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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015 

 
Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, reuniu na sede, sita na Rua Conde 
Aurora, nº689, pelas vinte e uma horas, o Executivo da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa 
Maria Maior e Monserrate) e Meadela, tendo presidido José António Gonçalves Ramos (Presidente), 
António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), Maria Rosa 
Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Maria da Conceição Barbosa Azevedo e Rui Manuel 
Pimenta Salgueiro (Vogal). O Vogal Carlos Manuel Alves Tavares justificou a sua ausência por motivos de 
doença. Após aprovação da acta nº 35, entrou-se na seguinte ordem de trabalhos:  --------------------------------  
1. Acção Social: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberado atribuir a Adriano Joaquim da Silva Guimarães o subsídio de 63,89 (sessenta e três euros e 
oitenta e nove cêntimos), destinado ao pagamento de electricidade. A Vogal Maria da Conceição Barbosa 
Azevedo absteve-se nesta deliberação.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios:  ---------------------------------------  
a) À Associação de Moradores da Cova: Deliberado por unanimidade custear a placa alusiva à 
requalificação do Polidesportivo, no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros).  -----------------------------------  
b) À Associação Vila Animal: Deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da quota de 2015, no 
valor de 120€ (cento e vinte euros).  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Livro Reflexos Inexplorados, de Luís de Jesus Pires Carvalhido: Deliberado por unanimidade adquirir 
10 exemplares, pelo custo estimado de 250€ (duzentos e cinquenta euros).  ------------------------------------------  
d) À Escola Desportiva de Viana (1ª Etapa do X Circuito Ticha Penicheiro): Deliberado por unanimidade 
atribuir subsídio de 150€ (cento e cinquenta euros).  --------------------------------------------------------------------------  
e) À ACEP (Associação Cultural Educação Popular): Deliberado por unanimidade atribuir subsídio para 
aquisição de veículo para transporte colectivo de crianças: 250€ (duzentos e cinquenta euros).  ----------------  
d) Livro nas Entrelinhas do Tempo, de Ângela Cerqueira: Deliberado adquirir 10 exemplares pelo custo de 
120€. A vogal Maria da Conceição Barbosa Azevedo votou contra esta deliberação e ditou para a acta nada 
ter contra quem escreve, mas sim contra pessoas que nunca foram escritores e se aproveitam de subsídios 
para editar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Tolerância de Ponto: Deliberado conceder a seguinte tolerância de ponto aos trabalhadores da 
Autarquia no ano de 2015:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Quadra pascal: Dia 2 de Abril (quinta-feira) - Encerramento a partir das 13 horas; Dia 6 de Abril 
(segunda-feira) - Encerramento todo o dia.  --------------------------------------------------------------------------------------  
b) Festas da Sra. da Agonia: Dia 21 de Agosto (sexta-feira) - Encerramento a partir das 13 horas.  ---------------  
c) Natal: Dia 24 de Dezembro (Quinta-feira) - Encerramento todo o dia.  ------------------------------------------------   
d) Ano Novo: Dia 31 de Dezembro (quinta-feira) – Enceramento todo o dia.  ------------------------------------------  
4. Abertura dos seguintes procedimentos:------------------------------------------------------------------------------------- 
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a) Ajuste Directo: Endereçar convite à firma ESPAÇUS, Construção Civil e Obras Públicas, para a empreitada 
de requalificação dos seguintes parques infantis (Brejo, Bela Vista e Rua das Salinas) na área da freguesia, 
pelo preço base de 36 000 € (trinta e seis mil euros). A estes preços acresce Iva à taxa em vigor.  ---------------  
b) Endereçar convite à firma AMORIM MARTINS, UNIPESSOAL LDA., para obras de remodelação de 
instalação eléctrica, sanitária e arranjos exteriores, que servem o Grupo Desportivo da Meadela, pelo 
preço base de 4000 € (quatro mil euros).  -----------------------------------------------------------------------------------------  
5. Documento de funcionamento interno: Porque a parte eventualmente mais controversa está já 
mencionada no ponto 13 da acta 2, de 13 de Janeiro de 2014, onde se refere que o Vogal Carlos Tavares 
está salvaguardado ao abrigo do artigo 3 do Estatuto dos Eleitos Locais, ficou de se trocar mais impressões 
sobre o mesmo. O Tesoureiro Amadeu Bizarro vai encetar essas diligências.  ------------------------------------------  
6. Deslocação do Grupo Desportivo da Meadela a Pontevedra: Deliberado fornecer alguns livros com 
temática sobre Viana do Castelo para oferta na deslocação. ----------------------------------------------------------------  
8. Candeeiros na Senhora da Ajuda: Deliberado mandar proceder à reparação e pintura dos candeeiros 
existentes pelo valor de 1000€ (mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à firma FUNDIVIANA. 
Porque se trata de área de responsabilidade da Paróquia, vai ser dado conhecimento do assunto ao 
Pároco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9. Estacionamento na Rua Campo do Castelo: Na sequência das obras a decorrer na Rua Frei Bartolomeu 
dos Mártires e Rua Cónego Borlido, após diversas insistências junto da Câmara Municipal, passou a ser 
permitido o estacionamento junto ao passeio do lado onde funciona a feira semanal.  -----------------------------  
10. Cargas e Descargas na Avenida dos Combatentes/Praça de Táxis: Verifica-se que o local destinado a 
táxis na Avenida dos Combatentes não é aproveitado na maior parte do dia. Porque o espaço para cargas e 
descargas nesta aérea é muito exíguo, vai ser solicitado que seja equacionado que durante parte do dia, o 
referido espaço seja destinado a carga e descargas. ---------------------------------------------------------------------------  
11. Queima do Judas: Considerada a tradição, foi deliberado organizar de novo este evento cultural. Para o 
efeito, vai ser solicitada a colaboração do membro da Assembleia de Freguesia José Filgueiras.  ----------------  
12. Festa de S. José: Deliberado manter a colaboração e apoio à Festa, nos moldes dos anos anteriores.  ----  
13. Actividades de Tempos Livres da Páscoa: Vão ser tomadas medidas para se voltar a organizar a 
ocupação de tempos livres de 23 de Março a 6 de Abril.  ---------------------------------------------------------------------  
14. Instalações de Monserrate: Como já discutido anteriormente, continuam a fazer-se diligências para 
encontrar solução para novas instalações em Monserrate. Como combinado, foi enviado à Câmara 
Municipal um levantamento de imóveis que se encontram à venda na área desejada.  -----------------------------  
15. Diversos:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) III Trail Sta. Luzia: Recebido agradecimento pela colaboração prestada.  --------------------------------------------  
b) REFOOD: Dado conhecimento da forma como decorreu a apresentação da Delegação em Viana do 
Castelo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Sessão de Apresentação Polis Litoral Norte: O Presidente informou ter participado nesta sessão, que 
contou com a presença do Eng. José Pimenta Machado e do Presidente da Câmara, Eng.º José Maria Costa, 
onde intervieram diversos munícipes, com destaque para o Dr. Defensor Moura.  -----------------------------------  
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d) Antiga Escola da Abelheira: O Presidente deu conhecimento do ofício enviado à Vereadora da 
Educação, Maria José Guerreiro, a solicitar o pagamento das despesas de beneficiações efectuadas.  ---------  
e) Cedência de Instalações/Monserrate: Dado conhecimento da cedência de instalações ao Sindicato das 
Pescas do Norte.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) Agrupamento de Escolas de Monserrate/Programa Eco-Escolas: Foi dado conhecimento da participação 
da União das Freguesias na reunião efectuada no passado dia 12.  --------------------------------------------------------  
g) Jardim-de-infância de Monserrate/Reformulação do recreio: Recebidas as crianças e auscultada a sua 
reivindicação. Posteriormente, ver-se-á da possibilidade de apoiar na aquisição de eventuais materiais. 
Para já, disponibilizou-se transporte do material que foi adquirido com o apoio dos pais.  -------------------------  
h) Revista BUSINESS: Analisado o pedido para eventual publicidade desta revista, foi o referido pedido 
considerado inoportuno e desnecessário.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
17. Concessão de alvará de sepultura perpétua: Deliberado conceder alvará n.º 09/60 a Rui Manuel 
Correia Fornelos, residente na Praça Casa Minho do Rio, 121, 3º Dto. Meadela.-------------------------------------- 
17. Convites:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) 24.02.15 – Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, na Argaçosa;  ------------------------------------  
b) 25.02.15 - Reunião do Secretariado do 25 de Abril, na Sede do Centro Cultural do Alto Minho;  --------------  
c) 26.02.15- Centro de Municipalização e Autonomia das Escolas, na Escola Secundária de Monserrate;  -----  
d) 05.03.15- Tomada de Posse do Presidente do IPVC, no Auditório da Praça General Barbosa;  -----------------  
e) 07.03.15 – Lançamento do livro “Reflexos Inesperados”, no Hotel Santa Luzia;  -----------------------------------  
f) 07.03.15 - Workshop de Fotografia, no Templo de Santa Luzia;  ---------------------------------------------------------  
g) 21.03.15 - Lançamento do livro “Nas Entrelinhas do Tempo”, no Salão Paroquial do Senhor do Socorro.  --  
----No final, depois de lida a presente ata, composta por três folhas devidamente numeradas e rubricadas, 
a Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu, por mim António José 
Rodrigues Soares Basto, e pelos presentes que o pretendam fazer.---------------------------------------------------- 
----A reunião foi encerrada às vinte e três horas.------------------------------------------------------------------------- 
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