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RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2020
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia
Exmos. Membros da Assembleia de Freguesia

O presente Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2020 serão submetidos à apreciação do Órgão Executivo e do
Órgão Deliberativo, no âmbito das suas competências e nos termos do disposto nos artigos 16º, nº1, alínea e) e alínea b), do nº1 do artigo 9º da Lei
75/2013, de 12 de setembro.
São apresentados para aprovação nos termos e prazos previsto nos artigos 3º e 4º, da Lei 1-A/2020, de 19 de Março e suas actualizações, que
regula as medidas excepcionais e transitórias de resposta à situação epidemiológica provocada pela doença COVID-19.
Foram executados de acordo com os requisitos estabelecidos no Decreto-Lei nº 55-A/99, de 22 de Fevereiro que aprovou o POCAL e encontramse organizados de acordo com a Resolução nº4/2001 - 2ª Secção instruções nº1/2001 - publicado no Diário da República, II Série, nº191, de
18/08/2001, aprovado pela resolução nº04/01, do Tribunal de Contas, alterada pela resolução nº26/2013, publicada em DR, II série, nº226, de
21/11/2013.
De acordo com as instruções definidas na Portaria n.º 671/2000 (2.ª série), de 17 de Abril, estão todas as autarquias locais obrigadas a proceder à
inventariação de todos os seus bens, direitos e obrigações constituintes do seu património bem como à sua valorização. Continuamos com o
trabalho iniciado desde a agregação das Freguesias, quanto a valorização e legalização do património.
Foi dado cumprimento à Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA)), regulamentado pelo
Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de Junho.
Neste pressuposto, é analisada a situação da Junta de Freguesia, tanto na vertente “orçamental” como na vertente “económico-financeira”.
As contas de 2020 evidenciam os níveis de execução da receita e da despesa associados aos Protocolos de Delegação de Competências.
O relatório não está dissociado do comportamento da economia portuguesa e de outros factores ocorridos no ano de 2020, determinantes para o
alcance dos objectivos a que nos propusemos na apresentação das Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2020.
“No conjunto do ano 2020, o PIB registou uma contracção de 7,6% em volume (crescimento de 2,2% em 2019), a mais intensa da actual série de
Contas Nacionais, refletindo os efeitos marcadamente adversos da pandemia covid-19 na atividade económica", pode ler-se na nota divulgada
pelo INE.
A queda do PIB em 2020, ano profundamente marcado pelos efeitos adversos da pandemia de COVID-19, é a maior de que há registo na actual
série, com início em 1996.

"Nesta pandemia, Portugal pisou o céu e o inferno"

No fim de Março do ano passado, ainda o número de infectados em Portugal tinha acabado de ultrapassar os seis mil e havia 140 mortes por
covid-19, menos de um mês após o primeiro caso no país.
Depois da primeira vaga, "com o regresso às ruas e a reabertura da atividade económica, o cansaço da pandemia fez mossa e as mensagens
públicas suavizaram". Portugal terminaria o ano com mais de 413 mil casos e quase sete mil óbitos.
Mas o "Pesadelo depois do Natal”, chegou com a terceira fase, com o seu pico em final de Janeiro do ano em curso, Portugal atingiu os máximos
diários de infetados (16432) e mortos (303) e passou a liderar o ranking mundial de países com mais novos casos e novas mortes por milhão de
habitantes.
Em Dezembro a dívida pública aumentou para 270,4 mil milhões de euros, mais 20,4 mil milhões de euros face a dezembro de 2019.
Em 2020 , a taxa de desemprego foi 6,8%, tendo aumentado 0,3 p.p. relativamente a 2019. A taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) situou-se
em 22,6%, 4,3 p.p. acima do estimado para o ano anterior. Dos jovens dos 15 aos 34 anos residentes em Portugal, 11,6% (255,2 mil) não tinham
emprego nem estavam a estudar ou em formação, uma percentagem que aumentou 2,1 p.p. (45,1 mil) em relação a 2019.
Estivemos perto do abismo, mas que parece estarmos agora a recuperar do trauma da terceira fase da pandemia.
Os dados estão em curso a visão estratégica para o plano de recuperação económica de Portugal 2020-2030 tem de definir alguns princípios
orientadores das políticas públicas, evoluindo para um modelo de crescimento mais justo, próspero e eficiente, valorizando de forma sustentável
as potencialidades do nosso território para o crescimento da economia e para a criação de emprego.
Terminou o terceiro ano do mandato 2017/2021, do Município esperávamos maior receptividade na atribuição de deliberações (subsídios), temos
tido conversações neste sentido, continuamos esperançados sejam respeitados os acordos assumidos pelo Município.
É neste contexto de dificuldades, e de grandes expectativas futuras, que apresentamos o relatório de actividades e os documentos de prestação
de contas relativos ao ano financeiro de 2020, contendo uma explanação da actividade desenvolvida pelo Executivo, no quadro das competências
das Autarquias Locais.
No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da clareza, exactidão e simplicidade,
espelhando a eficiência na utilização dos meios afectos à persecução das actividades desenvolvidas e a eficácia na realização dos objectivos
inicialmente aprovados, sem esquecer o peso que a vertente política imprime nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da
população da Freguesia.
O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental positivo de 176.191,74 €, incluindo o saldo transitado da gerência
anterior (à data de 31/12/2019) de 19.605,05 €.
No período em referência, a execução da receita atingiu 74,89 % da prevista e a despesa total executada no período analisado ascendeu a 61,49 %.
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Após o acto eleitoral o Executivo tomou posse em 26 de Outubro de 2017, foi constituído por sete Membros, o Presidente e seis Vogais. Na mesma
reunião foi efectuada a distribuição dos cargos, funções e pelouros de acordo com o Despacho nº1-PRE/2018, posteriormente por razões
profissionais e falecimento, conforme determinado nas Assembleias, foram substituídos dois Vogais, sendo a sua composição em 2020 a
constante do quadro anexo.

MANDATO 2017-2021 (MEMBROS EM FUNÇÕES EM 31-12-2020)
Presidente
José António Gonçalves Ramos
Tempo inteiro
- Abastecimento Público;
- Cultura, Tempos Livres e Desporto;
- Protecção Civil

Secretário
António Basto

Tesoureiro
Amadeu Bizarro

Vogal
Luís Ramiro

Vogal
Rita Guerreiro

Vogal
Rui Salgueiro

Vogal
Vítor Silva

Atendimento Polo Monserrate
- Educação
- Cultura, Tempos Livres, e
Desporto;
- Ambiente e Salubridade;
- Protecção das Comunidades

Atendimento Polo Meadela
- Educação
- Equipamento Rural e Urbano;
- Acção Social;

- Educação
- Cultura, Tempos Livres, e
Desporto;
- Acção Social;
- Ambiente e Salubridade;
- Desenvolvimento;

- Educação
- Cultura, Tempos Livres, e Desporto;
Cuidados Primários de Saúde;
- Ambiente e Salubridade;
- Desenvolvimento;
- Protecção das Comunidades

- Educação
- Cultura, Tempos Livres, e
Desporto;
Cuidados Primários de Saúde;
- Protecção das Comunidades

- Equipamento Rural e Urbano;
- Abastecimento Público;
- Cultura, Tempos Livres e
Desporto;
- Acção Social;

- Desenvolvimento

EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
2019
1.279.638,03

UNIÃO

2020
1.168.568,46 €

QUADRO DOS ORÇAMENTOS/EXECUÇÃO

ANO
2019
2020

ORÇAMENTO/EXECUÇÃO
RECEITAS
ORÇAMENTADO
EXECUTADO
1.279.638,03 €
873.910,82 €
1.168.568,46 €
875.158,48 €

EXEC %
68,29 %
74,89 %

ORÇAMENTO/EXECUÇÃO
DESPESAS
ORÇAMENTADO
EXECUTADO
1.279.638,03 €
900.447,63 €
1.168.568,46 €
718.571,79 €

EXEC %
70,36 %
61,49 %

1 500 000,00
1 000 000,00
2019

500 000,00
0,00
Receita OrçamentadaReceita Executada

2020
Despesas
Despesas Executadas
Orçamentadas
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QUADRO DAS RECEITAS E DESPESAS CORRENTES ORÇAMENTO/EXECUÇÃO
ORÇAMENTO/EXECUÇAO
RECEITAS CORRENTES

ORÇAMENTO/EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES

ANO

ORÇAMENTADA

EXECUTADA

EXEC %

ORÇAMENTADA

EXECUTADA

EXEC %

2019

772.219,12 €

655.260,92 €

84,85 %

717.206,67 €

649.769,47 €

90,60 %

2020

742.538,28 €

748.158,48 €

100,75 %

706.352,10 €

536.969,12 €

76,02 %

1 000 000,00
800 000,00
600 000,00

2019

400 000,00
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200 000,00
0,00
0
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2
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3

3,5

4

4,5

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO/EXECUÇÃO

ANO
2019
2020

ORÇAMENTO/EXECUÇÃO
RECEITAS DE CAPITAL
ORÇAMENTADA
EXECUTADA
507.418,91 €
218.312,40 €
426.030,18 €
127.000,00 €

ORÇAMENTO/EXECUÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTADA
EXECUTADA
562.431,36 €
250.678,16 €
481.821,36 €
181.602,67 €

EXEC %
43,02%
29,81 %

EXEC %
44,57 %
37,69 %
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400000
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100000
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As receitas de capital atingiram uma execução de 29,81 %, sendo a execução global ligeiramente superior 37,69 %. Como já foi expresso na
introdução o valor das deliberações contabilizadas (127.000,00 €), ficando distantes das previsões orçamentadas (424.020,18 €). Tal situação
originou que a execução das despesas de capital de estejam afectadas desta realidade.

RESUMO DAS RECEITAS OBTIDAS E PERCENTAGENS SOBRE TOTAL OBTIDO
RECEITAS
01 – Impostos directos
04 – Taxas, multas, outras penalidades
05 – Rendimentos de propriedade
06 – Transferências correntes
07 – Vendas bens e serviços correntes
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES
10 – Transferências de Capital
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL
16 – Saldo de Gerência Anterior
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS
TOTAL DAS RECEITAS

2019
47.519,21 €
39.490,53 €
49.624,67 €
475.590,39 €
43.036,12 €
655.260,92 €
218.312,40 €
218.312,40 €
46.479,36 €
46.479,36 €
920.052,68 €

%
5,17 %
4,29 €
5,39 %
51,70%
4,68 %
71,22 %
23,73 %
23,73 %
5,05 %
5,05 %
100%

2020
47.703,58 €
29.620,08 €
29.323,08 €
633.464,26 €
8.047,48 €
748.158,48 €
127.000,00 €
127.000,00 €
19.605,05
19.605,05 €
894.763,53 €

%
5,33 %
3,31 %
3,27 %
70,82 %
0,89 %
83,62 %
14,19 %
14,19 %
2,19 %
2,19 %
100 %

Tecemos algumas considerações sobre o quadro anterior:
 05 – Rendimentos de Propriedade, a procura de sepulturas/jazigos decaíram 20.301,59 €, relativamente ao ano 2019.
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 06 – A rúbrica Transferências Correntes, no ponto 6 aumentou 92.897,56 €, fruto da nova modalidade de pagamento dos acordos de execução
(delegação de competências).
TRANSFERÊNCIA CORRENTES ESTADO
FUNDO FINANCIAMENTO FREGUESIAS
ART.º 38 DA LEI 73/2013
DGAL – REMUNERAÇÃO ELEITOS LOCAIS (PRESIDENTE)

VALOR
247.856,50 €
5.798,00 €
38.182,04 €

De acordo com a legislação em vigor foi aplicável o regime de capitação. O pagamento foi efetuado mediante retenção pela DGAL das
transferências do Fundo de Financiamento de Freguesias, Assim, o valor pago em 2020 ao SNS foi de 14.877,44 € (catorze mil oitocentos e
setenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos) o que se traduz num recebimento efectivo de 230.632,13 € do Fundo de Financiamento de
Freguesias.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS
ANO

RECEITAS PRÓPRIAS ORÇAMENTO

RECEITAS PRÓPRIAS EXECUTADAS

%

2019
2020

174.335,00 €
176.377,28 €

180.008,03 €
114.694,22 €

103,25 %
65,02 %

200 000
150 000
2019

100 000

2020

50 000
0
RECPO

RECPEX

As receitas próprias são 114.694,22 €, o que corresponde a 13,10 % do total da receita arrecadada. Houve um decréscimo acentuado relativamente
ao ano de 2019 no valor de 65.313,81 €, reflectido principalmente nas rubricas Mercados e Feiras; Atestados; Concessão de Sepulturas/Jazigos e
Serviços Sociais e Recreativos (ATL).
Tal situação origina uma grande dependência das transferências da Administração Local e Central.

RESUMO DAS DESPESAS EFECTUADAS E PERCENTAGEM SOBRE O TOTAL DESPENDIDO
DESPESAS
01 – Despesas com pessoal
02 – Aquisição de bens e serviços
04 – Transferências correntes
06 – Outras despesas correntes
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
07 – Aquisição de bens de Capital
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DAS DESPESAS

2019
360.525,79 €
238.255,40 €
33.563,68 €
17.424,60 €
649.769.47 €
250.678,16 €
250.678,16 €
900.447,63 €

%
40,05 %
26,46 %
3,72 %
1,93 %
72,16 %
27,84 %
27,84 %
100,00 %

2020
346.601.39 €
155.850,94 €
30.521,45 €
3.995,34 €
536.969,12 €
181.602,67 €
181.602,67 €
718.571.79 €

%
48,24%
21,68 %
4,25 %
0,55 %
74,72 %
25,28 %
25,28 %
100 %

Relativamente à despesa, executamos 718.571,79 €, correspondente a 61,49 % do total orçamentado: 1.168.568,46 €.
 02 – Aquisição de bens e serviços diminuiu de 82.404,46 em relação ao ano 2019, motivada pela não realização de ATL e outros eventos fruto
da epidemia COVID 19.
 07 – Aquisições de bens de capital, foram efectuados trabalhos no valor de 181.602,67 €, menos 69.075,49 € que no ano de 2019, cujo valor foi
de 250.678,16 €, apesar do nosso esforço junto do Município para que fossem apoiados trabalhos contemplados no nosso orçamento, por
contingências a que somos alheios tal não aconteceu, voltamos a referir que uma melhor equidade nas deliberações (subsídios) do Município,
teria permitido um melhor desempenho.
.

PATRIMÓNIO/INVENTÁRIO
Por motivos alheios à nossa vontade fruto do sucedido durante o ano 2020, não houve grande evolução do levantamento dos problemas herdados
com a agregação das Freguesias, continuamos a desenvolver esforços para aferir valores e legalizar , quer na Conservatória do Registo Predial,
Repartição de Finanças e Município de Viana do Castelo.
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SALDOS DE GERÊNCIA
ANO

SALDOS DE GERÊNCIA

2019

19.605,05 €

2020

176.191,74 €

Para o ano de 2020 transita o seguinte saldo de gerência: 176.191,74 €.

No contexto da Covid-19, acompanhamos todas as situações dos mais frágeis, isolados e expostos a riscos sociais; desde a distribuição de
refeições, aquisição de alimentos, medicamentos e respectiva entrega ao domicílio; pelo apoio no tratamento de serviços essenciais como água,
eletricidade/gás. E ainda pela prestação de serviços personalizados por assistência informática (SSocial-IMT-CCidadão-FINANÇAS, etc).
Na continuidade da prestação de um serviço que se pretende célere e eficiente, é nossa preocupação aplicar métodos de melhoria qualitativa
sempre que se entendam necessários, a fim de manter uma prestação de qualidade.
Todo o expediente, contabilidade, cemitério, feira, pagamentos, actualização recenseamento eleitoral, apoio ao Executivo, à Assembleia de
Freguesia, à Comissão Social de Freguesia, bem como o relacionamento com outras entidades e com a população em geral, são tarefas
desempenhadas por este sector.
Continuamos a colmatar a procura por parte dos habitantes da área da Freguesia, para serviços como:
- Portal da saúde: submissão de isenção de taxas moderadoras e recursos;
- Portal das Finanças: submissão declaração de rendimentos de trabalhadores independentes (trimestral), recuperação de senhas, emissão de
recibos de renda, submissão de contratos de arrendamento, IUC, confirmação e-factura; pedido de reavaliação de IMI, submissão IRS e outros;
- Instituto Segurança Social: preenchimento de impressos (pensão social de inclusão, parentalidade, RSI, entre outros);
- Segurança Social Directa: prova escolar
- Conservatória Registo Civil: alteração morada cartão de cidadão e agendamentos;
- DGES – candidatura acção social escolar;
- IMT – Renovação de carta de condução;
- Reformas estrangeiras: contacto com as respectivas caixas para obtenção de informação/regularização de pagamentos em atraso, acesso e
envio de documentação na área pessoal nos respectivos sites;
- Elaboração de curriculum vitae, cartas convites, entre outros;
Em parceria com a DECO - Associação de Defesa do Consumidor foi promovido o apoio a utentes no âmbito da colaboração para a prestação de
serviços na área do direito do consumo.
Procuramos dar, nos quadros que se seguem, uma panorâmica da actividade efectuada em 2020.
CORRESPONDÊNCIA:
Ano
2019
2020

Emitida
1096
1099

Recebida
1054
669

ATESTADOS EMITIDOS:
ANO
2019
2020

SANTA MARIA MAIOR
1404
1104

MONSERRATE
1015
829

MEADELA
1145
796

REGISTO/LICENCIAMENTO DE CANÍDEOS:
ZONA GEOGRÁFICA
SANTA MARIA MAIOR
MONSERRATE
MEADELA

Registos/Licenças 2019
244
73
317

Registos/Licenças 2020
133
29
335
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A Lei n.º 2/2020, de 31 de março aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2020, com início de vigência em 1 de abril de 2020. 2 – O art.º 425.º
deste diploma introduz alterações ao regime do Decreto-Lei n.º 82/2019, de 27 de junho, que estabelece as regras de identificação dos animais de
companhia. No âmbito desta alteração legislativa, foram modificados os arts 3.º, 9.º, 16.º, 17.º e 27.º do indicado regime jurídico.
Em sequência de autos de contraordenação levantados pela PSP e GNR, foram instaurados processos, ao abrigo da lei em vigor, que estabelece
as competências das Juntas de Freguesia nesse âmbito.
Contudo, a lei obriga as Juntas de Freguesia a levantar estes autos não tendo os nossos recursos humanos qualquer tipo de formação nesta
área.

AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS:
ANO
2019
2020

SANTA MARIA MAIOR
21
23

MONSERRATE
9
7

MEADELA
12
13

ANO
2019
2020

SANTA MARIA MAIOR
197
204

MONSERRATE
460
600

MEADELA
0
0

APOIO/SUBMISSÃO IRS:

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO:
ANO
2019
2020

EMITIDAS
8
3

CEMITÉRIO PAQROQUIAL DA MEADELA:
ANO
2019
2020

Concessões
19
12

Taxas de Limpeza
978
710

Alvarás
20
19

Licenças obras
23
14

Inumações
56
47

Exumações
13
15

FEIRA:
ANO
2019
2020

04.
04.01
04.01.23
04.01.23.01
04.01.23.03
04.01.23.04
04.01.23.99
04.01.23.99.09
04.01.23.99.09.01
04.01.23.99.09.02
04.01.23.99.09.03
04.01.23.99.99
04.01.23.99.99.01
04.01.23.99.99.02
04.01.23.99.99.03
04.01.23.99.99.99
05.10
05.10.05
05.10.05.01
05.10.05.02
05.10.05.03

Taxas
315
278

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
Taxas:
Taxas específicas das autarquias locais
Mercados e Feiras
Ocupação da via pública
Animais
Outras
Cemitérios
Cemitérios (licenças de granito)
Cemitérios (Taxas de limpeza)
Cemitério (Averbamento Alvarás)
Outras
Atestados
Certificação de documentos
Emissão Alvarás Sepulturas
Diversas
Rendas:
Bens domínio público
Concessão de sepulturas
Concessão de ossários
Concessão de Jazigos
TOTAL GERAL

14.023,28 €
0,00 €
3.430,00 €

742,00 €
3.467,60 €
560,55 €
6.220,40 €
575,40 €
590,85 €
10,00 €

11.200,00 €
573,75 €
16.800,00 €
29.620,08 €
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Assistente Técnico
7

Encarregado Operacional
1

Assistente Operacional
11

CEI+
2

Por medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-COV-2 e da doença COVID-19),
e tendo em conta a necessidade de assegurar o necessário distanciamento social, a partir do dia 23/03/2019 existiu rotactividade de pessoal
semanalmente,
Depois de auscultados os trabalhadores, e na sequência da ligeira melhoria da situação voltamos ao horário normal de funcionamento a partir do
dia 26 de de Maio.
Para protecção contra o SARS-COV-2 e da doença COVID-19), instalaram-se divisórias de vidro em frente das secretárias e balcões para evitar o
contacto dos utentes com as funcionárias e foram adquiridos todos os materiais de protecção aconselháveis, quer para as instalações, utentes e
funcionários.
Continuamos a recorrer, para colmatar necessidades ao nível limpeza de espaços verdes a recorrer à medida CEI+ do IEFP, através da qual
foram colocados dois trabalhadores no pólo da Meadela no período compreendido entre 14/10/2019 e 13/10/2020. Dado o seu término, voltamos a
submeter candidatura para renovação do programa.
Ao abrigo do Orçamento de Estado foi actualizado o salário mínino,
Iniciou-se o processo de avaliações de desempenho.
No âmbito da nova lei relativa à alteração do regime da Contabilidade e aplicação do SNC – AP, tem-se dado continuidade à adaptação para a
implementação deste novo sistema e aproveitamento da informação que dispõe.






Formação e-learning no âmbito do SNC – AP, no site da UniLeo.
Formação no âmbito submissão IRS via plataforma Webex.
Formação em Competências culturais em contextos de Migração, promovia pelo Município.
Formação em Coimas e contraordenações, ministrada pela ADREL.
Decoforma “Formação para a proteção dos consumidores” (videoconferência).

ENCARGOS COM PESSOAL:
Rubrica
01.01.04
01.01.04.01
01.01.07
01.01.13
01.01.14
01.01.15
01.02
01.02.02
01.02.05
01.03
01.03.01
01.03.01.01
01.03.05
01.03.05.01
01.03.05.02
01.03.05.02.01
01.03.05.02.02
01.03.09
01.03.09.01
05.
05.08
05.08.03
05.08.03.01

DESPESAS CORRENTES
Pessoal dos quadros – Reg. Cont Ind
Pessoal em funções
Pessoal em regime de tarefa ou avença
Subsídio de Refeição
Subsídio de Férias e Natal
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
Abonos variáveis ou eventuais:
Horas Extraordinárias
Abono para falhas
Segurança Social
Encargos com a Saúde
ACSS – Serviços prestados pelo SNS
Contribuições para Segurança Social
Assistência na Doença Func. Públicos
Segurança Social Pessoal RCTFP
Caixa Geral de Aposentações
Segurança Social – Regime Geral
Seguros
Seguros Acidentes de trabalho e doença prof
TOTAIS
Subsídios
Famílias
Outras
Políticas Activas de Emprego: CEI+
TOTAIS

ORGÃO 2

ORGÃO 3

ORGÃO 4

54.697,12 €

39.645,80 €

5.619,06 €
9.420,10 €

4.068,81 €
6.677,56 €

67.207,13 €
3.600,00 €
7.455,51 €
11.814,34 €

72,72 €
1.362,04 €

1.728,43 €

2.950,18 €
1.692,59 €

1.721,71 €

1.377,46 €

3.443,53 €

4.616,04 €

2.031,13 €

8.230,27 €

8.187,10 €
7.158,06 €

6.936,26 €
4.499,57 €

10.050,40 €
9.584,32 €

640,81 €
93.494,76 €

512,65 €
67.477,67 €

1.281,59€
127.309,86 €

5.124,76 €
132.434,62 €

RECEITA:
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ESTADO
CEI +

VALOR
1.321,87 €
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A 09/03/2021 o número total de eleitores recenseados na freguesia era de 22.907, caracterizados da seguinte forma:
ELEITORES EFECTIVOS
CIDADÃO NACIONAL
ER (FORA UE)
UE (UNIÃO EUROPEIA)
TOTAL

SANTA MARIA MAIOR
9592
21
11
9624

MONSERRATE
4486
0
3
4489

MEADELA
8787
2
5
8974

A
B
C
Setor 4

Variação dos recenseados activos
25000
20000

2017

15000

2018

10000

2019

5000

2020

0
A

B

C

TOTAL

Relativamente à base de dados da União das Freguesias, em constante actualização, a 09/03/2021 contava com 28.410 residentes.

Ao longo do ano vai-se procedendo às actualizações necessárias da informação disponibilizada na página de internet da União, havendo ainda
necessidade de proceder a melhoramentos em alguns dos conteúdos permanentes da página.

No contexto de pandemia, a Junta de Freguesia, mantêve com as devidas medidas de segurança os seus serviços de atendimento abertos à

população, todos as situações que nos foram dirigidas pela população mais vulnerável foi por nós resolvido ou recorremos à parceria com as
entidades com que habitualmente trabalhamos e temos protocolos, dos quais destacamos:
Doação de pescado pela DOCAPESCA: A propósito da crise instalada pela pandemia a Doca Pesca ofereceu pescado aos mais carenciados. Face à
solicitação dirigida à UFVC, colaboramos no transporte e encaminhamento da doação, às seguintes que de momento nos parecem mais
carenciadas como: Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo, Congregação de Nossa Senhora da Caridade, Refeitório Social
de Nossa Senhora de Fátima, Lar de S. Tiago e Casa dos Rapazes.
o

28 Agosto – Entrevista TVI, sobre parceria DOCAPESCA entrega de pescado.
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ENTREGA DE DONATIVOS WEAST SEA, na sequência da doação recebida, foi efectuada cerimónia da entregue do valor do donativo monetário de
7.000,00€ às instituições a seguir indicadas: Casas dos Rapazes e Oficinas de S. José: 1750€; Paróquia de Nossa Senhora de Fátima: 1.750€;
Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo: 1.750€; Conferência Vicentina de Santa Cristina (Meadela): 1.750€, inscritos no
mapa anterior.
ESCOLA BÁSICA DE PORTUZELO – Em virtude do fecho das escolas motivada pela pandemia COVID 19, foram cedidos 916 pacotes de leite escolar,
que distribuímos pelas várias entidades parceiras.
FORNECIMENTO DE MÁSCARAS À POPULAÇÃO: No âmbito da pandemia associada ao vírus Covid-19, o Município deliberou fazer a entrega de 2
mil máscaras à UFVC, que obviamente não chegam para todos os Munícipes da área geográfica dada UFVC. Após análise do assunto e a
necessidade de criar um critério o mais adequado possível, foi deliberado distribuir uma máscara a cada munícipe com mais de 60 anos e a todos
os outros mais vulneráveis que para o efeito de levantamento se deverão dirigir à Sede e a cada um dos polos onde será registada a sua
identificação.
Apoiamos ainda instituições que nos solicitam a emissão de documentos gratuitos para os seus utentes (SAAS, GAF, Caridade).
Colaboração com o Município nas seguintes iniciativas:


Distribuição de brinquedos a crianças carenciadas (Prendão Solidário).

Salientamos as verbas deliberadas para apoiar:
ENTIDADE
Cáritas Diocesana Viana do Castelo
GAF
Centro Social e Paroquial Nª Srª Fátima
Conferência Vicentina Nossa Senhora de Fátima
Conferência Vicentina Nossa Senhor do Socorro
Conferência Vicentina Santa Cristina Meadela
Conferência Vicentina Monserrate
Paróquia Nossa Senhora de Monserrate
Conferência Vicentina SMM Feminina
Conferência Vicentina SMM Masculina
Lar de Santa Teresa
Casa dos Rapazes
Centro Social e Cultural da Meadela
Ass. Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo
Paróquia do Senhor do Socorro
TOTAL

VALOR
1.200,00 €
250,00 €
2.100,00 €
150,00 €
400,00 €
3.411,00 €
150,00 €
150,00 €
120,00 €
120,00 €
250,00 €
1.750,00 €
250,00 €
2.250,00 €
300,00 €
12.851,00 €

PRESIDENTE DO MUNÍCIPIO ENG.º. JOSÉ MARIA COSTA:
o 14 Janeiro – Jantar Presidente da Câmara Municipal, Eng. José Maria Costa e restantes Presidentes da Junta.
o 31 Julho – Reunião estêve presente também Arqº. Luís Nobre vereador da coesão territorial, para debater pendentes do Município com a
Junta de Freguesia.

VEREADOR ARQº. LUÍS NOBRE:
o
o
o
o
o
o
o

08 Janeiro – Reunião de Infraestruturas.
05 Fevereiro – Reunião de Infraestruturas.
04 Março – Reunião de Infraestruturas.
17 Junho – Reunião no Pólo da Meadela obras de reabilitação.
11 Agosto – Reunião tratar Feira Meadela, deliberações e projectos em curso.
17 Dezembro – Comissão de Trânsito;
17 Dezembro – Reunião com Vereador Luís Nobre – Feira da Meadela;

VEREADOR ENGº. VICTOR LEMOS:
o
o
o

10 Janeiro – Projecto Viana Abraça – Kits de Compostagem;
07 Fevereiro – Reunião videoconferência para limpeza bairro IHRU material de limpeza.
22 Fevereiro – Balanço dos 20 anos de funcionamento do aterro sanitário.

VEREADORA DRª. CARLOTA BORGES:
o
o

15 Janeiro - Reunião CSF, com a presença da Vereadora Carlota Borges.
12 Maio – Reunião da CLAS (videoconferência).
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VEREADOR DRº. RICARDO CARVALHIDO:
o
o

26 Maio – Reunião – Organização da época balnear (videoconferência).

04 Agosto – Reunião para fazer diagnóstico da ponte pedonal Portuzelo e outros assuntos relacionados com espaços verdes.

ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS:
o
o
o
o

28 Fevereiro – Reunião da Assembleia Municipal;
02 Março – Continuação da reunião da Assembleia Municipal;
19 Junho – Assembleia Municipal;
11 Dezembro – Assembleia Municipal;

OUTRAS:
o 08 Janeiro – Inauguração da Requalificação da Escola EB 2.3 Frei Bartolomeu dos Mártires.
o 10 Janeiro – Reunião com a 1ª Companhia de Guias de Meadela: “Projecto Intervenção Comunitária – Biblioteca Comunitária”.
o 16 Janeiro – Novo Regime Jurídico do Maior Acompanhado, com a Drª. Carla Alvim Gonçalves, Procuradora Geral da república.
o 17 Janeiro – Reunião no Centro Regional de Segurança Social com a Drª. Cristina Oliveira e direcção da CHE Capita – criação de Centro de Dia.
o 17 Janeiro – Nova reunião com 1ª Companhia de Guias de Meadela: “Biblioteca Comunitária”.
o 20 Janeiro – Arquitectura em Viana – 12 Arquitectos Notáveis.
o 24 Janeiro – Congresso ANAFRE.
o 05 Fevereiro – Reunião das Juntas de Freguesia com o Conselho de Administração das Águas do Alto Minho.
o 06 Fevereiro – Apresentação: o papel das Forças Armadas na Protecção Civil.
o 09 Março – Reunião da Comissão Permanente Assembleia Municipal com Juiz Presidente Comarca de Viana - Lista Juízes Sociais.
o 06 Maio – Reabertura do Cemitério Paroquial da Meadela.
o 13 Maio – Instalação de equipamento ATM (Multibanco) Meadela.
o 31 Maio – Reabertura da Feira semanal da Meadela.
o 22 Junho – Programação do equipamento ATM (Multibanco Polo da Meadela).
o 06 Agosto – Reunião Comissão de Toponímia análise:
-Atribuição de nome a arruamento: Considerando a exposição de um munícipe do edifício Viagar. “Este arruamento, que é um túnel, fica situado
entre a Praça da Galiza e a Rua Tenente-Coronel Afonso do Paço.
-Quelha do Túlio: Reconhecida a lacuna da não atribuição de nome nesta transversal da Rua do Marquês e Largo Zé Pedro.
o 02 Dezembro – Abertura do Mercadona;
o 09 Dezembro – Reunião Comissão toponímia: para ratificação das propostas de atribuição do nome de Aristides de Sousa Mendes a uma
praça na Praia Norte e de rotunda do Rotary Internacional à denominada rotunda do “Melro” na Meadela.
o 10 Dezembro – Descerramento placa comemorativa do Dia Internacional dos Direitos Humanos na Praça Aristides de Sousa Mendes,
seguindo-se uma conferência e a projecção de um filme;
o 19 Dezembro – Eucaristia – 1 ano sobre o falecimento de Rosa Figueiredo.
REUNIÕES DO EXECUTIVO:
o 14 Janeiro;27 Janeiro;10 Fevereiro;19 Fevereiro; 09 Abril (videoconferência); 27 Abril (videoconferência); 11 Maio (videoconferência); 25 Maio
(videoconferência); 08 Junho (videoconferência); 22 Junho; 14 Julho; 27/07; 14/09; 28/09; 12/10; 26/10; 09/11; 23/11; 14/12 e 28/12/2020.
ASSEMBLEIAS DE FREGUEISA:
o

26/06 (Abril e Junho); 24/09 e 18 Dezembro



Elaboração do Código de Conduta Lei 52/2019 de 31/07/2019;
Elaboração do Plano de Contingência COVID 19 Despacho nº. 2836-A/2020 de 02/03/2020.



Jantar convívio da Junta e Assembleia de Freguesia;

Para efeitos do artigo n.º 6 do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de Abril, a 12 de Agosto de 2019 foi assinado o Auto de Transferência de
Competências com o Município de Viana do Castelo. Neste verificaram-se significativas alterações.
Na área de Santa Maria Maior e Monserrate, a Manutenção dos Espaços Verdes e a limpeza de vias e espaço público, deixa de ser competência da
União das Freguesias, passando a ser responsabilidade do Município de Viana do Castelo. À Junta de Freguesia apenas compete a área da
Meadela, tendo-se procedido à afectação dos recursos humanos das outras duas áreas para a Meadela.
Ainda no âmbito da Manutenção de Espaços Verdes, a União das Freguesias assinou protocolo de limpeza com as Cooperativas ASCMNHA e
Capitães de Abril.
O Auto de Transferência de Competências, transfere-nos assim, competências nas seguintes matérias:




- Gestão e Manutenção dos Espaços verdes;
- Limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- Manutenção, reparação, substituição do mobiliário urbano, com excepção daquele que seja objecto de concessão, e requalificação do
espaço público;
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- Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;
- Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados.

OS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DAS COMPETÊNCIAS ACIMA ENUMERADAS, CORRESPONDEM A 250.000,00 €.
Continuamos a cumprir a delegação de competências manifestando as dificuldades encontradas, espera-se o final do mandato para nova

discussão das mesmas.

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:
2020 - Recursos humanos – 6.120,00 €.
2020 - Transporte de refeições – 2.520,00 €.

PROTOCOLOS DE CONSERVAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL:
2020 – Limpeza e conservação Praias Fluviais (Argaçosa/Portuzelo) – 10.000,00 €.
2020 – Limpeza da Praia do Coral e Parcial da Praia Norte – 3.000,00 €.

PROTOCOLOS COM OUTRAS ENTIDADES:
 Mais Vida, Centro de Promoção do Envelhecimento activo.
 Associação Sociocultural de Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira.
 Cooperativa Habitação Económica “Capitães de Abril”.
 Centro Cultural do Alto Minho.
 Associação de Dadores de Sangue da Meadela.
 Sociedade Columbófila da Meadela.
 Vicentinos (Fábrica da Igreja da Meadela).
 Agrupamento de Escolas de Monserrate.
 Garranos, projecto audiovisual.
 GAF – equipa de Rua.
 Caritas Diocesana.
 Associação Cultural e Artística de Dança SUEMAR.
 Clube Desportivo de Monserrate.
 Deco – Associação Portuguesa para Defesa do Consumidor.
 DLBC – Urbano – Viana – Pacto 2020.
 AEVC-Campanha “Comércio Seguro “ AEVC”: Disponibilização da UFVC para a distribuição de kits pelos comerciantes que a ela recorrerem
COVID 19.
 Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, IP.
 COOPETAPE.
 ETAP.
 Projectos Valorização da Aldeia de Mar – Ribeira de Viana e da Aldeia de Mar – Castelo do Neiva.
 PROJECTO FISH FEST (COSME) Estabelecemos protocolo de parceria com o Município para a candidatura ao projecto, que tem como objectivo
a concretização e envolvimento da promoção de produtos temáticos transnacionais do turismo e actividades tradicionais.

Transcrevemos a deliberação da Assembleia de Freguesia de 07/12/2018

“B. 9 - Discussão e votação da mudança da Feira da Meadela para a sua antiga localização
A proposta apresentada pelo Executivo foi aprovada por maioria, obteve o seguinte resultado: A favor: 13 votos, contra: 0 votos e abstenções: 5
votos.”
Praticamente concluídas as obras de reabilitação da Praça da Linha do Vale do Lima e da sua envolvente, deu-se início ao processo do regresso
da feira ao seu antigo local, tal como foi prometido delo Snrº. Presidente do Município Engº. José Maria Costa e o _Snrº. Vereador da coesão
territorial Arqª Luís Nobre, o efeito da pandemia COVID 19, obriga a novas medidas de segurança que estão a ser estudadas em colaboração com
o gabinete técnico do Município.

O QUADRO seguinte é ilustrativo da nossa insistência, não estando valorizados os trabalhos com recurso ao pessoal interno, o rendimento médio
por semana no ano de 2018 rondou os 22,71 € ; 2019 rondou 29,22 €. Em 2020 os custos foram superiores à receita, originou situação de prejuízo.

ANO

RECEITAS

DESPESAS
RENDA

SEGURANÇA

TOTAL
LUZ

DESPESAS

RESULTADO

2018

16 691,70 €

10 992,72 €

4 166,04 €

351,66 €

15 510,42 €

1.181,28 €

2019

16.981,12 €

10.992,72 €

4.166,04 €

302,65 €

15.461,41 €

1.519,71 €

2020

14.023,28

9.660,60 €

4.344,92

190,47 €

14.195,99 €

(172,89)
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Salientamos que este prejuízo se o proprietário do terreno não tivesse acedido à redução da renda por encerramento desta, motivada a situação
epidemiológica COVID 19 para segurança das pessoas, teria sido mais acentuado.

A actual extensão de saúde da Meadela funciona num espaço pertencente à Casa do Povo, edifício desqualificado e sem as desejáveis condições
de funcionamento, nomeadamente ao nível das acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida, para um equipamento de saúde moderno,
bem como à crescente densidade populacional que se tem acentuado nas últimas décadas.

O nosso alerta desde 2013, o diálogo com a direcção da Casa do Povo da Meadela, ULSAM e Administração Regional de Saúde de Viana do Castelo
e o Município, deu os seus frutos, está em vista tornar-se uma realidade a construção de um CENTRO DE SAÚDE, dando assim resposta a uma
das grandes necessidades dos Meadelenses.

Continuamos a aguardar a decisão do Tribunal Administrativo de Braga.
No dia 08 de Novembro 2017, fomos convocados para comparecer para Audiência de Discussão e Julgamento a realizar no dia 08 de Janeiro de
2018.
Ouvidas as partes, aguardamos 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.

Tendo em conta as (Medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-COV-2 e da
doença COVID-19):
Ao nível do Conselho Local de Acção Social, participamos:
o

12 Maio – Reunião da CLAS (videoconferência).

Foi feita a apresentação da execução final da operação CLDS4G. O programa CLDS-4G visa a promoção da inclusão social de grupos
populacionais que revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território. Para isso, recorre à “ação integrada de diversos
agentes e recursos localmente disponíveis”. Desta forma, além de corresponder a um “instrumento de combate à exclusão social”, estimula a
mobilização de atores locais.
Agenda social e outros assuntos; Demos parecer às candidaturas de instituições a programas existentes.
Quanto à actividade da Comissão Social de Freguesia:
Participamos na reunião:
o

15 Janeiro - Reunião CSF, com a presença da Vereadora Carlota Borges.

Ao abrigo do protocolo celebrado com o Município de Viana do Castelo, foram executados pequenos trabalhos de beneficiação nas instalações
das escolas do ensino básico e pré-primário da freguesia, no montante de 13.372,99 €.
Este montante, comporta só os valores que nos são debitados, não incluiu os trabalhos por nós efectuados recorrendo aos nossos recursos
humanos especialmente na zona zona geográfica da Meadela.
ANO
2019
2020

EB1
Carmo
3.000,33 €
2.439,62 €

EB1
Abelheira
2.283,19 €
2.038,89 €

EB1
Avenida
1.335,42 €
2.154,73 €

JI/EB1
Monserrate
1.955,66 €
3.281,69 €

JI
Abelheira
815,34 €
1.835,16 €

EB1
Igreja
766,54 €
164,20 €

EB1
Calvário
258,08 €
1.057,80 €

JI
Meadela
187,52 €
343,21 €

JI/EB1
Portuzelo
354,71 €
57,69 €

Sempre que nos foi solicitado, e na medida do possível, colaboramos com os agrupamentos escolares, EB1 e Pré Primárias, bem como com as
Associações de Pais e Encarregados de Educação da nossa Freguesia.
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Foram atribuídos subsídios a Escolas e Associação de Pais, para apoio a actividades, infelizmente muitas das realizações não se efecuaram
derivadas da situação epidemiológica COVID 19.
ENTIDADE
Ass. Pais e Enc. Educação EB1 Carmo
Ass. Pais e Enc. Educação EB1 Abelheira
TOTAL

VALOR
550.00 €
200,00 €
750,00 €

Participação em reuniões e inúmeros eventos a convite:




Agrupamentos Escolares
Associação de Pais vários agrupamentos escolares e ensino profissional.
Conselhos Eco Escolas

Foram atribuídas as seguintes verbas para expediente, higiene e limpeza:

RESUMO

31 Turmas

AGRUPAMENTO ESCOLAS DA ABELHEIRA

4 960,00 €

18 Turmas

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MONSERRATE

2 880,00 €

8 Turmas

AGRUPAMENTO ESCOLAS SANTA Mª MAIOR

1 280,00 €

3 Turmas

AGRUPAMENTO ESCOLAS PINTOR JOSÉ DE BRITO

480,00 €

60 Turmas

9 600,00 €

Neste âmbito, destacam-se as seguintes iniciativas/parcerias/apoios:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

03 Janeiro – Actuação do Grupo das Janeiras da Ronda Típica da Meadela.
01 Fevereiro - Festa de Nossa Senhora das Candeias.
07 Janeiro – Adoração dos Reis Magos e Presépio ao Vivo-APPACDM.
19 Janeiro – Maratona Manuela Machado;
20 Janeiro – Sessão solene comemorativa do 172º aniversário da elevação de Viana do Castelo a cidade;
23 Janeiro – Dia da Paróquia e Padroeira de Nossa Senhora de Monserrate.
24 Janeiro – 2ª Gala do Desporto;
29 Janeiro – Tertúlia – Desafios para 2020;
01 Fevereiro – 12º Encontro de Janeiras da Meadela e Ronda Típica da Meadela.
01 Fevereiro – Encontro de Janeiras do Grupo Etnográfico Renascer da Areosa.
02 Fevereiro – Festa do Padroeiro da Paróquia Sr. Socorro.
07 Fevereiro – VIII Encontro de Janeiras da Abelheira.
08 Fevereiro – Inauguração da Exposição “85 anos – Retratos de uma História”, do Grupo Folclórico da Meadela.
09 Fevereiro – Associação de Moradores da Cova – II Trilhos de Viana.
09 Fevereiro – 53º aniversário do Grupo Desportivo de Cultural dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo.
18 Fevereiro – 15º dição do Concurso Inter Escolas, promovido pela Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo.
22 Fevereiro – Abertura do Dia do Pensamento, promovido pela 1ª Companhia da Meadela, das Guias de Portugal.
26 Fevereiro – Tertúlia “Juventude/Desafios”.
28 Fevereiro – Jantar na Associação Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo.
06 Março – Dia Internacional da Mulher – abertura da exposição “Com Mulheres”;
15 Março – 122º aniversário do SCV.
29 Junho – Inauguração da Capela de S. Pedro-Praia Norte.
10 Julho – Festas Nª. Srª. d´Agonia 2020 – Apresentação do Cartaz;
18 Julho – Igreja de São Domingos – Festa em Honra de São Bartolomeu dos Mártires.
02 Agosto – Celebração Eucarística Solene “Missa da Festa” – Festa de Stanta Cristina, Meadela.
20 Agosto – Dia de Nª. Srª. d´Agonia - Eucaristia Solene.
21 Agosto – Romaria Nª. Srª. d´Agonia – Convite da Viana Festas para apresentação de cumprimentos ao Executivo Municipal;
21 Agosto – Programa radiofónico “Viana em Movimento – Especial Srª. d´Agonia” da Rádio Alto Minho.
23 Agosto – Romaria Srª. d´Agonia – Festa do Senhor, Eucaristia Solene.
05 Setembro – 25ª. aniversário do Grupo BTT Rampinhas.
05 Dezembro - Participação no programa – Natal na Praça-, do Canal Viana.
11 Dezembro – Inauguração da exposição “O estaleiro da saudade”, de Ana Peixoto Fernandes e Egídio Santos;
12 Dezembro – 48ª emissão do programa Viana em Movimento pela Rádio Alto Minho.
19 Dezembro – 36º Aniversário ACDC Abril;
30 Dezembro – Lançamento do Tomo 54 dos Cadernos Vianenses,
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Tendo em conta as (Medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-COV-2 e da
doença COVID-19), não podendo expressar o sentimento de outra forma enviamos:
Saudação ao 25 de Abril: Este ano, comemoramos o aniversário da Revolução dos Cravos de forma diferente do habitual. Não pudemos sair à rua
por culpa de um vírus, fomos forçados a festejar os valores de Abril com distanciamento social é certo, mas igualmente com Solidariedade,
Liberdade e respeito pelos outros. Neste momento, singular da nossa história, que nos obriga a criar novas formas de estar juntos, continuemos
a festejar Abril e a combater o medo. A UFVC apela para a união de TODOS, e assim, contribuirmos para uma sociedade livre, desenvolvida,
fraterna e igualitária. VIVA O 25 DE ABRIL.
Moção 1º de Maio: No dia 1 de Maio de 1886, em Chicago, centenas de milhares de operários iniciaram uma luta histórica, reivindicando o
estabelecimento da jornada de oito horas de trabalho, e que foram impiedosamente reprimidos pelas Entidades Policiais e Patronais. Em
Portugal, só se voltou a comemorar livremente o 1º de Maio, a partir de 1974. Neste sentido, o Executivo da UFVC delibera por unanimidade:
“Saudar todas e todos os trabalhadores e em particular os que vivem e/ou trabalham na área geográfica da UFVC, manifestando a sua
solidariedade com a luta por melhores condições de trabalho e por uma vida digna e com direitos. VIVA O 1º DE MAIO”.
Saudação ao Sport Clube Vianense: Na sequência da subida do nosso glorioso Sport Clube Vianense aos campeonatos nacionais de futebol
sénior, o Executivo da UFVC manifesta por unanimidade o seu regozijo e congratula-se com este merecido acontecimento. Estamos todos muito
felizes por vermos o nosso Clube regressar finalmente ao lugar que merece. Parabéns Vianense!

Dentro das Medidas excepcionais de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-COV-2 e da doença COVID-19
cancelamos as seguintes iniciativas:







Festa de S. José;
ATL da Páscoa; Verão e Natal;
Queima do Judas e Maio Florido,
Coroação a S. Pedro e desfile das Marchas da Ribeira.
Adoração dos Reis Magos.

Em material de educação cultura e recreio (ATL) foi gasta a importância de 1.732,55 €, em prestação de serviços de monitores, não foi dispendida
qualquer importância pois os ATL não se realizaram.
Durante o ano, foram atribuídos subsídios a instituições de carácter desportivo e cultural no valor de 14.270,00 €.



Não conseguimos com os meios humanos de que dispomos dar a melhor resposta à delegação de competências do Município para a
área nela definida, por vezes e dada a reclamação dos fregueses substiuimos o Município e Serviços Municipalizados.



Para manter asseada a área geográfica e desta forma evitar descontentamentos, subcontratamos empresas cujos custos atingiram



Colaboramos com os Serviços Municipalizados em operações de limpeza para as quais somos solicitados.



Os nossos recursos humanos submeteram inúmeros pedidos na plataforma do ICNF para Queimas e Queimadas, de sobrantes e
realização de fogueiras.

40.385,85 €:

Temos procedido à manutenção periódica dos parques infantis, tendo sido efectuados os seguintes trabalhos, cuja rubrica,
Requalificação/remodelação – outros” totalizou 2.879,77 €.



No mês de Setembro procedeu-se à abertura de procedimento concursal de ajuste directo pelo preço base de 21.000,00 €+IVA para
(requalificação de Parque Infantil na Rua Álvaro Salema-Cova-Meadela).
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V. a diversos, o restante de 1.505,50 € para materiais e pequenas reparações



Trabalhos de requalificação de pavimentos e outras situações, em Santa Maria Maior e Monserrate e Meadela, o valor facturado e
prestação de serviços atingiu 6.731,25 €. Muitos foram efectuados pelos nossos recursos humanos, existindo como custo a aquisição
dos materiais necessários para a sua realização.



No mês de Setembro procedeu-se à abertura de procedimento concursal para consulta prévia no valor base de 147.500,00+IVA
(arruamentos diversos), na área geográfica da Meadela. Em Novembro adjudicaçou-se após apreciação do júri do concurso, pelo valor
de 147.252,99€+IVA, à firma Coelho Gomes & Filhos, Lda a execução destes trabalhos.

o

18 Junho – Inauguração do Pólo da Meadela, Os custos contabilizados em 2020 ascenderam a 151.326,40 €.

o

Equipamento informático, software e outros, tivemos um custo de 4.802,78 €.

o

Ferramentas e utensílios gastamos 275,27 €.

Rubrica com gasto total de 85.069,29 €.


Trabalhos no Cemitério Paroquial da Meadela atingiram a importância de 15.587,00 €.

Mantemos diálogo constante sobre a problemática com a Associação para a Cooperação Entre Baldios (ACEB) e a Associação Florestal do Lima
(AFL).
Continuamos a encetar esforços para que a Unidade de Gestão Florestal do Minho nos liberte a verba cativa relativa ao corte de árvores no
Baldio de Santa Maria Maior.
No dia 14 de Abril de 2014, foram eleitos para a Assembleia de Compartes do Baldio de Santa Maria Maior os Órgãos Administrativos dos Baldios.
Foram transferidos os baldios da (agregada Freguesia de Santa Maria Maior) para o Conselho de Baldios de Santa Maria Maior.
Torna-se necessário dinamizar o Conselho de Baldios de Santa Maria Maior este continua muito dependente da Junta de Freguesia.
Relativamente às Ínsuas (leitos e margens privados de águas públicas/reconhecimento de propriedade privada), da agregada Freguesia da
Meadela, o processo encontra-se na posse de jurista da nossa praça para sua legalização. Está a ser reunida a documentação necessária para
intentar a acção declarativa nos termos e para efeitos do disposto na Lei 54/2005, de 15 de Novembro, designadamente quanto aos artigos 12º e
15º da referida lei, cujo prazo anteriormente estipulado como termino em 01/07/2014, passou a ter a seguinte redacção “a acção judicial de
reconhecimento de propriedade privada de leitos e margens públicos passa a poder ser intentada a todo o tempo.”

o
o
o
o
o

Envio do contributo da União das Freguesia para Plano de actividades e orçamento do Município.
Disponibilização de espaços a todas organizações que nos solicitam.
Colaboração com a Direcção Gera de Reinserção Social, na aceitação de trabalho comunitário.
Reportes mensais à UniLeo, na sequência da extinção do POCAL e aplicação do novo sistema SNC – AP.
Reporte de toda a informação solicitada pelas entidades competentes: DGAL/SIIAL, Autoridade Tributária.
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A posição mantem-se a Lei n.º 22/2012, que aprovou o Regime Jurídico da Reorganização Administrativa Territorial e Autárquica e,
posteriormente, a Lei n.º 11-A/2013, a Lei 73/2013; a Lei 75/2013 e Lei 50/2018, em nada contribuíram para a melhoria das condições de vida das
populações.
A reforma de 2013, sob a responsabilidade do então ministro Miguel Relvas, extinguiu 1168 das 4260 Juntas de Freguesia existentes à data. Desde
2016 que o Governo tem prometida uma alteração legislativa nesta matéria, para mudar o que qualifica como uma "intervenção matemática a régua
e esquadro" feita pelo governo liderado por Pedro Passos Coelho.
A situação mantêve-se inalterável em 2020, nada mudou, somente algumas pequenas notícias de imprensa do Exmº. Snrº. Ministro da
Administração Interna.
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