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INTRODUÇÃO
O Orçamento e as Grandes Opções do Plano (GOP) foram elaborados nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro,
e dando cumprimento ao disposto no art.º 16, n.º1, alínea a), conjugado com o art.º 9º, n.º 1, alínea a), da referida Lei, que
estabelece que compete à Junta de Freguesia elaborar as Grandes Opções do Plano, o Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos e o Mapa de Pessoal para o ano de 2021 e respeitando o Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, de aplicação obrigatória
a todas as entidades que compõem o perímetro das Administrações Públicas, que se encontra em vigência desde o início
de 2020, para as entidades integradas no subsector da administração local.
O presente documento tomou igualmente em consideração a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP) Lei
35/2014, de 20 de junho, na parte relativa ao orçamento de pessoal.
As Grandes Opções do Plano (GOP) definem as linhas de desenvolvimento estratégico da União das Freguesias de Viana
do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, sendo constituído pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI),
e ainda, pelo Plano de Atividades e Mapa do Pessoal para o ano 2021.
O Orçamento, por sua vez, prevê as receitas a arrecadar e as despesas a realizar durante o ano económico, quer com a
execução daquele instrumento de gestão, quer com os encargos normais de funcionamento dos serviços. Sublinhe-se que
o presente documento foi elaborado tendo em conta os princípios da transparência, legalidade, subsidiariedade e
proporcionalidade.
Independentemente das novas oportunidades que se possam alcançar, há consciência de que no ano de 2021, deverão
ser seguidos critérios de uma boa gestão, visando a eficácia, eficiência e a economia, sabendo intervir onde se mostre
mais necessário, tendo sempre presente o devido respeito pelas pessoas e pelas instituições e uma grande atenção às
necessidades que podem surgir com o combate à pandemia COVID-19.
O financiamento acontece principalmente através das receitas com origem no orçamento de Estado, do Fundo de
Financiamento das Freguesias (FFF), de impostos, dos vários protocolos estabelecidos ou a estabelecer e dos vários
serviços ou fornecimentos que a autarquia presta.
As Opções do Plano fundamentam-se nos pressupostos políticos assumidos pelos membros deste Executivo no seu
programa eleitoral, a cumprir ao longo do mandato que teve início no dia 23 de outubro de 2017 e terminará no ano de
2021, seguindo assim uma linha orientadora consistente e conhecida.
Estes documentos previsionais e de gestão, expressam o necessário enquadramento legal “princípios do equilíbrio
orçamental, da legalidade e da especialidade”, face à sua importância vital na administração da Junta de Freguesia,
seguem uma estratégia de desenvolvimento e modernização.
A actividade e as medidas propostas reflectem os compromissos políticos e as linhas orientadoras definidas como
estratégicas para a Freguesia cada vez mais próxima dos cidadãos, mais desenvolvida, moderna, empreendedora, mais
amiga do ambiente, mais solidária, mais inclusiva, mais acessível para todos, com envolvimento de todos os trabalhadores
e colaboradores, que constituem uma enorme mais-valia da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior
e Monserrate) e Meadela.
Este documento é encarado por este Executivo como uma "Obra em Construção" passível de ser aperfeiçoado ao longo
do ano civil, no sentido de o mesmo espelhar um esforço conjunto de trabalho em prol de todos os que representamos.
Teve em consideração a nova Lei-Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades
intermunicipais, Lei n.º 50/2018 publicado no Diário da República n.º 157/2018, Série I de 2018-08-16.
Defenderemos junto do Estado e Município os reais interesses da Freguesia.
É assim e em observância com os princípios de rigor, sustentabilidade e controlo orçamental que apresentamos as GOP´s
para 2021, com as quais procuraremos exceder as expectativas dos nossos fregueses, em linha com a missão, a visão e
os valores que definimos para a União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela.
Neste ciclo autárquico, tudo temos feito para estabelecer consensos e construir um projecto plural, no qual estivessem
plasmados contributos daqueles que hoje assumem funções na Assembleia de Freguesia.
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Foi cumprido o Estatuto da Oposição, tendo sido assegurado o direito dos partidos não representados no Órgão Executivo,
de se pronunciarem sobre a elaboração do documento apresentado.
Queremos um plano abrangente, realista, inclusivo e que seja o reflexo das exigências e expectativas da nossa
comunidade.
Daremos continuidade à defesa da identidade e especificidades locais de “Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela”,
respeitando sempre as suas raízes, as suas matrizes culturais, sociológicas e patrimoniais.
Acreditamos que iremos alcançar o nosso objectivo, pois aqui estão enunciados um conjunto de actividades e obras que
visam a melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos.
Temos consciência dos projectos que ainda ficam por concretizar, este é o plano possível, dentro do orçamento disponível.
O Orçamento para 2021 tem um valor global de 1.003.905,59 €, sendo que estão previstos no Plano Plurianual de
Investimentos 263.799,32 €, o que corresponde a 26,28 % do total orçamentado.
Em termos orçamentais, quer para a Receita, quer para a Despesa, foi calculado com base nos valores contabilizados no
ano anterior (2020), com as devidas projecções.
O que nos move é a paixão pela nossa terra e a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Juntos, somos e
seremos sempre mais fortes!
Estaremos atentos à evolução da proposta de Lei que pretende instituir novos critérios para a criação ou fusão de
Freguesias.
A revisão da reforma administrativa de 2013, levou à agregação de 1168 freguesias, existindo actualmente 3092
Freguesias/Uniões.
No Congresso da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) realizado a 26/28 Janeiro 2018 o Ministro da Administração
Interna, Eduardo Cabrita, anunciou perante os eleitos que o Governo iria apresentar uma proposta de Lei de criação de
Freguesias, perante estas promessas continuamos a aguardar o seu desenvolvimento.
Conscientes da dificuldade, mas com persistência e trabalho conseguiremos elevar as condições de vida da população
das três Freguesias agregadas.
Esta é a nossa aposta, esta é a nossa forma de demonstrar um compromisso sério com a população e voltado para as
pessoas.
Continuamos numa atitude de abertura e disponibilidade para receber contributos e rever opções, desde que não sejam
adulteradas as nossas propostas eleitorais sufragadas nas eleições.
Assim vimos submeter a sua apreciação, discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia.
Presidente da Junta da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela
José António Gonçalves Ramos

CONTINUAR A FAZER!
P
GOP, ORÇAMENTO, PPI E MAPA DE PESSOAL 2021
A preparação do presente documento não pode deixar de ter atenção ao momento que o nosso País e o Mundo estão a atravessar com
a pandemia da COVID-19. Esta situação despoletou uma crise inesperada e colocou um importante desafio à comunidade, a
necessidade de adquirir novos hábitos e comportamentos para reduzir o risco de infecção, aliou-se à necessidade de adaptação ao
confinamento, ao encerramento temporário de locais de trabalho, com transição para teletrabalho, para lay-off ou desemprego e o ensino
à distância.
Esta adaptação foi dificultada pela suspensão de serviços, nomeadamente serviços públicos, com adiamento da sua prestação ou
transição para o atendimento à distância.
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Com as nossas limitações, mas com resiliência e persistência num alto sentido de responsabilidade, temos procurado elevar os valores
da Solidariedade, Humanismo e Fraternidade.
Temos actuado numa sintonia entre Executivo e Trabalhadores, focados no apoio à população nesta situação extraordinária,
indiscutivelmente, gravosa a todos os níveis para nós, mas cumpre dizer-vos, de forma realista, mas também optimista, que, com
segurança, planeamento e com todos a remar no mesmo sentido, num espírito de serviço e missão, iremos conseguir ultrapassá-la.
O apoio de proximidade das juntas de freguesia é fundamental.
Convictos e esperando que tal nos seja permitido vamos dar continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido, tendo em vista a
melhoria da qualidade de vida da população em todos os domínios, todas as decisões e objetivos estratégicos seguem uma linha de
pensamento porque este é um território de pessoas e para as pessoas.
A Junta de Freguesia desenvolve a sua acção visando a concretização de interesses próprios das populações, condicionada pelas
imposições/restrições financeiras, das baixas receitas próprias, as receitas mais expressivas são o Fundo de Financiamento das
Freguesias; a percentagem do Imposto Municipal sobre Imóveis, o valor atribuído pelo Município de Viana do Castelo pelas
competências delegadas e das deliberações para apoio de projectos orçamentados.
Sabemos que há áreas fundamentais estruturantes, mas acreditamos que deve haver também espaço para as dinâmicas sociais para
que as pessoas saiam de casa, em particular a nossa população sénior, e se envolvam na comunidade. No fundo, queremos contribuir
para que as condições de vida dos nossos fregueses sejam as melhores e ninguém esquecido.
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.
As Grandes Opções do Plano para 2021 alicerçam-se na rigorosa gestão dos recursos financeiros, sem comprometer a prestação dos
serviços;
Assim as medidas consagradas nos documentos previsionais têm várias prioridades como potenciar, uma melhor Educação, Acção
Social, Emprego e Formação Profissional, a Cultura, a Economia Local, o Turismo, a Juventude, os Seniores e as Políticas de Informação
e Proximidade. Preservar as paisagens, promover a sustentabilidade ambiental.
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.
Contêm as principais orientações políticas e são constituídas pelas actividades mais relevantes para o ano de 2021. Assumem 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.

O futuro passa por “fazermos mais e melhor, rentabilizando e maximizando recursos”. O Executivo está à altura destes desafios, pelos
quais se bate junto das entidades com que mantém relações de proximidade.
Estão igualmente contempladas propostas apresentadas por todas as forças partidárias, que exerceram o seu direito previsto no Estatuto
do Direito da Oposição, bem como o 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 CADA VEZ MAIS PRÓXIMA DOS CIDADÃOS, MAIS DESENVOLVIDA, MODERNA, EMPREENDEDORA, MAIS
AMIGA DO AMBIENTE, MAIS SOLIDÁRIA, MAIS INCLUSIVA, MAIS ACESSÍVEL PARA TODOS.

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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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
O Protocolo de Delegação de Competências é o principal instrumento de cooperação e de ação da Freguesia em áreas de
responsabilidade do Município.
É pretensão do actual Executivo intervir de forma continuada no quotidiano da Freguesia, utilizando este instrumento para
solucionar pequenos problemas e contribuir para a melhoria do bem-estar da população.
Não permitiremos que se desperdicem recursos escassos por falta de iniciativa, pelo que tudo faremos para apresentar
projectos e concretizar obras de interesse para o melhoramento do nosso território.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
A Educação enquanto eixo central do desenvolvimento humano deve merecer uma especial atenção de todos os
intervenientes políticos e sociais. Enquanto principal estrutura política local, pretendemos contribuir para que a Escola se
abra à sociedade e contribua para o seu crescimento cultural e social.

Estando mais próximos é possível chegar mais rápido, encetaremos esforços para apoiar no que for necessário e nos
for possível os agentes educativos e agrupamentos de escolas.













Covid-19- Escola em casa, o sistema de ensino à distância não pode servir para aumentar desigualdades sociais;
A defesa da escola pública; Pretendemos uma escola pública de qualidade para as nossas crianças e jovens;
Continuar a apoiar as escolas no projecto escolas inclusivas;
Apoiar as escolas de ensino básico e pré-primário, com a atribuição de verbas para material de expediente e limpeza;
Contribuir para apoio a diversas actividades/iniciativas;
Transporte de refeições (Meadela);
Manutenção e pequenas reparações nos edifícios escolares (JI e EB1);
Apoio às associações de pais e encarregados de educação;
Diálogo e proximidade permanente com os Agrupamentos de Escolas;
Pugnar por uma maior vigilância da Polícia de Segurança Pública;
Intervir junto do Município para dotar as escolas com mais auxiliares de acção educativas;
Defender a mudança da escola EB1 e JI de Portuzelo para o Agrupamento de Escolas da Abelheira.

TEMPOS LIVRES
A ocupação de tempos livres é de extrema necessidade para as crianças e apoio aos encarregados de educação.
As alterações às condições de participação, em segurança, em tempos de pandemia COVID 19, ao maior número de
crianças, jovens e famílias, respeitando as normas vigentes e as orientações da Direção-Geral da Saúde, obriga a uma
análise destas condições nos momentos da sua realização.
 Estamos disponíveis, estando reunidas as condições para sozinhos ou em parceria, dinamizar ATL nas férias escolares
da Páscoa, de Verão e de Natal, para a ocupação de crianças, entre os 6 e os 14 anos.

ACÇÃO SOCIAL – SOLIDARIEDADE E SAÚDE
“Alcançar maior qualidade de vida”
Acção social
A existência de uma sociedade desigual origina problemas sociais que despontam inesperadamente na Freguesia.
Estamos cientes da responsabilidade social que nos é pedida. Continuaremos em prol dos mais desfavorecidos o combate
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à pobreza e apoio aos mais vulneráveis. Em rede e com as habituais instituições, Município, Serviços de Atendimento e
Acompanhamento Social (SAAS) e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), pugnaremos por conseguir
uma Freguesia mais equitativa.
Não estando nós dotados de um gabinete social/técnico especializado, continuaremos os contactos com os parceiros
instruindo e encaminhando as dificuldades que nos são colocadas.
Na Comissão Social de Freguesia (CSF) e Comissão Local Acção Social (CLAS), continuaremos a nossa intervenção com
voz activa, junto das entidades e organizações locais parceiras, as quais funcionam como uma resposta aos problemas
sociais, quer através de iniciativas/projectos idealizados para uma população alvo, quer através de cooperação/intervenção
em situações específicas.
Manteremos os protocolos existentes com a Associação dos Dadores de Sangue da Meadela, Cáritas Diocesana e
Conferência Vicentina da Meadela.
Um cenário de pandemia exponencia os problemas sociais já existentes, gerando novos tão ou mais preocupantes, é
urgente em articulação com as demais entidades elaborar o Diagnóstico Social, como documento base das políticas sociais
da Freguesia.
Numa situação pandémica e de confinamento as fragilidades tornam-se mais evidentes. Solicitações para compra de
alimentos, idas a farmácia, entre ouros, são frequentes. Disponibilizaremos os parcos recursos humanos de que dispomos,
não sendo suficientes, recorreremos a entidades prestadoras de serviços e ao apoio da Acção Social do Município.
Ao Programa Fundo Europeu de Apoio a Carenciados (FEAC), continuaremos a apoiar as instituições beneficiárias na
logística solicitada (Cáritas, Vicentinos da Meadela e Nossa Senhora de Fátima). Na mesma linha de conduta apoiaremos
o Banco Alimentar nas campanhas que este dinamizar.
Colaborar na criação de um Banco de Voluntariado sólido e com espírito de missão que poderá prestar uma imprescindível
ajuda para o sucesso das diversas necessidades sociais.

Saúde
Sendo a saúde um bem precioso. É, pois, vontade e determinação deste Executivo estabelecer laços de entendimento
com os profissionais, suas ordens e ESS - Escola Superior de Saúde.
Porque sabemos que em saúde sempre é melhor prevenir do que remediar, colaboraremos em todas as acções de
sensibilização que nos forem apresentadas.
ULSAM - EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE MEADELA – CS/USF PRAÇA DA LINHA VALE DO LIMA
O diálogo constante está próximo de dar os seus frutos, estaremos atentos ao evoluir deste processo pelo qual temos
pugnado desde 2013, estamos disponíveis para a colaboração necessária.
“Construção de novo centro de saúde em Viana do Castelo avança em 2021-LUSA 18-06-2020 14:53h”

“O presidente da Câmara de Viana do Castelo disse hoje que a construção do novo centro de saúde da cidade deverá
iniciar-se no primeiro trimestre de 2021, por se tratar de uma necessidade "urgente" da agregada freguesia da Meadela.
Prevista no plano de atividades e orçamento do Município, "a construção do novo centro de saúde já foi aprovada pela
ULSAM e tem concluído o estudo prévio, sendo que a autarquia já expropriou, por utilidade pública, o terreno necessário
à construção, na Praça da Linha do Vale do Lima, na Meadela".
Em Fevereiro, a Câmara de Viana do Castelo aprovou por unanimidade a Declaração de Utilidade Pública (DUP) do
terreno para a construção da nova USF.”
“NOVOS CENTROS DE SAÚDE EM MEADELA E ALVARÃES Rádio Alto Minho 10 NOVEMBRO 2020, 8:33
Na ocasião, o presidente da Câmara de Viana do Castelo disse ainda que a candidatura da empreitada de construção do
novo centro de saúde da freguesia urbana da Meadela vai ser formalizada este mês.
“O novo centro de saúde da Meadela é uma prioridade. A candidatura vai avançar no final do mês de novembro”,
observou.”
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HABITAÇÃO (BAIRROS DO I.H.R.U.)
As obras de requalificação das envolventes do bairro social da Meadela e Monserrate, propriedade do IHRU – Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana, construídos há mais de três décadas, estão em fase de conclusão.
Por entraves que foram surgindo, apesar de aprovadas no início de 2018 e com prazos de execução de aproximadamente
um ano só agora há perspectivas do seu término.
Reabilitação do Bairro Social da Meadela, Viana do Castelo
NORTE-05-4943-FEDER-000069 - Data de aprovação 16-04-2018
Custo total elegível 423.759,27€ - Apoio financeiro da União Europeia l Feder 360.195,38€
PRAZO DE CONCLUSÃO 270 DIAS
Informações obtidas dão garantias de estarem concluídas no final do ano corrente. Esperamos da parte do Município a
reabilitação da parte traseira do mesmo, bem como atenda à nossa pretensão da limpeza enquanto tal não acontece.

Reabilitação do Bairro Social da Zona da Escola Técnica, Viana do Castelo
NORTE-05-4943-FEDER-000066 - Data de aprovação 16-04-2018
Custo total elegível 654.354,25 € - Apoio financeiro da União Europeia I Feder 556.201,11 €
PRAZO DE CONCLUSÃO 300 DIAS
Encontra-se concluída, está na fase final do processo de entrega de obra à entidade adjudicante.

JUVENTUDE
“A juventude é sobretudo uma soma de possibilidades”
Um futuro para a Juventude de Hoje
Dentro desta área e porque consideramos que a educação vive muito próxima da juventude, consideramos esta uma
dupla preocupação, sendo que a primeira passa pelo bem-estar dos mais jovens e pela sua satisfação e uma segunda
passa pela motivação à participação cívica na Comunidade.
Porque valorizamos os nossos jovens e porque todos têm dentro deles um potencial, estamos disponíveis para contribuir
para a sua formação de cidadania, apoiaremos projectos que nos apresentem, criando também sinergias para uma maior
participação.
Continuaremos a incentivar os jovens a participar em projectos com a Junta de Freguesia mostrando transparência e
colaboração.

SENIORES
“Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem?”
A população na terceira idade é caracterizada pelo seu dinamismo e inconformismo, mostrando grande vontade em
usufruir de novas experiências.
É nossa intenção combater o isolamento e a segregação social da população idosa, articulando com as instituições de
solidariedade social, programas de apoio ao idoso.
Considerando este Executivo de enorme importância a promoção de acções em prol dos mais idosos, apoiaremos os
projectos desenvolvidos pelas entidades vocacionadas para estes fins.
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CULTURA-DESPORTO-ASSOCIATIVISMO
“CULTURA é tudo aquilo que define o carácter e a personalidade de um povo”
A promoção da nossa cultura e o reforço da identidade das Freguesias agregadas, através da preservação e divulgação
do seu património histórico e cultural, é um dos eixos orientadores do Executivo.
Apoiar/colaborar em actividades da área cultural como:




Poetas e escritores ou estudiosos da União das Freguesias;
A realização de exposições de pintura, fotografia e outras, da qual destacamos o protocolo com o CCAM;
Iniciativas de todas as paróquias, comissões de festas, comissões fabriqueiras, movimentos associativos;



Parcerias com as associações recreativas, culturais e comissões de festas, mantendo a tradição da Adoração dos
Reis Magos, Queima de Judas, S. José, Maio Florido, Coroação de S. Pedro e Jornadas de Arte Popular, S.
Martinho, Santos Populares, Festas de Natal, Dia Internacional da Mulher, da Criança e dos Avós, Romaria da
Nossa Senhora da Agonia, Festas em honra de Santa Cristina, S.Ajuda, S.Vicente, S. Brás; Festa das Colheitas
(Meadela), Nossa Senhora das Necessidades Procissão das Velas Nossa Senhora de Fátima e outras actividades
semelhantes;



Marchas populares apoiando a já existente (Marcha da Ribeira) e incentivar o surgimento de outras marchas,
envolvendo neste sentido os grupos folclóricos e outras associações culturais;
Realização de Tertúlias;
Promoção da identidade e da preservação da memória, através da homenagem a figuras de relevo.




Desporto - “O que importa é a jornada e não o destino.”
A promoção de hábitos desportivos regulares é uma das nossas preocupações.
Em conjunto com colectividades e associações. Apoiaremos toda a actividade desportiva, tais como a saúde (física e
mental), a coesão social, a cidadania, a inclusão, quer através da realização do habitual concurso de pesca desportiva,
malha e sueca, quer através da colaboração em iniciativas que nos forem apresentadas.
Dinamizar jogos tradicionais em parceria com outras Freguesias e entidades.
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Associativismo - “Só a participação cidadã é capaz de mudar o país.” “Unidos venceremos, Divididos, Cairemos”
Daremos continuidade a todas as parcerias estabelecidas com todas as nossas associações locais, principais agentes da
nossa cultura e desporto e a divulgação do que melhor se faz. Numa acção diária e interventiva com cada uma delas e
com as suas realidades, é nosso propósito continuar a apoiar e incentivar à concretização dos projetos encetados por cada
Associação, enriquecedores da dinâmica cultural, desportiva e social da Freguesia.
A disponibilidade e altruísmo dos corpos gerentes das Associações são valores que muito respeitamos e estimamos e com
os quais queremos continuar o trabalho profícuo que temos desenvolvido em conjunto.

ECONOMIA LOCAL, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
“Não só a necessidade de suprimir necessidades materiais como permitir plena integração social”
Atividades Económicas
O dinamismo do comércio local, é uma das nossas preocupações, estamos abertos a ouvir sugestões, lançar ideias,
congregar esforços para revitalizar esta forma de transacção comercial, sempre que solicitados pela AEVC – Associação
Empresarial de Viana do Castelo daremos o nosso contributo.
Continuaremos a dinamizar o espaço onde ainda decorre a feira semanal da Meadela sob nossa gestão, esperando a
sua rápida mudança, pois consideramos ser efectivamente promotora e dinamizadora da economia local.
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Nós, enquanto autarquia local, estamos cientes do nosso limitado poder de intervenção, contudo, estamos totalmente
disponíveis para apoiar iniciativas e parcerias.



O novo Mercado Municipal é muito importante para a revitalização do comércio local, esperamos que o Município
ultrapasse com celeridade o contencioso em curso;
Sensibilizar o Município para apresentação aos investidores dos lotes desocupados dos parques situados na zona
industrial da Praia Norte e Meadela.

Formação e Emprego
Sendo a falta de emprego um dos mais preocupantes flagelos nacionais, merece da nossa parte um principal foco de
preocupação.
Apesar de Viana do Castelo mostrar sinais que está a seguir o caminho certo neste âmbito, quer pela redução do
desemprego, pelo aumento do investimento na região, quer pela criação de projectos inovadores, muito há ainda a fazer
e novos desafios se apresentam a este nível, um dos quais é o combate ao trabalho precário.
No âmbito do desemprego, daremos continuidade:






Disponibilidade para manter diálogo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP);
Afixação e divulgação de ofertas de emprego;
Disponibilizar as nossas instalações e apoio a todas as iniciativas no âmbito da empregabilidade;
Encaminhamento de ofertas de emprego para pessoas que possam preencher os requisitos;
Protocolos com entidades que contribuam para o combate ao desemprego.

AMBIENTE E SALUBRIDADE
“Despertar Consciências: preservar o meio ambiente é um acto de cidadania!”
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 (SMVC), Águas do Alto Minho (ADAM) e Bombeiros.
 Sensibilização da população para o problema de saúde pública que constituem os dejectos caninos.

O animal como acompanhamento é um factor de harmonia social, os seus donos devem ser cidadãos responsáveis.
 Alertar a população para a utilização da “LINHA AZUL” dos SMVC destinada à recolha gratuita de

electrodomésticos inutilizados, colchões e verdes de jardins, etc.
 Continuar a apoiar projectos Eco-Escolas.
 Dialogar com os Agrupamentos de Escolas no sentido de dinamizar “Concurso de Ideias” relacionado com o

AMBIENTE.
Junto das entidades competentes insistir na:
 Planificação dos serviços, de forma a os meios humanos/mecânicos sejam melhor distribuídos por toda a área
geográfica da Freguesia, e, não privilegiando somente o centro histórico;
 Melhoria e aumento da rede de equipamentos para deposição de resíduos urbanos, substituindo os que se vão
inutilizando por outros com as novas funções;
 Dotar junto dos equipamentos existentes a colocação de PILHÓMETROS;
 Substituição dos que estão em mau estado, e implementação de um programa de LAVAGEM e HIGIENIZAÇÃO;
 Estudo urgente da relocalização de todos os equipamentos, retirando-os da via pública, passeios e das proximidades
de estabelecimentos comerciais ligados à restauração.
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PARQUES, JARDINS, PARQUE ECOLÓGICO DA CIDADE, CARAVANISMO E ESPAÇOS VERDES
 Sensibilizar o Município para a necessidade de criação de infraestruturas urbanas para estacionamento de viaturas
ligeiras e CARAVANAS em espaços públicos a definir;

 Pugnar pela conservação dos jardins, ajardinamento e embelezamento das áreas que se destinam a esse fim;
 Envidar esforços junto do Município para a instalação de equipamentos lúdicos e de manutenção física;
 Dar continuidade à manutenção e beneficiação dos parques infantis e polidesportivos;
 Alertar e dar sugestões ao Horto Municipal, para todos os espaços verdes terem o tratamento adequado;
 Pugnar pela abertura ao público do PARQUE ECOLÓGICO DA CIDADE – CMIA.
REDE VIÁRIA/SANEAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ÁGUAS PLUVIAIS
Manteremos o diálogo com o Município, os SMVC e ADAM no sentido de, em parceria, serem efectuadas as reparações,
alargamentos, pavimentações/repavimentações e beneficiações, que passam pelo saneamento básico, drenagem das
águas pluviais e abastecimento de água.
HIGIENE E LIMPEZA
 No âmbito das competências delegadas, proceder à limpeza de arruamentos e manutenção de zonas verdes;
 Diligenciar junto do Município e SMVC, sempre que se justifique, a limpeza da rede viária, o reforço e manutenção de
diversos equipamentos, nomeadamente papeleiras, ecopontos, contentores do lixo, bio resíduos e de dejectos de animais;
 Campanha de intensificação de registo e licenciamento de canídeos e gatídeos;
 Cooperar com as associações de defesa dos animais de interceder junto do Município para a construção de um
Canil/Gatil Municipal;

“Câmara de Viana e Vila Animal assinam protocolo para construir canil e gatil -Rádio Alto Minho 01 Setembro 2017, 16:36
A Câmara Municipal de Viana do Castelo anunciou hoje ter assinado um protocolo com a Vila Animal – Associação de Proteção
de Animais de Viana do Castelo para a construção de um gatil e de um canil no concelho com apoio e em terreno cedido pela
autarquia da capital do Alto Minho.
O protocolo de colaboração vai permitir construir, num lote adquirido para o efeito, um espaço com caraterísticas de canil e
gatil, para acolhimento do projeto da Vila Animal, espaço esse que será cedido à Associação Vila Animal, a título gratuito e sujeito
ao regime do comodato”.
 Sensibilizar o Município para a 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;
 Sensibilizar o Município, SMBVC e Associação Portuguesa do Ambiente (APA) para a necessidade de limpeza e corte
de vegetação das linhas de água.
FLORESTA/CAMINHOS FLORESTAIS E OUTROS PÚBLICOS E PRIVADOS
Todos os anos, durante os meses de verão, os incêndios florestais são notícia em Portugal. Não podemos controlar a
meteorologia, mas há cuidados que devemos ter e comportamentos a adoptar para um país sem fogos. Está literalmente
nas nossas mãos.
No seguimento da campanha lançada Portugal Chama: agir contra os incêndios florestais continuaremos a:
 Prestar apoio à população na comunicação das queimas e queimadas através da plataforma do ICNF;
 Em cumprimento da Lei, sensibilizar os detentores de propriedades para a sua limpeza e, tal não acontecendo,
procuraremos que sejam utilizados os procedimentos legais ao dispor.
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 Colaborar e reencaminhar situações de incumprimento às entidades competentes: Serviço de Protecção da Natureza
e do Ambiente - SEPNA (Guarda Nacional Republicana); Brigada de Protecção Ambiental (PSP); Município de Viana do
Castelo; Protecção Civil; Bombeiros Municipais, Horto Municipal e SMVC.
ÁGUAS BALNEARES
Continuaremos junto das entidades competentes a lembrar a existência na nossa Freguesia de águas balneares, costeiras,
de transição e interiores, muito procuradas não só no período balnear mas também durante o restante ano, verificando-se
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:
 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.
 Reabilitação do espaço adquirido pelo Município na Praia Norte (Frente ao Scala)

POLÍTICAS DE INFORMAÇÃO E PROXIMIDADE

“Estar perto é simplificar a vida às pessoas”
“Para estar junto, não é preciso estar perto, e sim do lado de dentro”.
A informação desempenha hoje um papel vital na promoção das ações do poder local, contribuindo para o seu sucesso
e para uma maior aproximação entre eleitores e eleitos.
Queremos ser mais incisivos e assertivos na informação pública e aproximarmo-nos daqueles que usam o ciberespaço
para comunicar, procuraremos modernizar estas ferramentas, Sítio na Internet da União das Freguesias e rede social
Facebook.
 Pretendemos que sejam uma ferramenta de comunicação apelativa, fácil de navegar e com informação útil para
quem o visita;
 Vamos continuar com a prática de respostas a todas as reclamações/sugestões colocadas pelos Fregueses;
 Manter os painéis informativos actualizados e colocação de outros em locais estratégicos da Freguesia;
 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.
Invocada por muitos, praticada por poucos, a política de proximidade é, sem dúvida, um conceito que está na ribalta.
Proximidade, é potenciar a criação de respostas mais adequadas a combater os problemas sociais.
Dando continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver, e cujo princípio basilar é a proximidade com a população,
teremos uma gestão proactiva e socialmente responsável, sempre orientada para a satisfação dos Fregueses e das suas
necessidades;
Considerando que, para tal, muito contribuirá um atendimento de excelência, dotando os funcionários das competências e
ferramentas necessárias ao desempenho das suas funções, valorizando assim as pessoas, tendo em vista um serviço
público de qualidade, prestado com eficiência, eficácia e economicidade.

 Loja do 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 objectivo de facilitar a relação dos cidadãos e das empresas com a administração pública”.
 Pugnar junto do Município para apresentação de candidatura ao Governo Central para Viana do Castelo ser dotada
deste espaço.
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MOBILIDADE / ACESSIBILIDADES / TOPONÍMIA / TRÂNSITO E SEGURANÇA
“Acessibilidade é a característica de um meio físico ou de um objecto que permite a interacção de todas as pessoas com
esse meio físico ou objecto e a utilização destes de uma forma equilibrada/amigável, respeitadora e segura……..”
A acessibilidade constitui uma condição essencial para o pleno exercício de direitos de cidadania consagrados na
Constituição Portuguesa, pelo que, as pessoas com mobilidade condicionada esperam que sejam accionados todos os
mecanismos e instrumentos ao serviço da construção de uma sociedade sem barreiras.
Mantendo-se este como um dos principais problemas nas três Freguesias agregadas, manterá este Executivo a pressão
junto dos decisores políticos para que sejam encontradas soluções sustentáveis para as questões de transportes e
mobilidade na nossa Freguesias.

Nesta vertente, continuaremos a envidar esforços no sentido de:
 Execução de levantamento das necessidades e elaboração do respectivo projecto de melhoria de acessibilidade,
mobilidade e trânsito na Freguesia;
 Dotar os viadutos da Carneiro Fernandes (Portela) e Alexandre Rodrigues (Carmo) com acessos para passagem de
cidadãos com mobilidade reduzida e outras;
 Melhorar as condições de mobilidade dos peões através da pintura das passadeiras existentes, tornando-as mais
visíveis para os condutores, bem como implementação das passadeiras necessárias e rampas para pessoas com
mobilidade reduzida, com instalação da respectiva sinalização vertical;
 Melhorar a sinalização do acesso ao estacionamento gratuito do parque Gil Eanes, bem como estudar melhores
condições de aparcamento em Santa Luzia;
 Melhorar as condições de estacionamento e regras para cargas e descargas na área Santa Maria Maior e
Monserrate, e criar condições para cargas e descargas de viaturas pesadas, com mais de 5,5 toneladas, no centro da
Meadela;
 Substituir alguns abrigos de passageiros, bem como implantar novos;
 Demarcar os locais de estacionamento existentes, permitindo uma melhor organização do espaço disponível, e
criação de novos locais de estacionamento;
 Continuaremos a diligenciar junto do Município para que, em parceria, seja solucionado o problema das inúmeras ruas
sem qualquer identificação de toponímia;
Segurança
Sendo que os tempos que vivemos tendem a piorar em matéria de segurança, julgamos ser da máxima importância atribuir
a esta área uma preocupação acrescida. Pretende pois este executivo colaborar estreitamente com todas as entidades de
segurança, no sentido de construirmos juntos, uma comunidade mais protegida. Não é uma área de fácil gestão, no entanto
entendemos que é uma responsabilidade da autarquia proteger os seus cidadãos, dando-lhes informações e esclarecendoos acerca de perigos e situações errantes que possam surgir.
 Com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, desincentivar a paragem e aparcamento de viaturas em locais
onde impeçam o trânsito de veículo e pessoas;
 Pugnar pelo aumento do policiamento diurno e nocturno da Freguesia e pela presença de agentes da PSP junto dos
estabelecimentos 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, com especial destaque para os bares
nocturnos, controle da idade dos frequentadores e ruído na via pública.

OBRAS-REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO
“Intervir, requalificar e melhorar. Investimento Público”
A vivência diária saudável e aprazível numa comunidade passa muito pela forma como o espaço público é apresentado,
devidamente arranjado, identificado e organizado. Sabendo nós que muito se fez já nesta matéria nos últimos tempos,
ainda há necessidades prementes nesta área.
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Contando com a delegação de competências do Município, pretende este Executivo fazer a manutenção e requalificação
do espaço urbano, dotando-o de uma melhor qualidade de vida para o cidadão comum e para o cidadão com deficiência,
tornando-nos uma Freguesia inclusiva, numa aposta de acessos para todos e de todos.
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;
Ligar o passeio da Praça do Alto Minho/Rua de Ponte Lima;
Requalificar passeio da Rua Camilo Castelo Branco;
Requalificar passeio da Rua Ponte de Lima;
Pugnar junto do Município pela promessa da requalificação da Rua Ramalho Ortigão/Rua Francisco Sá Noronha;
Reabilitar Parque Infantil do Himalaias

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 de Parque Infantil no Campo da Agonia.
Instalação de Ringue Desportivo no Campo da Agonia.
Instalação de parque de merendas no Campo da Agonia.
Reabilitação dos Parques Infantis do Jardim D. Fernando.

 Conclusão da iluminação Bairro dos Pescadores parte sul.
 Remodelação da iluminação pública do Bairro dos Pescadores.
 Acompanhamento da conclusão da requalificação da Quinta de Monserrate.
Meadela
 Cemitério Paroquial, concluir pequenos trabalhos de requalificação.
 Remodelação das nossas Instalações Rua das Salinas (Portuzelo).
 Requalificação do Parque Infantil Álvaro Salema (Cova).
 Intervir nas Ruas Abade de Barros; Barreiros Cunha; Campo Santo, João Paulo II, Bezerra; Julião Martins, Travessa do
Bezerra e Campo Santo, alargamento da rua do Loteamento do Carrascal, Ligação de Rua da Belavista com a Travessa
Belavista.
 Viabilidade de construção de passeios na Rua da Linha.
 Rua dos Pescadores – águas pluviais e Rua da Sangrenhosa – saneamento.
 Iluminação pública desde o cruzamento do Estádio Municipal Manuela Machado, Rua da Cova (EN 302-2) e Avenida
Zeca Afonso.
 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.
 Recuperação dos Lavadouros Públicos (Fornelos-Preza e Fonte do Branco).
 Valorização da Ribeira de Fornelos/S. Vicente e Portuzelo.
 Aumento de mesas e pontos de água para piqueniques na Praia Fluvial da Argaçosa e instalação de outros sanitários
públicos (apoio ao CMIA).
 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;
 Viela das Padeiras;
 Bêco dos Fornos
 Rua de Aveiro;
 Largo João Tomás da Costa;
 Rua José de Brito;
 Rua Dona Maria II;
 Praça Frei Gonçalo Velho;
 Rua Manuel Fiúza Júnior;
 Rua João de Deus;
 Rua José Espregueira;
 Rua João Rocha Paris;
 Largo das Carmelitas;
 Bairro Jardim e toda a zona envolvente desde Estrada da Abelheira/Rua Ramalho Ortigão ao denominado Bairro do
Liceu;
 Reabilitação espaço envolvente Cemitério Municipal e Posto de Saúde Drº. Tiago de Almeida (SLAT).








Beco de Santo André;
Rua da Vedoria;
Rua do Trigo;
Largo Infante D. Henrique;
Portela de Cima,
Reabilitação do acesso da Escola Drº. Pedro Barbosa entre a Avenida de Angola e Rua de Monserrate.
Reabilitação da Rua Gil Eanes (Ursulinas).

 Construção de rotunda no cruzamento da Avenida 25 de Abril/Rua de Monserrate (Somartis).
 Construção de rotunda no entroncamento da Rua Couto Paredes/ Rua da Igreja/Rua dos Carregais (Meadela).
 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 Crematório.
 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.
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Serviços Municipalizados de Viana do Castelo
Encaminhar as solicitações apresentadas na autarquia relativas à falta de limpeza dos arruamentos e sarjetas, mantendo
um diálogo constante com esta entidade no sentido de minimizar estas situações.

Águas do Alto Minho
Diligenciar para que sejam contempladas as artérias abaixo mencionadas de:
SANEAMENTO








Rua Dr. Martins Delgado/Rua Dr. Tiago de Almeida/Calçada de Valverde.
Esgotos negros no prédio da polis no Largo Infante D. Henrique.
Beco/Travessa e Rua Fonte do Branco (Meadela).
Rua Calçada do Alto (Cova-Meadela).
Travessa das Gandarinhas (Rua da Linha-Meadela).
Rua dos Pescadores – manilhas superficiais em muito mau estado (Meadela) –

ÁGUAS PLUVIAIS

 Rua da Tábua (Meadela).
 Remodelação da rede nas Vielas de S. Domingos e Viela da Água, face aos constantes aluimentos.

ELECTRICIDADE, COMUNICAÇÕES E PORTOS DE MAR
ELECTRICIDADE
 Continuar a solicitar a melhoria da rede geral de energia eléctrica e de iluminação pública junto do Município e da EDP.
 Concretização do 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.
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.
 Dotar a área geográfica das três Freguesias agregadas com fibra óptica na sua globalidade.
GÁS
 Envidar esforços juntos da 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 infra-estruturas efectuadas no Município para todas as anomalias detectadas.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE VIANA DO CASTELO
 Acompanharemos o 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.
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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 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).
 Reabilitação e refuncionalização da Praça de Viana (ex. Praça de Touros).
 Construção do Novo Mercado Municipal.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SERVIÇOS GERAIS
“Um planeamento cuidadoso é capaz de vencer quase todas as dificuldades”
“Profissionalismo e cortesia. Imagem de excelência”
A orientação do Executivo nesta matéria é a de organizar de modo eficaz os seus recursos humanos, adaptando-os à
realidade organizacional que se impõe
A equipa de profissionais que presta serviço nesta Freguesia, soube, desde o início, criar um ambiente de trabalho de
entreajuda, cooperação e sintonia, elementos essenciais para um atendimento de qualidade a todos aqueles que se dirigem
aos nossos serviços e aqueles com quem contactam exteriormente.
A este nível DEIXAMOS ALGUNS OBJECTIVOS:
 Incentivar e patrocinar a frequência em acções de formação.
 Oferecer as mesmas oportunidades de formação a todos os trabalhadores da mesma categoria, da qual destacamos
compreensão/utilização dasTIC.
 Promover a reorganização e modernização contínua dos serviços, prestados com base num serviço de qualidade.
 Avaliar o desempenho dos trabalhadores do quadro.
 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
Este é um plano realista, que define claramente a estratégia que este Executivo delineou para 2021, utilizando uma política
de rigor e contenção na gestão diária do erário público, colocando sempre em primeiro lugar as pessoas e o seu bemestar.
Aos Fregueses deixamos a certeza de que estaremos sempre na linha da frente na defesa do bem de todos, contando
com a determinação, coração e acção de um Executivo que está determinado a fazer e governar bem os destinos da
Freguesia, esperando os contributos cívicos de todos, numa atitude de abertura e disponibilidade de bem servir a
Freguesia.
Feira da Meadela - Deslocalização
LUSA 18-06-2020 14:53h
“O Presidente da Câmara de Viana do Castelo disse…….A intervenção, com conclusão prevista para o final do ano, visa
a melhoria da circulação rodoviária, de estacionamento e de requalificação da Praça da Linha Vale do Lima", local para
onde, segundo o autarca socialista, irá regressar, após a conclusão da empreitada, a feira da freguesia”.
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Depois de reunião proporcionada pelo Snrº. Vereador da Coesão Territorial Arqº. Luís Nobre estamos a encetar com o
Gabinete Técnico Municipal os preparativos para esta mudança, que seria mais célere, mas tem de ser contempladas as
medidas de segurança aconselhadas pela Direcção Geral de Saúde no âmbito da pandemia COVID 19. Pensamos que da
forma que estão a decorrer os trabalhos a mudança se poderá verificar no 1º. Trimestre de 2021.
Património - Edifícios da União
Meadela:
A reabilitação da edificação do património é uma necessidade sempre presente. Neste contexto é propósito do
Executivo estar atento às necessidades prementes.
 Reabilitação das nossas Instalações na Rua das Salinas (Portuzelo).
Baldios
 Apoio à Comissão do Conselho Directivo dos Baldios de Santa Maria Maior.
 Prestar os esclarecimentos que o Conselho Directivo dos Baldios de Santa Maria Maior 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
Continuamos a aguardar decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga relativa à acção movida pela Freguesia de
Areosa à agregada Freguesia de Monserrate, aguardamos serenamente que o tribunal tenha uma decisão favorável.

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 a celebrar e de delegação de competências a celebrada 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 e respeitando o
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º
192/2015, de 11 de setembro, de aplicação obrigatória a todas as entidades que compõem o perímetro das Administrações
Públicas, que se encontra em vigência desde o início de 2020, para as entidades integradas no subsector da administração
local.
“Regras Previsionais”) e pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro (“Determina que as receitas e despesas públicas
passem a reger-se por códigos de classificação orgânica, funcional e económica”).
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;
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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, 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.

DOCUMENTOS DE SUPORTE
De forma sucinta procuramos explicitar os documentos previsionais para o ano de 2021, de acordo com SNC:

RESUMO DO ORÇAMENTO ANO 2021
O valor global do orçamento para 2021 é de 1.003.905,59 €.
Sendo que, no âmbito de receita, este orçamento prevê, em termos receitas correntes, o montante de 741.805,59 €, e de
receitas de capital o valor de 262 100,00 €.
Em termos de despesa, este orçamento prevê 740. 106,27 € de despesas correntes e 263.799,32 € 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.
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

741 805,59

>

740 106,27

Capital

262 100,00

<

263 799,32

Total

1 003 905,59

1 003 905,59

Resumo do Orçamento 2021

800 000,00 €
600 000,00 €
Receitas
400 000,00 €

Despesas

200 000,00 €
0,00 €
Correntes

Capital
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ORÇAMENTO DA RECEITA 2021
O montante global do orçamento de receita é de 1.003.905,59 € sendo que, as receitas correntes previstas totalizam o
montante de 741.805,59 € e as de capital o montante de 262.100,00 €, distribuída pelos diversos capítulos, como poderemos
observar pelo quadro e gráfico a seguir apresentado.

Receitas
01. Impostos Directos

04. Taxas, Multas e outras
penalidades
05. Rendimentos de
propriedade

Receitas previstas por classificação económica
Cl a s s i fi ca çã o económi ca

2021

%

01. I mp o s to s d i re cto s

40 000,00

3,98%

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

37 150,00

3,70%

05. Re n d i me n to s d e p ro p ri e d a d e

49 280,00

4,91%

573 675,59

57,14%

41 600,00

4,14%

100,00

0,01%

06. Tra n s fe rê n ci a s co rre n te s
07. Ve n d a s d e b e n s e s e rvi ço s co rre n te s
08. Ou tra s re ce i ta s co rre 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
10. Tra n s fe rê n ci a s d e ca p i ta l
13. Ou tra s re ce i ta s d e ca p i ta l

2 000,00

0,20%

260 000,00

25,90%

100,00

0,01%

1 003 905,59

100,00%

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 57,14 % do volume total da receita prevista, sendo que, os restantes capítulos, na sua
totalidade, representam cerca de 42,86 % do total das receitas previstas.
Do total das receitas previstas atrás referido, as receitas próprias correspondem a um montante de 170.230,00 €, ou seja,
o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita prevista é cerca de 16,95 %.

ORÇAMENTO DA DESPESA ANO 2021
O orçamento da despesa totaliza o montante de 1.003.905,59 €, sendo que, as despesas correntes previstas são de
740.106,27 € e as de capital de 263.799,32 €, distribuídas pelos diversos agrupamentos, como poderemos observar pelo
quadro e gráficos a seguir apresentados:
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Despesas
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
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

Despesas previstas por classificação económica
Classificação económica

2021

%

01.

Despesas com o pessoal

380 389,77

37,89%

02.

Aquisição de bens e serviços

291 266,50

29,01%

04.

Transferências correntes

50 100,00

4,99%

06.

Outras despesas correntes

18 350,00

1,83%

07.

Aquisição de bens de capital

263 799,32

26,28%

1 003 905,59

100,00%

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 “01 – Despesas com Pessoal” com uma previsão de cerca de 37,89 %.
Nos restantes agrupamentos da despesa, o “02 – Aquisição de bens e serviços” representa cerca de 29,01 % do
orçamento das despesas, enquanto o “07 – Aquisição de bens de capital” apresenta uma percentagem de despesas
previstas de 26,28 %.

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2021 (PPI).
O plano plurianual de investimentos (PPI) concluiu o mandato 2017 a 2021. 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 263.799,32 €, representando 26,28 % do total orçamentado.
Relativamente aos anos 2022; 2023 e 2024 quantificam-se perspectivas de trabalhos a definir nos orçamentos dos anos
atrás mencionados.

Objectivos

Previsões iniciais

%

2021
1. FUNÇÕES GERAIS

28 200,00 €

10,69%

2. FUNÇÕES SOCIAIS

37 100,00 €

14,06%

198 499,00 €

75,25%

263 799,00 €

100,00%

3. FUNÇÕES ECONÓMICAS
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Investimentos por Funções

Funções
Económicas;
198.499,00 €

Funções
Gerais;
37.100,00 €
Funções
Sociais;
28.200,00 €
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4

Tesoureiro
Vogais

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

22
23

1

ÁREAS FORMAÇÃO

OBS./CARACTERIZAÇÃO

0

0

1

TAREFA: limpeza do edifício da Junta; administrativa

CONTRATO DE TAREFA E AVENÇA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

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

instrumentos necessários à realização das tarefas inerentes à função, que podem ser

e arrelvamentos; limpeza e conservação de canteiros, operação de diversos

cultivar flores, árvores ou outras plantas, manutenção de parques, jardins públicos

aterro de sepulturas, depósito e levantamento de restos mortais; cuidar do cemitério;

o contacto entre os serviços e tarefas de apoio administrativo; abertura e

execução de cargas e descargas, arrumação e distribuição; assegurar

Seg. Hig. E Saúde Trabalho/atendimento

TOTAL GERAL

TOTAIS PARCIAIS

ENCARREGADO OPERACIONAL

0

0

1

POSTOS DE TRABALHO
Preenchidos

1

0

0

a cada categoria)

(Tarefas funcionais e de complexidade inerentes

2

Jardineiro, Ass. Oper. Adim, Coveiro,

11

Cantoneiro, Trolha, Aux. de Serv. Gerais,

ente, espaços verdes, limpeza urbana, higiéne pública, beneficiação e

bem definidas e instruções gerais.

conservação de arruamentos; limpeza e conservação das instalações,

ASSISTENTE OPERACIONAL

CCP

Procedimento Concursal

Assegurar a prestação e valorização de serviços em dominios de ambi-

SERVIÇOS EXTERIORES DE APOIO À COMUNIDADE

ção de receitas, etc.

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

entre estes e os particulares, através de registo, redacção, classificação

métodos e processos, com base em directivas

0

A CRIAR

CCTD

Funções de natureza executiva, de aplicação de

0

OCUP

Pocal

1

A CRIAR

Legislação diversa (pessoal)

0

VAGO

Atendimento/Relações Públicas

7

OCUP

POSTOS DE TRABALHO

CTTI

efeitos orçamentais

(MP), considerados aqui para

Não integram o mapa de Pessoal

OBS./CARACTERIZAÇÃO

dimento e prestação de informações sobre procedimentos regulamen-

ASSISTENTE TÉCNICO

CARREIRA/CATEGORIA

ÁREAS FORMAÇÃO

tares/legais, bem como, assegura a comunicação entre vários órgãos e

Assegura funções de natureza executiva de nível administrativo, no aten-

SERVIÇOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

ATRIBUIÇÕES/COMPETÊNCIAS/ACTIVIDADES
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PESSOAL DO QUADRO/CONTRATADOS

TOTAL GERAL

19

1

Secretário

Jurídico de Funcionamento dos Municípios e das

Membros Assembleia

1

Presidente

As decorrentes do Quadro de Competências e Regime

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

1

CARGO

COMPETÊNCIAS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

POSTOS DE TRABALHO
OCUPADOS
VAGOS

MEMBROS DA JUNTA DE FREGUESIA

(*) 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

MAPA DE PESSOAL DO ANO 2021 (*)

UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIANA DO CASTELO (SANTA MARIA MAIOR E MONSERRATE) E MEADELA
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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 1.000.705,59 € (um milhão setecentos e cinco euros e cinquenta e
nove seis 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 09 de Novembro de 2020, para ser presente à
Assembleia de Freguesia em 18 de Dezembro de 2020.

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________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Rita Joana da Silva Guerreiro)
O 3º Vogal ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)
O 4º Vogal ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Victor Manuel Antunes da Silva)

As grandes opções do plano, orçamento, plano plurianual de investimentos e mapa do pessoal para o ano financeiro de
2021, 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 18 de Dezembro de 2020.

O Presidente ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(António Rui Viana Fernandes da Ponte)

O 1º Secretário ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Maria Glória Lourenço)

O 2º Secretário ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(António Amorim Carvalhosa)
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