimas eleições autárquicas, José Martins, aproveitou para felicitar todos os eleitos e desejou que, no próximo mandato, sejam resolvidas algumas das aspirações das gentes de Creixomil. A última intervenção coube ao Presidente da Assembleia de Freguesia, António Carneiro Soares que pediu
a colaboração e respeito das escolhas dos eleitores de Creixomil, sem esquecer a essência do debate que define o regime democrático.
Prometeu, também, que nesta Assembleia os interesses da Freguesia estarão acima dos interesses partidários. Desejou, por último, sorte e bom trabalho ao executivo da Junta assim como aos novos deputados que tomaram posse.
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Executivo 2006/2009 - Última reunião
Na última reunião do executivo para o
mandato 2006/2009, o Presidente da Junta José da Costa Martins, no uso da palavra
enalteceu a postura e o trabalho desenvolvido por todo o executivo ao longo de todo
o mandato. O autarca sublinhou ter gostado de trabalhar com todos os elementos
do executivo e realçou o facto de, apesar
de forças partidárias diferentes, todas as
propostas apresentadas em reunião foram
aprovadas por unanimidade. Finalizou elogiando todo o trabalho desenvolvido pelos
dois elementos da CDU, desejando-lhes as
maiores felicidades.

O Secretário cessante da Junta, Joaquim António Salgado Almeida, afirmou terem sido doze anos permanentes de serviço
à Junta de Freguesia que agora terminam.
O último mandato foi, sem dúvida, o mais
profícuo, dado o espírito de equipa que caracterizou o executivo, onde os interesses
da freguesia estiveram sempre em primeiro
lugar. Mais disse que vai sair, com a consciência do dever cumprido e amargo de que
mais teria para dar a Creixomil. Esperando
que o novo executivo corresponda à responsabilização da maioria absoluta dada
pelos eleitores, despediu-se, desejando a

todos as maiores felicidades.
Todos os demais elementos da Junta se
pronunciaram, enaltecendo o espírito de
trabalho e transparência que caracterizou
o colectivo.

Plano de Actividades e Orçamento para 2010 aprovado por unanimidade
O executivo da Junta, em reunião extraordinária de 07-12-2009, aprovou o Plano de actividades e Orçamento para 2010. Armando Ferreira,
tesoureiro da Junta, após uma breve explicação,
informou que as previsões das Receitas e Despesas constantes no documento que apresentou, tiveram como base a arrecadação e execução orçamental dos últimos três anos, excepto na verba
referente ao Fundo de Financiamento das Freguesias que mantém o valor de 2009 em virtude
do OE - Orçamento de Estado para 2010 não estar ainda aprovado. Assim, os valores previstos e
constantes no orçamento de 2010 são: - Receitas
Correntes 104 567 € Receitas de Capital 65 890
euros no total de 170 457 €. - Despesas Correntes
104 490 €, Despesas de Capital 65 967 € dando
um total de 170 457 €.
Quanto à despesa, convém referir que este orçamento tem um ligeiro aumento nas despesas
correntes resultantes da manutenção dos equipamentos sociais à responsabilidade da Junta,
assim como nas despesas com pessoal, pelo que
tal situação verifica-se devido necessidade de admissão de um funcionário para a categoria de Assistente Operacional para serviços de limpeza na
freguesia, após a respectiva abertura do concurso
público geral de acesso.
Em face dos valores estimados e calculados de
acordo com os critérios já mencionados e tendo
como base a realidade e necessidades para a Freguesia, procedeu-se à análise, discussão e elaboração do Plano de Actividades para 2010, para o
qual o Pres. José Martins, propôs a execução de
algumas obras e actividades a executar e realizar no próximo ano. Ainda no âmbito dos objectivos estabelecidos pelo executivo da Junta, foi
elaborado o PPI - Plano Plurianual de Investimentos 2010/2013, entendido como um plano de horizonte móvel de quatro anos, que inclui os projectos, obras e acções a realizar neste mandato.
Neste documento constam as respectivas previsões de execução, quer da obra, quer da despesa
estimada, pelo que, este Plano Plurianual sofrerá ajustamentos anuais resultantes das respectivas execuções. Este Plano Plurianual 2010/2013
no valor global de 297.417 € foi também aprovado
por unanimidade.

Orçamento 2010 - Junta de Freguesia de Creixomil
Despesas

Receitas

Rubricas

Valor

%

Rubricas

Despesas correntes

Valor

%

Receitas correntes

o1 Despesas com pessoal:

53 960,00

31,7

01 Impostos Directos:

1 100,00

o2 Aquisição de Bens e Serviços:

37 950,00

22,3

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades:

9 700,00

5,7

o4 Transferências Correntes:

12 000,00

7,0

05 Rendimentos da Propriedade:

10,00

0,0

o6 Outras Despesas Correntes:

580,00

0,3

06 Transferências Correntes:

91 962,00

54,0

165,00

0,1

07 Vendas de Bens e Serviços Correntes
08 Outras Receitas Correntes
Total de Despesas Correntes

104 490,00

61,3

Total de Receitas Correntes

Despesas de Capital
o7 Aquisição de Bens de Capital

0,6

1 630,00

1,0

104 567,00

61,3

64 590,00

37,9

1 300,00

0,8

Receitas de Capital

65 967,00

38,7

10 Transferências de Capital
13 Outras Receitas de Capital

Total de Despesas de Capital

65 967,00

38,7

Total de Receitas de Capital

65 890,00

38,7

Total de Despesas

170 457,00

100,0

Total de Receitas

170 457,00

100,0

Plano de Actividades
Designação da Obra/Programa/Projecto/Acção
Projecto e Remodelação do Edifício Sede Junta Freguesia

Reconstrução de Passeios Rua Prof. Maria Amélia Maia

Repavimentação Drenagem Águas na Rua Oneca Mendes

Projecto de Requalificação Rua dos Cutileiros

Repavimentação Drenagem Águas na Rua da Pisca

Manutenção e Conservação Parques Infantis

Repavimentação Drenagem Águas na Rua do Carriço

Projecto e Estudo Zona de Pesca Desportiva - Rio Selho

Repavimentação Drenagem Águas na Rua das Amarilhas

Reconstrução de Passeios Rua C. Pedra até Lar S. António

Repavimentação Drenagem Águas na Rua Amadeu Carvalho

Reabilitação Caminho Medieval R. Amadeu Carvalho/Stª Apolónia

Repavimentação Drenagem Águas na Rua das Lameiras

Recuperação Ponte Romana e Zona Envolvente

Repavimentação Drenagem Águas na Rua Abel Salazar

Projecto e Estudo para Ligação Cerca Selho/Oneca Mendes

Colocação de Protecção Parque Carvalhas-Salgueiral

Projecto e Estudo Resolução do Trânsito-Shopping à Cruz de Pedra

Colocação de Protecção Rua das Amarilhas

Repavimentação Entroncamento Rua Boucinha-Trav.Robalo

Requalificação do Pq. S. Luz Const. Sanitários, Bar e Esplanada Manutenção e Conservação Parque Lazer Cerca Selho
Pavimentação Rua da Honra

Manutenção do Ringue de Jogos do Robalo

Proj. e Constru. de Cobertura Tanque Público da Cerca de Selho Manutenção Ringue de Jogos Alto da Bandeira (Escola)
Estudo e Projecto-Requalificação Rua Arqº. Mário Cardoso

Outros Investimentos-P/ Obras Equipamentos Adm/e Informática
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Rua dos Cutileiros 4835-044 Guimarães
Telefone (+351) 253 417 255
Fax (+351) 253 417 255
Contribuinte n.º 501 130 071

Direcção e Redacção Junta de Freguesia de Creixomil
Paginação José Faria
Periocidade Semestral

Resumo das Deliberações do Executivo da Junta 2º Semestre 2009
Julho 2009

Novembro 2009

Aprovada por unanimidade a proposta do Vogal da Junta Sr.
Adão Martins de um voto de louvor ao Futebol Clube “Os Piratas
de Creixomil” pela conquista do título de Campeões Nacionais da
2ª Divisão de Futsal, – Pedido de apoio financeiro da APEEB1- Associação de Pais e Amigos da Escola EB1 com Jardim-de-infância de Creixomil, para comemoração do seu trigésimo aniversário, foi deliberado atribuir o valor de 50 euros; - Pedido de apoio
financeiro da Casa do Povo de Creixomil - Secção de Pesca para
deslocação da atleta Branca Maria Ventura Alves Passos a Itália
– Campeonato do Mundo de Pesca, foi deliberado por unanimidade atribuir o valor de 250 euros; - Proposta do Presidente do
executivo José da Costa Martins, para aprovação de voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Domingos Ribeiro, ex-membro da Junta
de Freguesia e pela utilização sem custos da Casa Mortuária de
Creixomil, esta proposta foi aprovado por unanimidade.

Nomeação dos pelouros do Executivo da Junta de Freguesia. O
Presidente da Junta, José da Costa Martins, no uso das suas competências, e ao abrigo do art. 38, n.º 1 e 2 da Lei n.º 5-A/2002 de
11 de Janeiro, nomeou para Secretário, José Jorge Alves Pereira;
para Tesoureiro, Armando Lopes Ferreira; 1º Vogal, Custódio Gomes Ribeiro e 2º Vogal, Sara Isabel Gonçalves da Cunha; - Foi ainda
deliberado, autorizar a realização de despesas tendo como limite máximo, o valor de 200 euros; - Pedido de estágio da entidade formadora “TRIFORMIS” para o formando David Oliveira Freitas
a iniciar no dia 12/11/2009 e a terminar no dia 09/12/2009, sem
qualquer encargo financeiro para a Junta de Freguesia, o mesmo foi
aprovado por unanimidade; - Pedido de apoio financeiro do Clube
de Xadrez Afonsino, para a garantia de permanência do único clube
de xadrez sediado em Creixomil, foi aprovado atribuir o valor de 100
euros; - Proposta de abertura de vagas no quadro de Pessoal para 6
Assistentes Operacionais (um lugar preenchido com a categoria de
cantoneiro de limpeza a extinguir, um lugar a preencher para limpezas e manutenção dos equipamentos da Freguesia e quatro lugares a preencher para apoio aos refeitórios escolares da freguesia
e ou auxiliares administrativos. A proposta foi aprovada por unanimidade e encaminhada para deliberação da Assembleia de Freguesia; - Foi ainda deliberado atribuir um subsídio extraordinário à
Casa do Povo de Creixomil no valor de 500 euros para apoio à realização da Festa de Natal e à obra do Centro Comunitário; - Aprovada
proposta para a 3ª Alteração Orçamental relativa ao Orçamento de
2009; - Relativamente ao jantar de Homenagem ao Sr. António de
Azevedo e Castro (Ex-presidente da Junta de Freguesia) a realizar
no dia 27/11/2009, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade fazer representar-se pelo Secretário Jorge José Alves Pereira e
pelo Tesoureiro Armando Lopes Ferreira.

Agosto 2009
Deliberados os Pagamentos à firma “Eduardo Manuel Soares da
Fonseca Unipessoal, Lda. do 1º auto de medição no valor de 8.000
euros referente à obra de pavimentação da rua da Boavista, assim
como pagar o valor de 7.398 euros referente à obra de pavimentação e drenagem de águas na Calçada da Sra. da Luz; - Pedido
de subsídio do Futebol clube “Os Piratas de Creixomil” de acordo
com a apresentação do Relatório e Contas de 2008, foi deliberado
atribuir o valor de 750 euros, conforme regulamento.

Setembro 2009
Deliberado o pagamento à firma - Rectanguleixo - Instalações Desportivas, Lda. no valor de 5.480 euros, referente à obra
de requalificação do Parque Infantil do Salgueiral; - Proposta de
aquisição de serviços de quatro tarefeiras, para apoio ao refeitório e prolongamento de horário na Escola EB1 do Alto da Bandeira no período de 15/09/2009 a 15/10/2009, assim como um
Seguro Colectivo de Acidentes Pessoais. Devido à proximidade do
novo ano escolar e ao próximo acto eleitoral, foi deliberado por
unanimidade assumir os encargos com a prestação dos serviços,
no âmbito do protocolo de cooperação com a CMG para a gestão
de refeitórios escolares; - Pedido de subsídio da Casa do Povo de
Creixomil, conforme regulamento de atribuição de subsídios às
colectividades. Em face da entrega do Relatório e Contas 2008,
foi deliberado por unanimidade atribuir a quantia de 750 euros. Aprovada por unanimidade a proposta da 2ª Alteração Orçamental, após breve explicação do Tesoureiro Armando Ferreira.

Dezembro de 2009
Foi aprovado por unanimidade o Plano de Actividades e Orçamento para 2009 no valor total de 170 457 euros, assim como o
PPI - Plano Plurianual de Investimentos 2010/2013 no valor total
de 297.417euros ; - Deliberado deslocar o expositor da Junta da rua
do Carriço para a Escola do Alto da Bandeira, conforme solicitado
pela Associação de Pais e Amigos da Escola EB1 do Alto da Bandeira; - Pedido da Escola EB1 do Salgueiral, para apoio na comemoração da festa de natal, foi deliberado atribuir o valor pecuniário de
160 euros; - Pedido de Diogo Abreu da Silva e Pedro José Ribeiro
Abreu para exercerem funções na Junta de Freguesia em regime
de serviço comunitário, foi deliberado aceitar os seus serviços de
acordo com as necessidades da Junta de Freguesia.

