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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 pela missão cujo enfoque visa o desenvolvimento, o bem-estar e a procura da 

satisfação das necessidades dos seus habitantes.  

 

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 materiais e humanos que tem ao seu dispor. 

 

Passados três anos, congratulamo-nos por manter um clima de diálogo com a Assembleia de Freguesia e o 

Município, louvamos a forma como todos se tem mostrado cooperantes com este Executivo na prossecução dos 

interesses da população. Sendo que a função do poder local deve ser defender os residentes e as suas 

necessidades, trabalhando mesmo contra todas as dificuldades que surgem, para o progresso e qualidade de vida 

dos mesmos. Regozijamo-nos também pelo esforço colectivo e diário que a equipa da União das Freguesias de 

Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela desenvolve com o objectivo de promover a 

excelência dos serviços e da vida da Freguesia. 

 

Apesar dos condicionalismos impostos pelo poder central e local à actividade das autarquias, obrigando a políticas 

de contenção orçamental nas despesas correntes e de capital, a União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa 

Maria Maior e Monserrate) e Meadela irá continuar a desempenhar um papel determinante na melhoria das 

condições de vida da população. 

 

A reforma administrativa e a transferência de novas competências continua a ser um desafio central neste mandato 

que, apesar das prioridades e linhas de intervenção, no essencial, se manterem, exigem um grande poder de 

coordenação e organização, em muitas situações condicionando o planificado. No ano de 2017, continuaremos o 

esforço para suavizar esta transição. 

 

Para além do atrás referido, a entrada em vigor, já a 01 de Janeiro de 2017, do Sistema de Normalização 

Contabilística para a Administração Pública (SNC AP), em substituição do POCAL, normativo único a ser utilizado 

em todo os 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, até à data não existe 

informação disponível acerca da sua implementação, não deixando de lado, a preocupação com a formação 

necessária. Sendo este um instrumento de trabalho que abrange campos de acção determinantes, com certeza, 

será mais um obstáculo a enfrentar. 

 

As grandes opções do plano para 2017, o orçamento e o plano plurianual de investimentos que a seguir se 

apresentam, elaborado e aprovado pelo órgão Executivo da Freguesia traduz, dentro dos recursos que temos ao 

nosso dispor, a nossa visão para a Freguesia, procurando actuar nos sectores que contribuem para uma melhor 



    
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

4 

União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela 

Rua Conde de Aurora, 689    4900 – 443 Viana do Castelo 

qualidade de vida e progresso da nossa população, estão elaborados de acordo com as disposições legais em 

vigor, Lei 73/2013 e Lei 75/2013, de acordo com os princípios orçamentais previstos no Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 

22 de Fevereiro, lei do enquadramento orçamental e regras previsionais no ponto 3.3 do plano oficial de 

contabilidade das autarquias locais, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 84-A/2002, de 5 de Abril. 

 

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 para o ano de 2017, submetemos a sua apreciação para 

aprovação pela Assembleia de Freguesia,  

 

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 se pronunciarem sobre a elaboração do documento 

apresentado. 
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PLANO, ORÇAMENTO E PPI 2017
 

 

Os presentes documentos previsionais, PLANO DE ACTIVIDADES, ORÇAMENTO E PPI, são os documentos legais 

que fundamentam e orientam a actividade global da União das Freguesias de Viana do Castelo. As Grandes Opções 

do Plano contêm as principais orientações políticas e são constituídas pelas actividades mais relevantes para o ano 

de 2017. O Plano de Actividades assume um papel de planeamento, esclarecimento, transparência, identificando 

projectos e acções não referidas no PPI. 

 

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, conforme as conversas que com este 

travámos antes da sua elaboração. 

 

As Grandes Opções do Plano para 2017 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”. Em nosso entender, o Executivo tem dado provas 

de que 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 
 

 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

 

Sendo um dos principais pilares da nossa sociedade, 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; 

� Apoio, sempre que solicitado, às associações de pais e encarregados de educação; 

� Assegurar o diálogo permanente com os agrupamentos de escolas; 

� Fomentar a proximidade entre a 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 de lazer dos espaços de recreio das instalações escolares;  

� Pugnar pela mudança da escola EB1 de Portuzelo do actual agrupamento para o agrupamento da Abelheira; 

� Pugnar junto da Polícia de Segurança Pública por uma maior vigilância. 

 

SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL 
 

 

 ALCANÇAR DE MAIOR QUALIDADE DE VIDA 

 

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 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 uma destas Unidades seja para a 

Meadela. 
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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. 

 

HABITAÇÃO (BAIRROS DO I.H.R.U.)  
 

Os bairros sociais IHRU, na Meadela e Monserrate, encontram-se num avançado estado de degradação, tal como 

os espaços envolventes. Existem outros problemas sociais que urge encaminhar e solucionar.  

Sensibilizar o Município para dar início urgente à intervenção para a sua reabilitação e organização de novos 

modos de vida. 

 Acompanharemos e efectuaremos todas as diligências necessárias para que os residentes não sejam prejudicados 

com as tão necessárias obras de requalificação.  

 

Continuaremos empenhados na: 

 

� Participação activa no (CLAS) Conselho Local de Acção Social; 

� Dinamização da (CSF) Comissão Social Freguesia; 

� 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; 

� Distribuição do (FEAC) Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados, a famílias sinalizadas pelo Instituto de 

 Segurança Social; 

� Apoio e identificação da população idosa que vive sozinha e que cada vez mais frequentemente é alvo de 

 assaltos, burlas e violência; 

� Procurar a satisfação de necessidades essenciais de pessoas/famílias mais carenciadas e respectivo 

 acompanhamento dos filhos. 

 

CULTURA E DESPORTO 
 

 

CULTURA: MECANISMO ADAPTATIVO E CUMULATIVO QUE SOFRE MUDANÇAS A VELOCIDADES DISTINTAS 

NAS DIFERENTES SOCIEDADES. 

ACTIVIDADE FÍSICA OU DESPORTO, OCASIONAL OU ORGANIZADO, MAS COM DESPORTIVISMO 

 

Consolidar a dinâmica cultural e desportiva da Freguesia, promovendo e apoiando o importante papel do 

movimento associativo: 

 

• Apoiando poetas e escritores ou estudiosos da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e 

 Monserrate) e Meadela; 

• Continuando a apoiar e a incentivar a realização de exposições de pintura, fotografia e outras; 

• Procuraremos apoiar todas as paróquias, comissões de festas, comissões fabriqueiras, movimentos associativos, 

 desde que devidamente programados, em todas as suas actividades religiosas, culturais e populares; 

• Procurando 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 e outras actividades semelhantes; 

• Promover as marchas populares apoiando a já existente (Marcha da Ribeira) e incentivar o surgimento de 

 outras marchas, que outrora já existiram;  

• Dando continuidade ao apoio da realização de Tertúlias Culturais; 

• Apoiar a promoção da identidade e da preservação da memória, através da homenagem a figuras de relevo.  
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⌦ Continuando a apoiar e incentivar a prática 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. 

 

ECONOMIA LOCAL, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 

NÃO SÓ A NECESSIDADE DE SUPRIR NECESSIDADES MATERIAIS COMO PERMITIR A PLENA INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

No actual cenário, o apoio a medidas e iniciativas que visem a promoção do crescimento económico e a criação de 

emprego, continuará a ser uma prioridade.  

Viana do Castelo é uma das zonas do território nacional onde o dinamismo económico é menos acentuado. Urge 

utilizar todos os recursos para a revitalização económica em busca de crescimento inclusivo e sustentável. 

 

Em matéria de apoio à economia local, pretendemos:  

 

• Colaborar na dinamização de todas as iniciativas, dialogar com a Associação Empresarial, Município e Núcleos de 

 Comerciantes no sentido de revitalizar o comércio local e dar vida própria ao centro histórico; 

• O Mercado Municipal terá de ser levado em conta pelo Município para a revitalização do comércio local; 

• Sugerir junto do Município o estudo de viabilidade económica na redução de taxas e valores de licenças para 

 feiras, mercados e actividades;  

• Junto do Município potenciar uma melhor organização do mercado exterior;  

• 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 gestão da base de dados da bolsa de emprego, criada no âmbito da rede social, e respectiva 

 divulgação; 

� Encaminhamento de ofertas de emprego para pessoas da base de dados que possam preencher os requisitos. 

� Afixação 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).  

 

JUVENTUDE
 

 

O ALICERCE FUNDAMENTAL DA NOSSA SOCIEDADE 

 

A incorporação na "sociedade adulta" é um processo descontínuo, reversível e incerto. 

É necessário novas aproximações e novas perspectivas que situem os jovens como sujeitos da vida política, social, 

cultural e económica da sociedade. 

A crise do sistema de ensino e dos valores de estabilidade, os elevados níveis de desemprego e de emprego 

precário e a desregulamentação dos mercados laborais que afectam de forma especial e profunda a juventude. 

As limitações ao acesso à actividade cultural e desportiva; as dificuldades na obtenção de habitação própria e, 

consequentemente, na assumpção de uma vida autónoma e independente. 
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Um contexto social que acentua a responsabilidade das pessoas, posição social determinando o predomínio de 

valores individuais contrários à lógica da solidariedade e da cooperação conduzem a um novo cenário complexo. 

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.  

 

AMBIENTE E SALUBRIDADE
 

 

DESPERTAR CONSCIÊNCIAS PARA UMA CONDUTA AMBIENTE SUSTENTÁVEL 

 

É necessário criar formas de proteção da natureza. 

Além do trabalho de especialistas e autoridades, é fundamental que cada segmento da sociedade, e, em particular, 

cada cidadão, se envolva 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”. 

 

Todos nós gostamos que as nossas ruas, jardins e espaços comuns, estejam bonitas e, sobretudo, LIMPAS. 

“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. 

A pensar nos mais distraídos, vamos continuar a dialogar com as entidades responsáveis na fiscalização (Município 

e PSP) para uma campanha mais dissuasora destas práticas.   

 

Junto das entidades competentes pugnar: 

� Pela 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; 

� Avaliação da programação e execução de lavagem e desinfeção de ruas com elevada utilização no Centro 

 Histórico das quais destacamos, (Rua da Bandeira, Rua Manuel Espregueira, Rua Grande entre outras). 

 

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 nos espaços públicos a definir; 

⌦ Encetar diligências junto da Câmara Municipal 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; 

� 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; 

� Campanha de intensificação de registo e licenciamento de canídeos e gatídeos (controlo); 

� Cooperação com as associações de defesa dos animais relativamente aos abandonados na Freguesia e 

  interceder junto do Câmara Município para a construção de um Canil Municipal; 

� Continuar a sensibilizar o Município para implantação de SANITÁRIOS PÚBLICOS, aproveitando as 

  requalificações em curso  e insistir na sinalização dos existentes.  

 

LIMPEZA DE RIOS E RIBEIRAS 

Alertar o Município, SMBVC e Associação Portuguesa do Ambiente para a limpeza e corte de vegetação da Ribeira 

de S. Vicente e Ribeira de Portuzelo; manutenção das linhas de água junto à Meadela Peças, Rio de Fornelos, da 

Presa e Fonte do Branco. 

 

CAMINHOS FLORESTAIS 

Insistiremos junto do Município/Horto, dos SMSBVC e Protecção Civil, a limpeza dos caminhos florestais, de forma 

a mantê-los transitáveis, quer a pessoas quer permitindo a circulação de viaturas de combate aos 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 foi 

 já sinalizado; 

� 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; 

� Melhorar as condições de utilização, os equipamentos e instalações sanitárias das áreas referidas; 

� Ampliação da área balnear da zona frontal aos edifícios “Scala” e “Hotel Flor do Sal. 

� Pugnar pela Requalificação da Margem Ribeirinha do Rio Lima-Argaçosa. 

 

POLÍTICAS DE INFORMAÇÃO E PROXIMIDADE 
 

 

ESTAR PERTO É SIMPLIFICAR A VIDA ÀS PESSOAS 

 

Desde o primeiro dia de mandato que temos procurado estar perto e simplificar a vida às pessoas, mantivemos as 

instalações das freguesias agregadas em funcionamento, pois entendemos que a proximidade entre o eleito e 

eleitor foi e é uma das principais características deste Executivo. 

As autarquias locais, nomeadamente as freguesias, devem implementar a divulgação de informação e medidas de 

proximidade procurando melhorar a vida dos seus fregueses.  
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 Apesar da descentralização das reuniões da Assembleia de Freguesia constata-se a ausência da participação dos 

cidadãos, tal como acontece nas reuniões do Executivo abertas ao público. Pretendemos manter esta ação 

melhorando a sua divulgação para incentivar a população a participar nas reuniões do executivo e na assembleia 

de freguesia.  

 

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. 

 

MOBILIDADE / ACESSIBILIDADES / TOPONÍMIA / TRÂNSITO E SEGURANÇA 
 

 

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. 

 

Beneficiação, reparação e alargamento de passeios em vários locais da freguesia, fazendo rampas de acesso e 

nivelamentos. Pela gravidade, destacamos nomeadamente os seguintes locais grande parte da Rua da Bandeira e 

Bairro do Jardim entre outros.  

 

Nesta área tão importante na vida da Freguesia, alertaremos: 

 

� Elaboração de projecto de melhoria de acessibilidade, mobilidade e trânsito na Freguesia. Melhorar as 

condições de estacionamento e regras para CARGAS E DESCARGAS, na Avenida dos Combatentes, Rua da 

Picota e Rua de Santa Clara entre outras;  

� Solicitar â Câmara Municipal a identificação do estacionamento gratuito, melhorando as condições de acesso ao 

 mesmo (ex. Gil Eanes); 

�  Estudar melhores condições de acesso e aparcamento 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; 

� Que com a alteração dos trajectos da nova concessão dos transportes públicos, é necessária a implementação 

  de novos abrigos de passageiros; 

� Sejam dotados os viadutos da Portela e do Carmo com acessos para passagem de cidadãos com mobilidade 

  reduzida; 

� 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. Continuaremos junto do Município a reivindicar 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 fluição 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, cada vez mais justificada pela crise que 
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  atravessamos e que, entre outras consequências, gera vandalismo, violência e tráfico de droga; 

� Verificação do cumprimento do horário de encerramento dos estabelecimentos e do ruído na via pública e 

  idade dos frequentadores. 

 

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 
� Requalificação Rua Ramalho Ortigão.      

� Requalificação do Largo Manuel Couto Viana.       

� Melhoramentos de correcção piso Rua Ruben A. Leitão.       

� Melhoramentos de correcção piso Rua Salvato Feijó.       

� Melhoramentos de correcção piso Praça do Alto Minho.       

� Melhoramentos de correcção piso Rua de Ponte de Lima.       

� Melhoramentos de correcção piso Rua de Valença.       

� Melhoramentos de correcção piso Rua Padre Américo.       

� Melhoramentos de correcção piso Rua Francisco Cyrne de Castro.       

� Melhoramentos de correcção piso Rua Leandro Quintas Neves.       

� Melhoramentos de correcção piso Rua Claudio Basto.       

� Melhoramentos de correcção piso Rua Dr. Ribeiro da Silva.       

� Melhoramentos de correcção piso Rua de Caminha.       

� Melhoramentos de correcção piso Rua Eça de Queirós.       

� Melhoramentos de correcção piso Rua Francisco Sá Noronha.       

� Execução de Passeio Rua de Ponte de Lima. 

� Remodelação parque infantil Parque da cidade. 

� Remodelação parque infantil Fonte da Pica Abelheira (Quinta dos Rubins).      

� Remodelação parque infantil Encosta das Mimosas (PHimalaia).       

� Remodelação parque infantil Abelheira Cataloa.       

� Remodelação parque infantil Travessa de S.Francisco-Abelheira.  

� Beneficiar o parque de skate existente junto à Marina. Acondicionar com mais medidas de segurança.  

⌦ Diligenciar junto do Município, esforços no sentido de instalar abrigo/cobertura, para melhoria das condições 

 de espera, aos utilizadores e visitantes do Cemitério Municipal de Viana do Castelo, no acesso nascente.  

 

Monserrate 
 

O Projeto Polis, aprovado em 2001 pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, contempla dotar a agora 

agregada freguesia de Monserrate para que todos os jovens possam usufruir de condições mínimas para práticas 

desportivas, de lazer, fora dos recintos escolares. Por isso vamos desenvolver todos os esforços para a: 

 

� Instalação parque infantil Campo da Agonia.  
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� Instalação ringue desportivo Campo da Agonia.       

� Instalação pista skate/parque Campo da Agonia.       

� Instalação parque de merendas Campo da Agonia. 

� Remodelação Novas Instalações Polo de Monserrate. 

⌦ Empenhamento junto do Município e prestação de todo o nosso apoio na requalificação da área envolvente 

 (Rua de São Tiago-Rua da Vedoria-Rua do Trigo-Rua dos Rubins-Rua de Santa Clara-Rua Luís Jácome-Largo 

 Infante D. Henrique-Passeios do IPVC).Rede de saneamento e requalificação urbanística do Bairro de São 

 Roque; 

⌦ Prestação de todo o nosso apoio na pavimentação do Largo Porto Seguro (aparcamento de autocarros) bem 

 como o terreno fronteiro às casas da Rua do Campo da Senhora da Agonia. 

⌦ Para que seja concluída pelo Município a iluminação e embelezamento do monumento ao Pescador 

 Monserrate). 

 

Meadela 
� Rua Poço Pescadouro-alargamento.       

� Rua das Caixinhas-tapete betuminoso.       

� Rua Sebastião Pereira da Cunha-passeios mecan/tapete betuminoso.      

� Rua de Infesta-Renovação de tapete betuminoso.       

� Urbanização Quinta da Guia-passeios mecan.      

� Rua da Pedreira-tapete betuminosa entre a Viela da Agonia e Calçada do Alto.     

� Rua Bairro das Minas-calçada antiga portuguesa.       

� Rua Alto do Xisto-tapete betuminoso.      

� Requalificação Rua do Monte.       

� Requalificação Rua Álvaro Salema.  

� Requalificação Rua de S. Vicente.  

� Instalação no parque infantil da Folgana-aparelhos adultos (2). 

� Requalificar e melhorar os espaços e equipamentos existentes para a prática do desporto de manutenção e 

lazer ao ar livre.  

�  Na continuação dos trabalhos já iniciados no Cemitério Paroquial da Meadela, dentro das nossas 

disponibilidades financeiras, efetuaremos trabalhos no quarteirão 12. 

� Prosseguir diálogo com o Município para o alargamento e requalificação da Rua Couto Paredes. 

⌦ Interceder junto do Município pela ligação da Rua Henrique Lopes à Avenida Mateus Carvalhido, daí resultando 

uma melhor fluidez de trânsito nas várias artérias, entre as quais destacamos Rua da Folgana e Rua Henrique Lopes. 

⌦ Pugnar junto do Município a construção do segundo campo (treinos) no Estádio Municipal Manuela Machado 

 para beneficiar a prática do desporto dos jovens de associações desportivas.  

⌦ Motivar o Município para o aumento de mesas e pontos de água para piqueniques na Praia Fluvial da Argaçosa 

 e instalação de outros sanitários públicos.  

 

ACOMPANHAR E COLABORARAR COM MUNICÍPIO NA CONCRETIZAÇÃO DAS OBRAS ADJUDICADAS E A ADJUDICAR: 

 

Nas nossas conversas com o Município sempre manifestamos a necessidade das intervenções elencadas, fazemos 

votos que os trabalhos decorram com a maior celeridade e dentro da melhor compreensão de todos 

 

� Melhoramento dos pavimentos no Viaduto da Argaçosa; Rotunda da Avenida Capitão Gaspar de Castro; Rua 

 Conde d` Aurora; Avenida General Humberto Delgado; Avenida 25 de Abril. 

� Acompanhamento e prestação de toda a nossa colaboração na requalificação da Quinta de Monserrate (Rua  

 Cidade de Riom; Rua Sport Clube Vianense; Rua Carolino Ramos; Rua Cidade de Recife; Largo João da Rocha; 

 Largo Cidade da Baía; Rua Zinguinchor; Rua Alberto Sousa; Rua Luís Filipe; Rua Aleixo Queirós Ribeiro; Rua 
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 Arquitecto Miguel Nogueira e Rua Arquitecto Ventura Terra).  

� Pedonalização-Requalificação da Rua da Olivença, Rua do Marquês e Largo Mestre César. 

� Requalificação da envolvente do Nó do Náutico. 

� Requalificação da Rua Sport Clube Vianense e Rua Aleixo Queirós Ribeiro. 

� Envolvente do Jardim D. Fernando e Rua de S. Tiago. 

� Intervenção no Bairro do IHRU de Monserrate e requalificação da zonal envolvente (Rua de Monserrate e da 

 Escola Técnica). 

� Intervenção no Bairro do IHRU e Meadela e requalificação da zona envolvente (Feira da Meadela). 

� Obras Praia Norte. 

� Escola EB2/3, Frei Bartolomeu dos Mártires. 

� Pavilhão Atlântico. 

 

PREOCUPAÇÕES FINAIS  
 

 

Feira da Meadela-Deslocalização 
 

Estamos satisfeitos com o desenrolar das conversações mantidas com o Município ao longo destes três anos de 

mandato. 

A inclusão da Feira da Meadela no projecto da requalificação do bairro do IHRU e sua zona envolvente, volta 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 sua concretização se verifique no 

mais curto período de tempo. 

 

Património - Edifícios da União 
 

" Santa Maria Maior: beneficiações interiores. 

" Monserrate: Ultimar com o Município a aquisição de imóvel pela permuta de local anteriormente previsto junto 

 da Associação Reformados, efectivação do contrato promessa de compra e venda. 

" Meadela: 

• Prosseguir com o Município conversações sobre projecto de alargamento do edifício para as traseiras, com vista 

 a melhorar as condições de funcionalidade e permitir o acesso sem barreiras às pessoas com mobilidade 

 reduzida bem como o melhoramento das condições do local de ensaio do Grupo Folclórico das Lavradeiras da 

 Meadela. 

• Remodelação das Instalações Parque das Salinas (Portuzelo). 

 

Baldios 
 

� Dinamização da Comissão de Compartes de Baldios do Conselho Directivo dos Baldios de Santa Maria Maior. 

� Prestar todos os esclarecimentos e apoiar a Conselho Directivo dos Baldios de Santa Maria Maior na reanálise do 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, e, aguardar serenamente que o tribunal 

tenha uma decisão favorável. 
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SERVIÇOS GERAIS 
 

 

PROFISSIONALISMO E CORTESIA. IMAGEM DE EXCELÊNCIA 

 

Três anos passaram e, 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 administrativos, 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. 

 

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:  

 

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO 
 

� Construção de rotunda no cruzamento do Continente (S. Vicente). 

� Construção de rotunda no cruzamento da Somartis. 

� Construção de rotunda no entroncamento da Rua da Igreja/Rua dos Carregais/Rua Couto Paredes.  

� Reivindicar espaço de aparcamento para cargas e descargas junto ao Colégio S. João Bosco (Avª. 25 de Abril) e 

 Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia (Rua Guerra Junqueiro). 

� Requalificação da Avenida Luís de Camões, Rua do Gontim, Rua do Anjinho, Rua de Santo António e Rua Nova 

 de S. Bento. 

� Incentivar a recuperação de edifícios degradados, como forma de valorização do património da Freguesia 

 (propriedade horizontal), de que são exemplos os antigos edifícios da CUF, dos Bombeiros Municipais, da 

 Academia de Música (ex Orfanato), Escola do Magistério Primário, Direcção de Estradas e da Empresa de Pesca. 

� Salvaguarda do património construído, entre outros, o Convento de São Francisco do Monte, Fábrica de Louça 

 da Meadela, Casa dos Távoras, Capela dos Rubins, Casa Couto Paredes, Capela da Senhora da Penha e Escadório 

 Velho de Santa Luzia.  

� Dar continuidade à recuperação do Convento de S. Domingos, Igreja de Santo António e Igreja Matriz. 

 

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. 
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ELECTRICIDADE, COMUNICAÇÕES E GÁS  
 

ELECTRICIDADE 

� Continuaremos 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.  

� Procuraremos 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. 

� Procuraremos igualmente que seja colocada iluminação no troço da Rua da Linha, entre a Rua do Lamoso 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.  

 

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 nas reuniões 

mensais efectuadas no Município para todas as anomalias detectadas. 

 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE VIANA DO CASTELO 
 

� 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). 

 

APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUNAL DE INVESTIMENTOS
 

 

O Orçamento e PPI foram elaborados tendo em conta o regime de financiamento das Autarquias Locais, os 

acordos de execução e contratos de delegação de competências celebrados com o Município.  

 

Apesar dos recursos escassos, estamos convictos da necessidade de prudência na definição do orçamento e PPI, 

mas estamos conscientes de que os bons investimentos devem ser feitos, justamente nestas alturas, 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). 

 

A metodologia para a elaboração do orçamento obedece às seguintes regras previsionais, conforme Dec-Lei nº. 

84/2002 de 5 de Abril: 
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• As importâncias relativas aos impostos e taxas foram calculadas através de média, conforme alínea a) do 

 respectivo decreto. 

• As importâncias relativas às transferências correntes e de capital são apenas as aprovadas pelas entidades 

 competentes de acordo com a alínea b) do respectivo decreto. 

• As importâncias previstas para despesas com pessoal cumprem o estabelecido nas alíneas e) e f) do mesmo 

 decreto. 

 

DOCUMENTOS DE SUPORTE 

 

 

Em anexo, seguem os documentos previsionais para o ano de 2017, previstos no POCAL: 
 

� RESUMO DO ORÇAMENTO ANO 2017 
 

O valor global do orçamento para 2017 é de 1.322.649,87€, sendo que, no âmbito de receita, este orçamento 

prevê, em termos receitas correntes, o montante de 692.740.96 €, e de receitas de capital o valor de 629.908,91€. 

Em termos de despesa, este orçamento prevê 676.419,87 € de despesas correntes e 646.230,00 € 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 692 740,96 > 676 419,87

Capital 629 908,91 < 646 230,00

Total 1 322 649,87 1 322 649,87
 

  

 

 

590 000,00

600 000,00

610 000,00

620 000,00

630 000,00

640 000,00

650 000,00

660 000,00

670 000,00

680 000,00

690 000,00

700 000,00

1 2

Resumo do Orçamento 2017

Receitas e Despesas Correntes Receitas e Despesas Capital Receitas                            Despesas 



    
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

18 

União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela 

Rua Conde de Aurora, 689    4900 – 443 Viana do Castelo 

� ORÇAMENTO DE RECEITA ANO 2017 
 

O montante global do orçamento de receita é de 1.322.649,87 € sendo que, as receitas correntes previstas 

totalizam o montante de 692.740,96 € e as de capital o montante de 629.908,91 €, distribuída pelos diversos 

capítulos, como poderemos observar pelo quadro e gráfico a seguir apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impostos 
Directos
3,25%

Taxas, multas e outas 
penalidades

3,80%

Rendimentos de 
Propriedade

4,91%

Transferências 
correntes
36,81%

Vendas de bens e serviços 
correntes

3,61%

Vendas de bens de 
investimento 0,23%

Transferências de 
capital
47,40%

ORÇAMENTO DE RECEITA

Impostos Directos Taxas, multas e outas penalidades Rendimentos de Propriedade

Transferências correntes Vendas de bens e serviços correntes Vendas de bens de investimento

Transferências de capital

01. Impostos  directos 43 000,00 3,25%

04. Taxas , multas  e outras  penal idades 50 220,00 3,80%

05. Rendimentos  de propriedade 64 920,00 4,91%

06. Transferências  correntes 486 830,96 36,81%

07. Vendas  de bens  e serviços  correntes 47 760,00 3,61%

08. Outras  recei tas  correntes 10,00 0,00%

09. Vendas  de bens  de investimento 3 000,00 0,23%

10. Transferências  de capi ta l 626 898,91 47,40%

13. Outras  recei tas  de capi ta l 10,00 0,00%

1 322 649,87 100,00%

Classificação económica
Previs ões  inicia i s  

2017
%
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Assim, no que respeita à afectação das receitas pelos diferentes capítulos é possível constatar que, o capítulo 

“10” – Transferências de Capital” é aquele em que autarquia prevê arrecadar a quantia mais elevada, 

verificando-se que este, por si só, representa cerca de 47,40% do volume total da receita prevista, sendo que, os 

restantes capítulos, na sua totalidade, representam cerca de 52,60% do total das receitas previstas. 

Do total das receitas previstas atrás referido, as receitas próprias correspondem a um montante de 205.880,00 €, 

ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita prevista é cerca de 15,56%. 

 

� ORÇAMENTO DE DESPESA ANO 2017 
 

O orçamento da despesa totaliza o montante de 1.322.649.87 €, sendo que, as despesas correntes previstas são de 

676.419,87 € e as de capital de 646.230,00 €, distribuídas pelos diversos agrupamentos, como poderemos observar 

pelo quadro e gráficos a seguir apresentados. 

 

 

01. Despesas  com o pessoa l 350 263,52 26,48%

02. Aquis ição de bens  e serviços 244 420,00 18,48%

04. Transferências  correntes 40 986,35 3,10%

06. Outras  despesas  correntes 40 750,00 3,08%

07. Aquis ição de bens  de capita l 646 230,00 48,86%

1 322 649,87 100,00%

Despesas previstas por classificação económica

Classificação económica
Dotações  inici a is  

2017
%
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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 48,86%. 

Nos restantes agrupamentos da despesa, o “02 – Aquisição de bens e serviços” representa cerca de 18,48% do 

orçamento das despesas, enquanto o “01 – Despesas com pessoal” apresenta uma percentagem de despesas 

previstas de 26,48%. 

 

� PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017 (PPI). 
 

O plano plurianual de investimentos (PPI), com horizonte móvel de quatro anos, dá particular atenção ao ano 2017 até 

final do mandato. Inclui 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 646.230,00 €, representando 48,86% do 

total orçamentado.  

Relativamente aos anos 2018, quantificam-se alguns trabalhos eventualmente iniciados e não concluídos. Quanto a 2019 

e 2020 é de bom tom ser o próximo executivo a fazer as suas opcções. 

 

2017/01 Funções gerais 4 000,00 0,62%

2017/02 Funções sociais 266 350,00 41,22%

2017/03 Funções económicas 375 880,00 58,17%

PROJECTOS/ACÇÕES
Previsões  

inicia is  2017
%
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� MAPA DE PESSOAL: 
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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 1.322.649,87 € (um milhão trezentos e vinte e dois mil, 

seiscentos e quarenta e nove euros e oitenta e sete cêntimos), composto por vinte e três 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 14 de Novembro de 2016, para ser presente à Assembleia de Freguesia em 16 de Dezembro de 

2016. 

 

 

O Presidente  _______________________________________________________________________________________________________  

(José António Gonçalves Ramos) 

O Secretário  ________________________________________________________________________________________________________  

(António José Rodrigues Soares Basto) 

 

O Tesoureiro  _______________________________________________________________________________________________________  

(Amadeu Morais Bizarro) 

 

O 1º Vogal  _________________________________________________________________________________________________________  

(Carlos Manuel Alves Tavares) 

 

O 2º Vogal  _________________________________________________________________________________________________________  

(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 

 

O 3º Vogal  _________________________________________________________________________________________________________  

(Maria da Conceição Barbosa Azevedo) 

 

O 4º Vogal  _________________________________________________________________________________________________________  

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 
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As grandes opções do plano, orçamento e plano plurianual de investimentos para o ano financeiro de 2017, foram 

aprovados/não foram aprovados por unanimidade, ____________ votos a favor, ____________abstenções ____________ 

votos contra na reunião da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria 

Maior e Monserrate) e Meadela, em sessão realizada em 16 de Dezembro de 2016. 

 

 

 

 

O Presidente  _______________________________________________________________________________________________________  

(António Rui Viana Fernandes da Ponte) 

 

O 1º Secretário  _____________________________________________________________________________________________________  

(Tiago Fernandes Oliveira 

 

O 2º Secretário  _____________________________________________________________________________________________________  

(Isabel Maria Oliveira Cardoso) 

 


