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Preâmbulo
O actual Executivo apresenta as Grandes Opções, o Orçamento, o Plano Plurianual de Investimentos e o Mapa de
Pessoal, onde se conjuga um esforço para manter as opções para a Freguesia, bem como tentar cumprir os pontos
de compromisso, tendo por pressuposto o programa eleitoral para quatro anos que foi apoiado no acto eleitoral
de 2017.
Se é certo que em 2017 merecemos a confiança dos nossos eleitores, é nesta base que pretendemos alicerçar o
nosso compromisso com todas as pessoas, indo ao encontro de várias vontades, sensibilidades e ideias.
É nosso desejo manter a premissa da proximidade, tentando aproximar os eleitos da população e a população
das opções dos eleitos. Uma maior proximidade entre estes agentes traduzir-se-á num maior grau de
conhecimento da Freguesia e gerará mais confiança na resolução de situações pessoais, sociais, administrativas
ou de qualquer outra índole.
“É a pluralidade que nos torna autênticos…é a vontade de servir que nos torna genuínos” e queremos fazer jus
a este exercício de a todos servir.
Esta proximidade permite-nos ser um executivo, agora constituído por eleitos da CDU-Coligação Democrática
PCP-PEV e Partido Socialista, com consciência da realidade e com vontade de ajudar a população, unindo as
Freguesias agregadas.
A nossa autarquia empenha-se, todos os dias, em efectuar uma gestão comprometida, responsável e interessada,
reivindicando, junto das entidades competentes, soluções e respostas para todas as solicitações que contribuam
para uma melhor circunstância de vida da nossa população.
Do conhecimento da Freguesia, da sua dimensão, dos seus problemas, entendemos que as autarquias locais, neste
caso as Freguesias, podem e devem ter mais responsabilidade na gestão do espaço público. Actualmente, sendo
uma Freguesia do centro urbano, muitas das ocorrências que nos são reportadas são diretamente mediadas com
as entidades competentes com quem procuraremos um diálogo franco e aberto.
Foi cumprido o Estatuto da Oposição, tendo sido assegurado o direito dos partidos não representados no órgão
executivo, mas com assento na Assembleia de Freguesia de se pronunciarem sobre a elaboração do documento
apresentado, e num programa que não se prevê de fácil execução, procuramos incorporar todas as propostas que
se estimam exequíveis, sobretudo aquelas que certamente são da responsabilidade da Freguesia, ao nível das
suas atribuições.
Estamos conscientes da dificuldade, mas com persistência e trabalho conseguiremos elevar as condições de vida
da população das três Freguesias agregadas.
O Presidente da Junta da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela
José Ramos
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INTRODUÇÃO
A União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, os seus serviços e os seus
trabalhadores, orientam-se pelos seguintes princípios:

Missão
A nossa missão é promover o bem-estar e a qualidade de vida, pondo-nos sempre no lugar do
outro.
Contribuir para o envolvimento responsável e activo dos cidadãos na sociedade civil e na
construção de soluções para os desafios da sociedade actual.
Promover a Cidadania através de parcerias.
Cativar os jovens e adultos para que partilhem competências e capacidades ao serviço da
sociedade.

Visão
Estrutura que garante o exercício organizado da democracia, com o propósito de construir
uma Freguesia centrada nas pessoas e ao serviço das pessoas, elevando os padrões de
qualidade, coesão e inclusão social.
O cidadão para além dos deveres que a todo o momento lhe são solicitados, tem o direito a
um serviço de proximidade. É dever da Junta de Freguesia garantir este serviço ao cidadão,
contribuindo para a melhor forma de estar na sociedade.
Consolidação de novas competências, em domínios sociais e de gestão dos espaços públicos
das Freguesias.
Promoção de parcerias no âmbito da Rede Social como forma de captar para a Freguesia mais
e melhores serviços por parte das instituições de solidariedade social.
Adopção das novas tecnologias como forma de facilitar o aproximar da população à Freguesia.
A evolução dá-se porque há sempre necessidades, mas
sustentáveis que não condicionem o futuro da Freguesia.

será

efectuada

com

critérios

Valores
A Junta de Freguesia rege-se pelo seguinte quadro de valores:

Orientação
É satisfazer e procurar exceder a expectativa das pessoas, procurando a justiça, a equidade,
a igualdade, a coesão territorial e a inclusão.

Responsabilidade

Trabalhar com rigor, transparência, qualidade, eficiência e seriedade, sempre orientados
para o cumprimento dos compromissos.

Ambição

Nunca desistir, procurar ir sempre além na base do conhecimento com vista à melhoria das
condições de vida das pessoas.

Cooperação
Aprender com todos, participar, partilhar, trabalhar em equipa e estabelecer parcerias
colaborativas.
Inovação – Procura de soluções que acrescentem valor.
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A apresentação das Grandes Opções do Plano e Orçamento, o Orçamento, o Plano Plurianual de Investimentos e o Mapa de
Pessoal é um momento importante para a vida de uma Freguesia. No documento reflectem-se as visões, as posturas e as
políticas do Executivo, subscrevendo um compromisso com os fregueses, com uma postura de proximidade, atenta e sempre
disponível, indo ao encontro das suas necessidades, pois, afinal, uma Freguesia é uma unidade orgânica onde pulsam várias
pessoas, sentimentos e emoções.
O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL, aprovado ao abrigo do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de
Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei nº. 315/2000 de 2 de Dezembro
e pelo Decreto-Lei nº. 84-A/2002, de 5 de Abril, determina as Grandes Opções do Plano, Orçamento, o PPI e o Mapa de Pessoal
como documentos previsionais e obrigatórios a adoptar pelas Autarquias Locais, sujeitos a elaboração e aprovação.
O Orçamento, as Grandes Opções do Plano, o PPI e o Mapa de Pessoal, para 2018, definem de forma clara a estratégia
adoptada pelo Executivo da Junta de Freguesia, para o cumprimento dos objectivos propostos, de forma sustentável,
procurando dar resposta às constantes necessidades da população, sem prejuízo do indispensável rigor e contenção
necessária, por forma a garantir o respetivo equilíbrio orçamental.
O documento apresenta uma estratégia pensada no desenvolvimento da Freguesia. Enaltece a valorização de todos os agentes
da Freguesia, apostando, como não podia deixar de ser, na Acção Social, na Cultura, na Educação, no Ambiente, no Desporto,
na Juventude entre outros, na mediação de situações que promovam a melhoria contínua do espaço público e num amplo
conjunto de políticas sociais.
A adopção de uma estratégia de acção, que passa por ser uma voz activa de toda a sua população intervindo directamente no
âmbito das suas competências legais e encaminhando e solicitando a intervenção de outras entidades, cujas matérias
ultrapassam as competências da Freguesia, acompanhando-as até à resolução, com um diálogo permanente com os seus
parceiros, visando a optimização dos recursos financeiros a envolver, bem como dos meios humanos que tem ao seu dispor.
Vamos procurar o diálogo com a Assembleia de Freguesia e o Município, procurando desta forma a cooperação necessária
para que este Executivo trabalhe na defesa dos interesses da população.
A reforma administrativa e a transferência de novas competências continua a ser um desafio central neste mandato, exigindo
um grande poder de coordenação e organização. Defenderemos junto do Município os reais interesses da Freguesia.
Para além do atrás referido, a entrada em vigor, já a 01 de Janeiro de 2018, do Sistema de Normalização Contabilística para a
Administração Pública (SNC AP), em substituição do POCAL, normativo único a ser utilizado em todo o sector público, vai
implicar ajustamentos a vários níveis, inclusive contabilidade, contratos públicos, lei dos pagamentos em atraso, fundos
disponíveis. Apesar da obrigatoriedade da sua aplicação e implementação vemos com preocupação a formação necessária do
pessoal de forma a ultrapassar mais este obstáculo.

Esta é a nossa aposta, esta é a nossa forma de demonstrar um compromisso sério com a população e voltado para as
pessoas
Em termos orçamentais, o valor de 1.268.480.64 € encontrado, quer para a Receita, quer para a Despesa, foi calculado
com base nos valores contabilizados no mandato anterior, com as devidas projecções.
Dando cumprimento ao disposto no art.º 16, n.º1, alínea a), conjugado com o art.º 9º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 75/2013,
de 1 de Setembro, o qual estabelece que compete à Junta de Freguesia elaborar as Grandes Opções do Plano,
Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos e o Mapa de Pessoal para o ano de 2018, submetemos a sua apreciação
para aprovação pela Assembleia de Freguesia.
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Os presentes documentos previsionais, GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO, PPI E MAPA DE
PESSOAL, são os documentos legais que fundamentam e orientam a actividade global da Freguesia.
Contêm as principais orientações políticas e são constituídas pelas actividades mais relevantes para o ano de 2018.
Asumem um papel no planeamento, esclarecimento, transparência, identificando projectos e acções.
Com grande rigor orçamental, é um documento previsional extremamente fiel às reais necessidades da nossa
comunidade e enquadrado nas possibilidades financeiras da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa
Maria Maior e Monserrate) e Meadela e no apoio esperado do Município.
As Grandes Opções do Plano para 2018 alicerçam-se nas seguintes premissas:
- Adoptar uma política rigorosa de gestão de recursos financeiros, sem comprometer a prestação dos serviços;
- Priorizar a Educação, a Acção Social, o Emprego e a Formação Profissional, a Cultura, a Economia Local, o
Turismo, a Juventude e as Políticas de Informação e Proximidade.
O futuro passa por “fazermos mais e melhor, rentabilizando e maximizando recursos”. Hoje, mais do que nunca,
devemos centralizar a gestão na “sustentabilidade e eficácia”. O Executivo está à altura destes desafios, pelos
quais se bate junto das entidades com que mantém relações de proximidade.
O documento apresentado procura defender de forma intransigente a identidade das Freguesias agregadas e
relevar as especificidades locais, bem como respeitar as suas matrizes sociológicas, históricas e culturais.
Estão igualmente contempladas propostas apresentadas por todas as forças partidárias, que exerceram o seu
direito previsto no Estatuto do Direito da Oposição, bem como dos fregueses que, no dia-a-dia, nos transmitem
os seus anseios e preocupações.
Continuaremos a fazer a diferença se nos mantivermos unidos!
LUTAR POR UMA FREGUESIA MAIS SOLIDÁRIA, FRATERNA E DESENVOLVIDA
Contem comigo! Contem com esta equipa!

Espero poder contar com a vossa participação e apoio,
O Presidente da Junta
José António Gonçalves Ramos
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
Sendo um dos principais pilares da nossa sociedade, a educação básica quer a formação ao longo da vida devem
ser olhadas enquanto elementos potenciadores de oportunidades e capacitação dos indivíduos. A aprendizagem
acompanha-nos ao longo de toda a nossa vida e nos mais variados contextos, daremos todo o nosso contributo
à Comunidade Educativa.
Deste modo, em matéria de Educação, daremos especial atenção:
 À defesa da escola pública;
 Apoio às escolas de ensino básico e pré-primário, na atribuição de verbas para material de expediente e
limpeza;
 Oferta de livros para as bibliotecas das escolas do ensino básico;
 Atribuição de subsídios para apoio a diversas actividades/iniciativas;
 Condução das crianças para a escola e transporte de refeições (Meadela);
 Manutenção e pequenas reparações nos edifícios escolares (JI e EB);
 Apoio possível, sempre que solicitado, às associações de pais e encarregados de educação;
 Assegurar o diálogo permanente com os Agrupamentos de Escolas;
 Fomentar a proximidade da Junta de Freguesia junto dos Agrupamentos de Escolas e potenciar o
desenvolvimento do conhecimento da história local e do seu património, promovendo visitas às nossas
instalações e outras visitas consideradas de interesse;
 Pugnar junto do Município para dotar as escolas com mais auxiliares de acção educativa, melhorando desta
forma as condições de segurança e lazer dos espaços de recreio das instalações escolares;
 Pugnar pela mudança da escola EB1 de Portuzelo do actual agrupamento para o Agrupamento de Escolas da
Abelheira;
 Pugnar junto da Polícia de Segurança Pública por uma maior vigilância.

ACÇÃO SOCIAL – SOLIDARIEDADE E SAÚDE
ALCANÇAR MAIOR QUALIDADE DE VIDA
É um campo de actuação que privilegiaremos, concentrando acções e estratégias.
É algo que nesta autarquia se desenvolve com um sentimento de responsabilidade.
Como sempre, trabalharemos no âmbito da solidariedade e desenvolvimento social, identificando e
providenciando a resolução de graves situações de carência e abandono social, colaborando sempre que possível,
na procura de respostas sociais mais adequadas para atenuar as condições de vida dos mais desfavorecidos.
Daremos todo o nosso apoio às acções de promoção da saúde.
ULSAM/EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE-MEADELA
Manter o diálogo com a direcção da Casa do Povo da Meadela, Administração Regional de Saúde de Viana do
Castelo e o Município, no sentido da evolução das negociações entre as partes para criar melhores condições de
atendimento dos utentes e dotar a extensão com mais valências e com o corpo clínico desejável.
Em tempos foi equacionada a construção de um Centro de Saúde na Meadela. O Ministério da Saúde anunciou
dotar em 2017 o País com mais 34 novas Unidades de Saúde Familiar, vamos pugnar junto da Administração
Regional de Saúde de Viana do Castelo para que junto do Governo Central interceda para que um destes Centros
seja instalado na Meadela.
TEMPOS LIVRES
Dinamização de ATL nas férias escolares da Páscoa, de Verão e de Natal, no sentido de irem ao encontro das
dificuldades dos encarregados de educação, para a colocação das crianças nestes períodos.
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HABITAÇÃO (BAIRROS DO I.H.R.U.)
Os últimos desenvolvimentos do processo dos bairros sociais na Meadela e Monserrate, e, das conversas já
efectuadas com o IHRU, apontam que 2018 solucionará o adiantado estado de degradação destas habitações,
dos espaços envolventes e dos problemas sociais agregados.
Sensibilizaremos o Município para ser parte activa nesta intervenção, contribuindo todos para uma nova
organização dos modos de vida.
Acompanharemos e efectuaremos todas as diligências necessárias junto das entidades envolvidas para que o
processo decorra com a normalidade que todos esperamos.

Continuaremos empenhados na:
 Participação activa no (CLAS) Conselho Local de Acção Social;
 Dinamização da (CSF) Comissão Social Freguesia;
 Em fomentar a criação de parcerias com diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social da
Freguesia e outros parceiros sociais, de forma a melhorar as respostas no apoio às famílias e potenciar
novos projectos, nomeadamente com o (GAF) Gabinete de Atendimento à Família, Vicentinos e Cáritas;
 Identificação da população idosa que vive sozinha e que cada vez mais frequentemente é alvo de assaltos,
burlas e violência;
 Procuraremos dar satisfação às necessidades essenciais de pessoas/famílias mais carenciadas e respectivo
acompanhamento dos filhos.

JUVENTUDE
O ALICERCE FUNDAMENTAL DA NOSSA SOCIEDADE
A incorporação na "sociedade adulta" é um processo descontínuo, reversível e incerto. São necessárias novas
aproximações e novas perspectivas que situem os jovens como sujeitos da vida política, social, cultural e
económica da sociedade.
A instabilidade do sistema de ensino, o desemprego, o emprego precário e a desregulamentação dos mercados
laborais afectam de forma especial e profunda a juventude. As limitações do acesso à actividade cultural e
desportiva; as dificuldades na obtenção de habitação própria e, consequentemente, na assumpção de uma vida
autónoma e independente.
Procuraremos apoiar os projectos que garantam a possibilidade de participação na vida da própria comunidade,
tentando desta forma cativá-los para a participação na construção de uma Freguesia mais solidária.

CULTURA E DESPORTO
CULTURA: MECANISMO ADAPTATIVO E CUMULATIVO QUE SOFRE MUDANÇAS A VELOCIDADES DISTINTAS
NAS DIFERENTES SOCIEDADES.
DESPORTO OU ACTIVIDADE FÍSICA, OCASIONAL OU ORGANIZADO, MAS COM DESPORTIVISMO
Apoiar incondicionalmente, as actividades da área cultural, sempre nos limites que o orçamento oficial o permita.
 Poetas e escritores ou estudiosos da União das Freguesias;
 Ajudar e incentivar a realização de exposições de pintura, fotografia e outras;
 Cooperar com todas as paróquias, comissões de festas, comissões fabriqueiras, movimentos associativos,
desde que devidamente programados, em todas as suas actividades religiosas, culturais e populares;
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 Estabelecer parcerias com as associações recreativas e culturais, mantendo a tradição da Adoração dos Reis
Magos, Queima de Judas, Maio Florido, Coroação de S. Pedro e Jornadas de Arte Popular, S. Martinho, Santos
Populares, Festas de Natal, Dia Internacional da Mulher e da Criança e outras actividades semelhantes;
 Promover as marchas populares apoiando a já existente (Marcha da Ribeira) e incentivar o surgimento de
outras marchas;
 Apoio à realização de Tertúlias;
 Colaborar na promoção da identidade e da preservação da memória, através da homenagem a figuras de relevo.
Dar o nosso contributo a todas iniciativas desportivas que vão de encontro ao combate do sedentarismo,
proporcionando uma salutar forma de estar em sociedade:
 Apoiar e incentivar a prática desportiva.
 Organização do Concurso de Pesca Desportiva.
 Promover diálogos entre as associações desportivas e culturais e o Município para, em conjunto, serem
melhoradas as disponibilidades de espaços para a realização de treinos e desenvolvimento de actividades.
Desta forma procuraremos consolidar a dinâmica cultural e desportiva da Freguesia, promovendo e apoiando o
importante papel do movimento associativo.

ECONOMIA LOCAL, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
NÃO SÓ A NECESSIDADE DE SUPRIR NECESSIDADES MATERIAIS COMO PERMITIR A PLENA INTEGRAÇÃO SOCIAL

Atentos à importância que o empreendedorismo representa para a sociedade actual, nomeadamente no que se
refere às suas vertentes de criação de emprego e aposta na inovação é vontade do Executivo apoiar todas as
actividades promotoras desta área temática.

Em matéria de apoio à economia local, pretendemos:





Colaborar na dinamização de iniciativas, dialogar com a Associação Empresarial, Município e Núcleos de
Comerciantes no sentido de revitalizar o comércio local e dar vida própria a este sector na zona geográfica
da União das Freguesias;
O novo Mercado Municipal é muito importante para a revitalização do comércio local, dialogar com
Município;
Estudo de viabilidade económica na redução de taxas e valores de licenças para feiras, mercados e
publicidade;
Sensibilizar o Município para apresentação aos investidores das oportunidades dos parques situados na
zona industrial da Praia Norte e Meadela, criando postos de trabalho e proporcionando desta forma o
aumento diário de afluência de pessoas à cidade.

No tocante ao combate ao desemprego:
 Melhorar a base de dados da bolsa de emprego, criada no âmbito da rede social, e respectiva
divulgação;
 Encaminhamento de ofertas de emprego para pessoas que possam preencher os requisitos;
 Afixação e divulgação de ofertas de emprego;
 Disponibilizar as nossas instalações e apoio a todas as iniciativas no âmbito da empregabilidade;
 Prestar toda a colaboração com o I.E.F.P. (Instituto de Emprego e Formação Profissional).
 Protocolos com Associações Empresariais que contribuam para o combate ao desemprego.
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AMBIENTE E SALUBRIDADE
DESPERTAR CONSCIÊNCIAS PARA UMA CONDUTA AMBIENTE SUSTENTÁVEL
A preservação do meio ambiente e manutenção dos nossos espaços verdes são matéria importante na vida da
nossa Freguesia. Os recursos naturais merecem toda a nossa atenção e respeito, pois influem a qualidade de vida
dos nossos cidadãos.
A problemática de questões relacionadas com o meio ambiente, torna-se pertinente na Freguesia, sobretudo pela
sua dimensão, necessitando de uma melhor articulação entre a Junta de Freguesia, Município, Horto Municipal,
Serviços Municipalizados e Bombeiros.
É necessário criar formas de protecção da natureza. Cada cidadão tem o dever de se envolver nas questões
ambientais, tomando conhecimentos dos problemas e participando na sua resolução. O meio ambiente é de
todos. Faça a sua parte e ajude a PROTEGER O NOSSO PLANETA!!!.

Sensibilização:
“Em 10% dos lares portugueses coabitam cães e gatos e estima-se que “cerca de dois milhões de lares
portugueses (54%) possuem pelo menos um animal de estimação”.
“Os dejectos caninos, são um perigoso foco de transmissão de doenças, sendo as crianças as mais vulneráveis.
Quando expostos ao ar livre, podem transmitir doenças como a Hidatidose, a Raiva ou Toxacarose, estas podem
ser fatais para as pessoas e principalmente para as crianças! Outras doenças, como a Esgana ou a Parvovirose
podem contaminar outros animais!”
Apanhar os dejectos caninos é um gesto simples de cidadania que infelizmente, ainda não é um hábito de todos.
 Alertar a população para a utilização da “LINHA AZUL”dos SMSBVC destinada à recolha gratuita de
electrodomésticos inutilizados, colchões e verdes de jardins, etc.
 Dialogar com os Agrupamentos de Escolas no sentido de dinamizar “Concurso de Ideias”relacionado
com o AMBIENTE.
Junto das entidades competentes pugnar pela:
 Planificação dos serviços, de forma a os meios humanos/máquinas serem melhor distribuídos por todo a área
geográfica da Freguesia e não privilegiando somente o centro histórico.
 Melhoria e aumento da rede de equipamentos para deposição de resíduos urbanos, substituição dos que estão
em mau estado, e implementação de um programa de lavagem e desinfecção, evitando desta forma a sujidade
e maus cheiros.
PARQUES, JARDINS, PARQUE ECOLÓGICO DA CIDADE, CARAVANISMO E ESPAÇOS VERDES
 Pugnar pela conservação dos jardins, ajardinamento e embelezamento das áreas que se destinam a esse fim;
 Desenvolver esforços junto do Município para a instalação de equipamentos lúdicos e de manutenção física;
 Manutenção e beneficiação dos parques infantis e polidesportivos;
 Manter o diálogo com o Horto Municipal para em conjunto todos estes espaços terem o tratamento adequado;
 Alertar para a necessidade de criação de infraestruturas urbanas para estacionamento de viaturas ligeiras e
CARAVANAS em espaços públicos a definir;
 Encetar diligências junto da Município para proporcionar aos Vianenses e aos que nos visitam a abertura ao
público do PARQUE ECOLÓGICO DA CIDADE – CMIA.
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REDE VIÁRIA/SANEAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ÁGUAS PLUVIAIS
Diálogo para parcerias nos arranjos, alargamentos, pavimentações/repavimentações e melhoramentos, que
passam pelo saneamento básico, drenagem das águas pluviais e abastecimento de água junto do Município e dos
SMSBVC.
HIGIENE E LIMPEZA






Limpeza de arruamentos e manutenção de zonas verdes, no âmbito das competências delegadas;
Campanha de intensificação de registo e licenciamento de canídeos e gatídeos (verificação);
Cooperação com as associações de defesa dos animais relativamente aos abandonados na Freguesia
interceder junto do Município para a construção de um Canil Municipal;
Solicitar aos SMSBVC, sempre que se justifique, a limpeza da rede viária o reforço e manutenção de
diversos equipamentos, papeleiras, ecopontos, contentores do lixo e de dejectos de animais;
Continuar a sensibilizar o Município para implantação de SANITÁRIOS PÚBLICOS, aproveitando futuras
requalificações para sua incorporação e melhorar a sinalização dos existentes.

VALORIZAÇÃO DE LIMPEZA DE RIOS E RIBEIRAS
 Valorizar a Ribeira de Seitas/ Fornelos/S. João/S. Vicente, designadamente por via da criação de
“corredores verdes” entre o Parque da Cidade, a Ribeira de S. Vicente e o Estádio Manuel Machado.
 Valorizar e requalificar a Ribeira de Portuzelo;
 Manutenção e preservação das linhas de água junto à Meadela Peças, da Presa e Fonte do Branco;
 Alertar o Município, SMBVC e Associação Portuguesa do Ambiente para a limpeza e corte de vegetação
das mesmas.
FLORESTA/CAMINHOS FLORESTAIS E OUTROS PÚBLICOS E PRIVADOS
“Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes a conservação e proteção da
natureza e do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos solos e da riqueza cinergética, piscícola, florestal
ou outra, previstas na legislação ambiental, bem como investigar e reprimir os respetivos ilícitos”
Insistir junto da Protecção Civil; do (SEPNA) Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (Guarda Nacional
Republicana), Brigada de Protecção Ambiental (Polícia de Segurança Pública); dos Bombeiros Municipais, do
Município, do Horto Municipal e dos SMSBVC , sensibilizar os detentores da propriedade para a sua limpeza, tal
como estipula a lei, e, tal não acontecendo usar os procedimentos ao dispôr de forma célere PREVENINDO a
maior facilidade de deflagração de incêndios.
ÁGUAS BALNEARES
Existindo na nossa Freguesia águas balneares, costeiras, de transição e interiores, muito procuradas no período
balnear mas também durante o restante ano, verificamos que as mesmas não reúnem condições para serem
utilizadas para fins balneares nos termos da legislação ambiental, insistiremos com as entidades no sentido de:
 Sejam tomadas medidas para eliminar o lançamento de esgotos no rio Lima, como tem vindo a acontecer
e que já foram sinalizadas;
 Encetar diligências junto do Município e restantes entidades responsáveis para melhorar a qualidade das
águas fluviais, quer na Argaçosa quer no Coral, para salvaguarda da saúde e segurança dos seus utentes;
 Pugnar pela Requalificação da Margem Ribeirinha do Rio Lima(Meadela)-Praia Fluvial da Argaçosa.
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POLÍTICAS DE INFORMAÇÃO E PROXIMIDADE
ESTAR PERTO É SIMPLIFICAR A VIDA ÀS PESSOAS
A gestão de proximidade com a população vai ser uma premissa constante deste Executivo, contribuindo desta
forma na construção social e no diálogo que são estabelecidos com a comunidade, bem como da disponibilidade
e do regime de “porta aberta” para todos os que nos procuram.
A excelência no atendimento vai ter a nossa melhor atenção, maximizando o potencial das tecnologias de que
dispomos, provendo os funcionários das competências necessárias para o desempenho das suas funções.
O nosso dia-a-dia merece um serviço de qualidade, que pode ser traduzido pelo atendimento. Temos uma equipa
de colaboradores verdadeiramente excepcional e moldável às tarefas que todos os dias nos surgem, procurando
incansavelmente contribuir para a satisfação das necessidades da população.
As autarquias locais, nomeadamente as Freguesias, devem implementar a divulgação de informação e medidas
de proximidade procurando melhorar a vida dos seus fregueses.
Uma das reuniões do Executivo é aberta ao público. Vamos manter esta acção melhorando a sua divulgação para
incentivar a população a participar sempre que julgue conveniente.
Assim tudo faremos para:
 Manter painéis informativos actualizados e colocação de outros em locais estratégicos da Freguesia;
 Gestão da conta do Facebook da Freguesia, mais uma ferramenta de comunicação com a população;
 Fomentar as potencialidades das novas tecnologias e o uso das plataformas online para aproximar a autarquia
dos seus fregueses;
 Melhorar a página da Web com o objectivo de divulgar toda a actividade que apoiamos ou organizamos,
desenvolvendo e melhorando os seus conteúdos.

 Lojas e Espaços Cidadão
“A Loja de Cidadão é um conceito de prestação de serviços públicos que reúne no mesmo espaço várias
entidades públicas e privadas, com o objetivo de facilitar a relação dos cidadãos e das empresas com a
administração pública”.


Pugnar junto do Município para que interceda perante o Governo Central no sentido de Viana do Castelo ser
dotada deste espaço, melhorando desta forma as acessibilidades dos locais actualmente onde as pessoas
tratam estes assuntos.

MOBILIDADE / ACESSIBILIDADES / TOPONÍMIA / TRÂNSITO E SEGURANÇA
É uma preocupação da Junta de Freguesia. Ainda que sem uma interferência directa na resolução destes casos,
somos, a maior parte das vezes, uma das primeiras instituições a auscultar as reclamações dos cidadãos.
Na vida quotidiana dos cidadãos, a mobilidade com segurança reveste um papel determinante na qualidade de
vida dos nossos fregueses. Tudo faremos para identificar o que é necessário alterar, dialogando com as entidades
envolvidas, no sentido de serem corrigidas.
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Nesta área tão importante na vida da Freguesia, alertaremos para a:














Elaboração de projecto de melhoria de acessibilidade, mobilidade e trânsito na Freguesia. Melhorar as
condições de estacionamento e regras para CARGAS E DESCARGAS;
Melhorar a sinalização do acesso ao estacionamento gratuito do parque Gil Eanes;
Estudar melhores condições aparcamento em Santa Luzia entre o Município e a Confraria em Santa
Luzia;
Deverão ser criadas condições para cargas e descargas de viaturas pesadas com mais de 5,5 toneladas
no centro da Meadela;
Sinalizar devidamente a rotunda no final da Avenida dos Combatentes;
Com a concessão dos transportes públicos, é necessária a implementação de novos abrigos de
passageiros, bem como proporcionar novos trajectos dos quais destacamos como exemplo Zona
Industrial da Meadela e Rua Conde de Aurora entre outros;
Sejam dotados os viadutos da Portela e do Carmo com acessos para passagem de cidadãos com
mobilidade reduzida e outras;
O Município e às Estradas de Portugal, S. A. para que sejam pintadas e implementadas as passadeiras
necessárias para peões e rampas para pessoas com mobilidade reduzida, com instalação da respectiva
sinalização vertical.
Da mesma forma, pintar os locais de estacionamento, organizando assim o espaço disponível;
Apesar da Lei 75/2013 atribuir a competência às Freguesias, herdámos inúmeras ruas sem qualquer
identificação de toponímia. Vamos procurar em parceria com Município uma rápida solução deste
problema;
Com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, desincentivar a paragem e aparcamento de viaturas
em locais onde impeçam a fruição do trânsito e das pessoas;
Pugnar pelo policiamento diurno e nocturno da Freguesia e pela presença de agentes da PSP junto das
escolas de ensino pré-primário, básico, preparatório, secundário e superior, evitando desta forma
consequências das quais destacamos, vandalismo, violência e tráfico de droga;
Verificação do cumprimento do horário de encerramento dos estabelecimentos, idade dos
frequentadores e ruído na via pública.

OBRAS
INTERVIR, REQUALIFICAR E MELHORAR. INVESTIMENTO PÚBLICO
Apesar da rigorosa gestão dos recursos financeiros, reconhecemos a importância de promover a valorização e
requalificação, através da realização de intervenções que melhorem a qualidade de vida urbana, nomeadamente:
Santa Maria Maior










Beneficiar o Parque de Skate existente junto à Marina;
Ligação do passeio da Praça do Alto Minho/Rua de Ponte Lima;
Requalificar passeio da Rua Camilo Castelo Branco;
Requalificar passeio da Rua Ponte de Lima
Requalificar e equipar o parque infantil (Bairro do Liceu) - Rua João da Rocha Paris;
Rua Francisco Sá Noronha – saneamento;
Dotar em parceria com o Município todas as artérias com a toponímia que lhes foi atribuída e não
colocada;
Pugnar junto do Município pela promessa da requalificação da Rua Ramalho Ortigão;
Viaduto do Carmo, dialogar com o Município da extrema necessidade de o dotar com acessibilidades para
pessoas com mobilidade reduzida.
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Monserrate
Diligenciar a alteração do Plano Pormenor da Frente Ribeirinha e Campo da Agonia, para contemplar a
possibilidade de todos os jovens usufruírem de condições mínimas para práticas desportivas, de lazer, fora dos
recintos escolares, permitindo a:






Instalação Parque Infantil Campo da Agonia.
Instalação Ringue Desportivo Campo da Agonia.
Instalação Pista Skate/Parque Campo da Agonia.
Instalação parque de merendas Campo da Agonia.
Recuperação envidraçado junto à Capela de Santa Catarina, permitindo a realização de exposições
permanentes e outras actividades.




Interceder para que seja edificada a nova capela de S. Pedro no Bairro dos Pescadores.
Rua Frei Bartolomeu dos Mártires-solução definitiva para impedimento de estacionamento junto às
habitações.
Conclusão da iluminação e embelezamento do Monumento ao Pescador.
Remodelação da iluminação pública do Bairro dos Pescadores.
Viaduto da Portela, dialogar com o Município da extrema necessidade de o dotar com acessibilidades para
pessoas com mobilidade reduzida.
Pugnar pela continuação da requalificação da Quinta de Monserrate de que destacamos as ruas Luís Filipe,
Alberto Sousa, Lencastre Emídio Lima e Largo João da Rocha entre outras.
Todos os esforços serão efectuados para que os actuais limites continuem a prevalecer. Os tribunais
decidirão. Estamos convictos que a força da razão manterá os interesses de Monserrate.
Criar incentivos ao aumento da actividade piscatória.








Meadela
















Cemitério Paroquial, prosseguiremos com requalificação.
Desenvolver projecto de alargamento das instalações, melhorando as condições de funcionalidade e
permitindo o acesso sem barreiras às pessoas com mobilidade reduzida, bem como do espaço cedido ao
Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela.
Remodelação das Instalações Parque das Salinas (Comissão Moradores de Portuzelo).
Intervir nas ruas Abade de Barros; Barreiros Cunha; do Campo Santo, Frei Luís de Sousa, Cruz Cerqueira;
João Paulo II, do Bezerra; de S. Vicente; Julião Martins, Praça Casa Minho do Rio; Travessa do Bezerra e
Travessa do Campo Santo.
Prolongamento da Rua da Linha do Vale do Lima à Travessa da Ventela.
Rua dos Pescadores – águas pluviais.
Rua da Sangrenhosa – saneamento.
Aumento de mesas e pontos de água para piqueniques na Praia Fluvial da Argaçosa e instalação de outros
sanitários públicos (apoio ao CMIA).
Iluminação pública desde o cruzamento do Estádio Municipal Manuela Machado, Rua da Cova (EN 302-2)
e Avenida Zeca Afonso.
Prolongamento da iluminação pública Rua da Linha-Travessa do Calvário-Rua Moinho de Vidro e Rua da
Liberdade.
Interceder junto do Município pela ligação da Rua Henrique Lopes à Avenida Mateus Carvalhido.
Pugnar junto do Município pela construção do segundo campo (treinos) no Estádio Municipal Manuela
Machado. Servindo entre outros o Grupo Desportivo da Meadela.
Pugnar para que com a Reabilitação e refuncionalização da Praça de Viana seja criado na zona
envolvente, um campo multidesportivo ao ar livre que permita a prática de várias modalidades (futebol
de 5, basquetebol, andebol, voleibol), entre outras.
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PROJECTOS ESTRUTURAIS
Neste capítulo, queremos salientar que, sempre que tenhamos possibilidade junto das entidades, vamos
manifestar-lhes os nossos pontos de vista e sensibilizá-las para uma urgente resolução:
 Para que dentro das ARUS (Áreas de Reabilitação Urbana) existentes – Centro Histórico- -Cidade Norte- Cidade Poente- -Frente Atlântica- e – Frente Ribeirinha- sejam tidas em atenção a reabilitação de: Estrada
da Papanata; Rua dos Caleiros, Nova de São Bento, Palha, Videira, Gramática, Sá de Miranda, Santo
António, Gontim, João Tomás da Costa, José de Brito, Dona Maria II, Avenida Luís de Camões, Praça Frei
Gonçalo Velho, Rua Manuel Fiúza Júnior, João de Deus, José Espregueira, João Rocha Paris, Largo das
Carmelitas, Rua da Vedoria, do Trigo, do Anjinho, de Santa Clara, Travessa do Salgueiro, Rua Luís Jácome,
Largo Infante D. Henrique, Portela de Cima, zona envolvente Bairro Jardim, zona envolvente à Rua Ramalho
Ortigão entre outras.
 Construção de rotunda no cruzamento do Continente (S. Vicente), no cruzamento da Somartis e no
entroncamento da Rua da Igreja/Rua dos Carregais/Rua Couto Paredes.
 Concretização dos acessos ao Estádio Manuela Machado.
 Praia Fluvial da Argaçosa/CMIA/extensão do projecto desde o parque da cidade até à Rua de Matos
(Meadela).
 Construção de uma Capela Mortuária, dotando-a das melhores condições de conforto para as famílias
enlutadas.
 Providenciar junto da EDP, operadores de telecomunicações a eliminação dos diversos cabos aéreos
existentes nas fachadas, tornando desta forma a área geográfica das Freguesias mais apresentável para
aqueles que nela habitam e nos visitam.
 Incentivar a recuperação de edifícios degradados, como forma de valorização do património da Freguesia.
 Diligenciar esforços para a concretização da requalificação e ampliação da Escola Profissional de
Música/Academia de Música de Viana do Castelo.
 Prosseguir a luta pela extinção das portagens A28-Pórtico do Neiva.
 Dotar a cidade com vários de sanitários públicos, inexistentes actualmente, possibilitando desta forma aos
Vianenses e aos que nos visitam, bem como aos comerciantes, melhores condições de higiene.
SMSBVC
Dar sequência às solicitações apresentadas na autarquia relativas à falta de limpeza dos arruamentos e sarjetas,
diálogo constante com esta entidade no sentido de minimizar as situações.
ELECTRICIDADE, COMUNICAÇÕES E GÁS
ELECTRICIDADE
 Continuar a solicitar a melhoria da rede geral de energia eléctrica e de iluminação pública junto do
Município e da EDP.
 Viabilidade de estudo de melhoria de iluminação pública com a continuação da substituição para o
sistema
 LED, permitindo desta forma a economia de custos e a possibilidade de maior numero de horas de ligação.
 Diligenciar junto da EDP que seja equacionada a passagem das redes aéreas de distribuição de energia
(parte restante) na parte central da agregada freguesia da Meadela (centro cívico e outros) para rede
subterrânea.
 Procurar igualmente que seja colocada iluminação no troço da Rua da Linha-Travessa do Calvário-Rua
Moinho de Vidro e a Rua da Liberdade.
 Colocação de iluminação pública desde o cruzamento do Estádio Municipal Manuela Machado, Rua da
Cova(EN 302-2) e Avenida Zeca Afonso.

15

GOP, ORÇAMENTO, PPI E MAPA DE PESSOAL 2018
OPERADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES
Eliminação dos diversos cabos aéreos existentes nas fachadas, submergindo, apresentando desta forma a cidade
um ar mais digno e apresentável para aqueles que nela habitam e nos visitam.
GÁS



Dialogar com a EDP Gás no sentido de alargar a rede de abastecimento.
Acompanhamento permanente e atento do estado das obras efectuadas neste âmbito. Alertar
mensalmente nas reuniões de infraestruturas efectuadas no Município para todas as anomalias detectadas.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE VIANA DO CASTELO
 Aprofundamento do Anteporto e Canal de Navegação do Porto de Viana.
 Chamar a atenção para o Cais de amarração de pesca artesanal. Os pescadores manifestam o seu
desagrado com a falta de segurança na amarração dos barcos. São necessárias medidas efectivas que
dêem tranquilidade e alternativas. Esta obra custou muito ao erário público, não dando respostas aos seus
anseios.
 Pugnar sempre que possível junto da APVC e outras entidades relativamente à problemática existente no
cais de amarração.
 Alertar para a limpeza da zona ribeirinha e melhoramentos dos acessos à Praça de Viana (antiga lota e cais
de pesca).

ACOMPANHAR/COLABORAR COM O MUNICÍPIO NA CONCRETIZAÇÃO DAS OBRAS ADJUDICADAS E A
ADJUDICAR
Manifestar o empenho para as intervenções elencadas, levando as sugestões e preocupações que nos forem
apresentadas, sempre na procura da proximidade entre a Junta e os cidadãos.




Reabilitação do Bairro Social da Meadela (IHRU) e requalificação do espaço público envolvente.
Reabilitação do Bairro Social da Escola Técnica (IHRU) e requalificação do espaço público envolvente.
Reabilitação do parque Habitacional Social na Avenida do Atlântico (Monserrate) e requalificação do espaço
público envolvente.









Programa POLIS-solução das casas junto a capela de Santa Catarina (Monserrate).
Requalificação da envolvente ao Jardim D. Fernando.
Requalificação da Rua de S. Tiago.
Reabilitação e refuncionalização da Praça de Viana.
Rua dos Rubins.
Rua do Anjinho.
Rua da Bandeira.







Viana é educação Escola EB2/3 Frei Bartolomeu dos Mártires.
Pavilhão Atlântico.
Envolvente do Navio Hospital Gil Enes.
Construção do Novo Mercado Municipal.
Construção de Canil e Gatil
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SERVIÇOS GERAIS
PROFISSIONALISMO E CORTESIA. IMAGEM DE EXCELÊNCIA
Apesar das dificuldades iniciais provocadas pela “fusão das Freguesias”, podemos concluir que a equipa
trabalha em plena harmonia, sintonia e num verdadeiro espírito de entreajuda. A sua disponibilidade e a
adaptação aos novos métodos de trabalho faz com que todos mereçam uma referência especial.
Apesar da dedicação e disponibilidade do pessoal actual, esta autarquia tem necessidade de reforçar o seu quadro
de pessoal para os serviços gerais, pois só assim conseguirá responder cabalmente às necessidades dos fregueses.

DEIXAMOS ALGUNS OBJECTIVOS:







Estabilizar o quadro do pessoal.
Avaliar o desempenho dos trabalhadores do quadro.
Incentivar e patrocinar a frequência em acções de formação.
Promover a reorganização e modernização contínua dos serviços, prestados com base num serviço de
qualidade.
Avaliação dos serviços prestados pela Freguesias com implementação de um sistema de recolha de
sugestões e propostas para melhoria dos serviços.
Colaboração para acolhimento de estágios, sempre que tal não interfira com a actividade da autarquia e
que, obviamente, possam transmitir uma mais-valia aos formandos.

PREOCUPAÇÕES FINAIS
Feira da Meadela-Deslocalização
Manter as conversações com o Município para se resolver definitivamente o problema latente com a localização
actual de feira.
A inclusão da Feira da Meadela no projecto da requalificação do bairro do IHRU e sua zona envolvente, voltaria a
devolver a feira à Praça da Linha Vale do Lima, respondendo assim aos anseios dos feirantes e da grande maioria
dos Meadelenses e outros munícipes.
Vamos continuar junto do Município a prestar toda a colaboração para que a solução se encontre no mais curto
período de tempo.
Património - Edifícios da União
" Meadela:
 Prosseguir com o Município, conversações sobre projecto de alargamento do edifício para as traseiras,
melhorarando as condições de funcionalidade, permitindo o acesso sem barreiras às pessoas com
mobilidade reduzida e melhoramento das condições do local de ensaio do Grupo Folclórico das
Lavradeiras da Meadela.
 Remodelação das Instalações Parque das Salinas (Portuzelo).
Baldios
 Apoio à Comissão de Compartes de Baldios do Conselho Directivo dos Baldios de Santa Maria Maior.
 Prestar os esclarecimentos que o Conselho Directivo dos Baldios de Santa Maria Maior entender
necessários sobre processo do Baldio de S. João d’Arga após o arquivamento do mesmo por parte da
Procuradora Adjunta do Ministério Público.
Limites da Freguesia
Continua a decorrer no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga a acção movida pela Freguesia de Areosa à
agregada Freguesia de Monserrate. Vamos dedicar todo o nosso empenho na preparação para o dia 8 de Março
de 2018 da audiência de discussão e julgamento e aguardar serenamente que o tribunal tenha uma decisão
favorável.
17

GOP, ORÇAMENTO, PPI E MAPA DE PESSOAL 2018

APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUNAL DE INVESTIMENTOS E
MAPA DE PESSOAL

O Orçamento, o PPI e o Mapa de Pessoal foram elaborados tendo em conta o regime de financiamento das
Autarquias Locais, os acordos de execução e contratos de delegação de competências a celebrar com o Município.
Estamos convictos da necessidade de prudência na definição do Orçamento, do PPI e do Mapa de Pessoal, mas
conscientes de que os bons investimentos devem ser feitos, exigindo forte sentido de responsabilidade.
São as dificuldades, mas também os desafios, que nos permitem cumprir a nossa missão, a visão e os valores que
definimos, sempre em prol do interesse das populações, ultrapassando o limiar da nossa capacidade para fazer
melhor por todos os que estão sob a nossa responsabilidade enquanto eleitos locais.
Este documento é um instrumento orientador do exercício da actividade executiva da Freguesia no curto e médio
prazo e espelha quantificando os investimentos a efectuar nesse período. Integra as actividades mais relevantes
e o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o Mapa de Pessoal.
A metodologia para a elaboração do orçamento obedece às seguintes regras, conforme o estipulado no POCAL
PLANO OFICIAL de CONTABILIDADE das AUTARQUIAS LOCAIS Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (com
as alterações introduzidas pela Lei nº 162/99, de 14 de Setembro), no seu ponto 3.1 a seguir descrito.
“3.1 - Princípios orçamentais
3.1.1 - Na elaboração e execução do orçamento das autarquias locais devem ser seguidos os seguintes princípios
orçamentais:
a) Princípio da independência - a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais
é independente do Orçamento do Estado;
b) Princípio da anualidade - os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano
económico com o ano civil;
c) Princípio da unidade - o orçamento das autarquias locais é único;
d) Princípio da universalidade - o orçamento compreende todas as despesas e receitas, inclusive as dos
serviços municipalizados, em termos globais, devendo o orçamento destes serviços apresentar-se em
anexo;
e) Princípio do equilíbrio - o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e
as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes;
f) Princípio da especificação - o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nelas
previstas;
g) Princípio da não consignação - o produto de quaisquer receitas não pode ser afecto à cobertura de
determinadas despesas, salvo quando essa afectação for permitida por lei;
h) Princípio da não compensação - todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância
integral, sem deduções de qualquer natureza.
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DOCUMENTOS DE SUPORTE
Em anexo, seguem os documentos previsionais para o ano de 2018, previstos no POCAL:
RESUMO DO ORÇAMENTO ANO 2018
O valor global do orçamento para 2018 é de 1.268.480.64€, sendo que, no âmbito de receita, este orçamento prevê,
em termos receitas correntes, o montante de 743.571,63 €, e de receitas de capital o valor de 524.908,91€.
Em termos de despesa, este orçamento prevê 647.409,28 € de despesas correntes e 621.431,36 € de despesas de
capital.
Como poderemos observar pelo quadro seguinte, as receitas correntes são superiores às despesas correntes,
conforme o pressuposto no princípio do equilibro orçamental.

Receitas

Despesas

Correntes

743 571,73

>

647 049,28

Capital

524 908,91

<

621 431,36

Total

1 268 480,64

1 268 480,64

Resumo do Orçamento 2018
800 000,00 €
700 000,00 €
600 000,00 €
500 000,00 €

Receitas

400 000,00 €

Despesas

300 000,00 €
200 000,00 €

100 000,00 €
0,00 €
Correntes

Capital
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ORÇAMENTO DE RECEITA ANO 2018
O montante global do orçamento de receita é de 1.268.480.64 € sendo que, as receitas correntes previstas totalizam
o montante de 743.571,73 € e as de capital o montante de 524.908,91 €, distribuída pelos diversos capítulos, como
poderemos observar pelo quadro e gráfico a seguir apresentado.
Receitas previstas por classificação económica
Cl a s s i fi ca çã o económi ca

Pre vi s õe s i n i ci a i s

%

2018

01. I mp os tos d i re ctos

37 551,51

2,96%

04. Ta xa s , mu l ta s e ou tra s p e n a l i d a d e s

40 615,00

3,20%

05. Re n d i me n tos d e p rop ri e d a d e

52 420,00

4,13%

567 865,22

44,77%

45 110,00

3,56%

10,00

0,00%

06. Tra n s fe rê n ci a s corre n te s
07. Ve n d a s d e b e n s e s e rvi ços corre n te s
08. Ou tra s re ce i ta s corre n te s
09. Ve n d a s d e b e n s d e i n ve s ti me n to

2 500,00

0,20%

10. Tra n s fe rê n ci a s d e ca p i ta l

522 398,91

41,18%

13. Ou tra s re ce i ta s d e ca p i ta l

10,00

0,00%

1 268 480,64

100,00%

Orçamento da Receita 2018
01. Impostos Directos
04. Taxas, Multas e outras
penalidades
05. Rendimentos de
propriedade
06. Transferências Correntes
07. vendas de bens e serviços
correntes
08. Outras receitas correntes

Assim, no que respeita à afectação das receitas pelos diferentes capítulos é possível constatar que, o capítulo “06”

– Transferências correntes ” é aquele em que autarquia prevê arrecadar a quantia mais elevada, verificando-se que
este, por si só, representa cerca de 44,77% do volume total da receita prevista, sendo que, os restantes capítulos,
na sua totalidade, representam cerca de 55,23% do total das receitas previstas.
Do total das receitas previstas atrás referido, as receitas próprias correspondem a um montante de 178.216,51 €, ou
seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita prevista é cerca de 14,04%.
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ORÇAMENTO DE DESPESA ANO 2018

O orçamento da despesa totaliza o montante de 1.268.480,64 €, sendo que, as despesas correntes previstas são de
647.049,28 € e as de capital de 621.431,36 €, distribuídas pelos diversos agrupamentos, como poderemos observar
pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.
Despesas previstas por classificação económica
Classificação económica

Dota çõe s i ni ci a i s

%

2018

01. De s pe s a s com o pe s s oa l

328 942,93

25,93%

02.

235 370,00

18,56%

04. Tra ns fe rê nci a s corre nte s

39 986,35

3,15%

06. Outra s de s pe s a s corre nte s

42 750,00

3,37%

621 431,36

48,99%

1 268 480,64

100,00%

Aqui s i çã o de be ns e s e rvi ços

07. Aqui s i çã o de be ns de ca pi ta l

Orçamento da Despesa
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
01. Despesas 02. Aquisição
04.
com pessoal
de Bens e Transferências
Serviços
Correntes

06. Outras
Depesas
Correntes

07. Aquisição
de Bens de
Capital

No que respeita à afectação das despesas pelos diferentes agrupamentos, podemos observar que aquele que tem
maior peso no orçamento da despesa previsto é o “07 - Aquisição de bens de capital” com uma previsão de cerca
de 48,99%.
Nos restantes agrupamentos da despesa, o “02 – Aquisição de bens e serviços” representa cerca de 18,56% do
orçamento das despesas, enquanto o “01 – Despesas com pessoal” apresenta uma percentagem de despesas
previstas de 25,93%.
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 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018 (PPI).
O plano plurianual de investimentos (PPI), com horizonte móvel de quatro anos, dá particular atenção ao ano 2018. Incluiu
todos os projectos relevantes no âmbito dos objectivos estabelecidos pela União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa
Maria Maior e Monserrate) e Meadela, que totalizam 621.431,16 €, representando 48,98% do total orçamentado.
Relativamente aos anos 2019; 2020 e 2021 quantificam-se perspectivas de trabalhos a definir nos orçamentos dos anos
atrás mencionados.

Previsões iniciais
Objectivos

%
2018

1. FUNÇÕES GERAIS

83 500,00 €

13,44%

2. FUNÇÕES SOCIAIS

310 500,36 €

49,97%

3. FUNÇÕES ECONÓMICAS

227 431,00 €

36,60%
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 MAPA DE PESSOAL:
UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIANA DO CASTELO (SANTA MARIA MAIOR E MONSERRATE) E MEADELA

MAPA DE PESSOAL DO ANO 2018 (*)
(*) Mapa de Pessoal de acordo com o artigo n.º 29 do Anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral do Trabalho

MEMBROS DA JUNTA DE FREGUESIA
POSTOS DE TRABALHO
OCUPADOS
VAGOS

COMPETÊNCIAS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

CARGO

As decorrentes do Quadro de Competências e Regime

Presidente

1

Jurídico de Funcionamento dos Municípios e das

Secretário

1

Freguesias e demais legislação aplicável - Lei n.º 169/99

Tesoureiro

1

Vogais

4

Membros Assembleia
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ÁREAS FORMAÇÃO

OBS./CARACTERIZAÇÃO
Não integram o mapa de Pessoal

(MP), considerados aqui para

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002

efeitos orçamentais

TOTAL GERAL

26

PESSOAL DO QUADRO/CONTRATADOS
POSTOS DE TRABALHO
ATRIBUIÇÕES/COMPETÊNCIAS/ACTIVIDADES

CARREIRA/CATEGORIA

CTTI
OCUP

VAGO

ÁREAS FORMAÇÃO

CCTD
A CRIAR

OCUP

OBS./CARACTERIZAÇÃO

A CRIAR

SERVIÇOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
Assegura funções de natureza executiva de nível administrativo, no aten-

Legislação diversa (pessoal)

dimento e prestação de informações sobre procedimentos regulamen-

Atendimento/Relações Públicas

tares/legais, bem como, assegura a comunicação entre vários órgãos e
entre estes e os particulares, através de registo, redacção, classificação

ASSISTENTE TÉCNICO

7

0

1

0

0

e arquivo de expediente e, ainda, POCAL, recursos humanos, arrecada-

Pocal

Funções de natureza executiva, de aplicação de
métodos e processos, com base em directivas
bem definidas e instruções gerais.

Procedimento Concursal
CCP

ção de receitas, etc.

SERVIÇOS EXTERIORES DE APOIO À COMUNIDADE
Assegurar a prestação e valorização de serviços em dominios de ambi-

Cantoneiro, Trolha, Aux. de Serv. Gerais,

ente, espaços verdes, limpeza urbana, higiéne pública, beneficiação e
conservação de arruamentos; limpeza e conservação das instalações,
execução de cargas e descargas, arrumação e distribuição; assegurar

Jardineiro, Ass. Oper. Adim, Coveiro,

ASSISTENTE OPERACIONAL

10

2

2

1

(Tarefas funcionais e de complexidade inerentes

0

a cada categoria)

o contacto entre os serviços e tarefas de apoio administrativo; abertura e
aterro de sepulturas, depósito e levantamento de restos mortais; cuidar do cemitério;

Seg. Hig. E Saúde Trabalho/atendimento

cultivar flores, árvores ou outras plantas, manutenção de parques, jardins públicos
e arrelvamentos; limpeza e conservação de canteiros, operação de diversos
instrumentos necessários à realização das tarefas inerentes à função, que podem ser

ENCARREGADO OPERACIONAL

0

0

1

0

0

manuais ou mecânicos; responsável pela limpeza, afinação e do equipamento

TOTAIS PARCIAIS
TOTAL GERAL
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Encerramento

O presente orçamento da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela,
que importa tanto em receita como na despesa no total de 1.268.480,64 € (um milhão duzentos e sessenta e oito
mil, quatrocentos e oitenta euros e sessenta e quatro cêntimos), composto por vinte e cinco páginas, incluindo esta,
devidamente assinado, foi aprovado em projecto proposta pelo Executivo, em conformidade com o disposto no art.º
16, n.º1, alínea a), conjugado com o art.º 9º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 75/2013 de 1 de Setembro, em reunião realizada
no dia 27 de Novembro de 2017, para ser presente à Assembleia de Freguesia em 14 de Dezembro de 2017.

O Presidente _______________________________________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)

O Secretário ________________________________________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)

O Tesoureiro _______________________________________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)

O 1º Vogal _________________________________________________________________________________________________________
(Luís Ramiro Gigante Pinheiro)
O 2º Vogal _________________________________________________________________________________________________________
(Manuel Lima da Cunha Júnior)

O 3º Vogal _________________________________________________________________________________________________________
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)

O 4º Vogal _________________________________________________________________________________________________________
(Victor Manuel Antunes da Silva)
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As grandes opções do plano, orçamento, plano plurianual de investimentos e mapa do pessoal para o ano financeiro
de 2018, foram aprovados/não foram aprovados por unanimidade, ____________ votos a favor, ____________abstenções
____________ votos contra________________ na reunião da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Viana
do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, em sessão realizada em 14 de Dezembro de 2017.

O Presidente _______________________________________________________________________________________________________
(António Rui Viana Fernandes da Ponte)

O 1º Secretário _____________________________________________________________________________________________________
(Maria Glória Lourenço)

O 2º Secretário _____________________________________________________________________________________________________
(Rita Joana da Silva Guerreiro)
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