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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013
----Aos dezasseis dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, reuniu na Sede de Santa
Maria Maior, sita na rua Conde de Aurora, nº689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, o
executivo da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e
Meadela, tendo presidido José António Gonçalves Ramos (Presidente), com as seguintes
presenças: Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário),
Carlos Manuel Alves Tavares (Vogal), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal),
Maria da Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal).------------------------A ordem de Trabalhos foi a seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Acção Social: Deliberado a atribuição dos seguintes apoios:-----------------------------------------------------------a) A Ana Cristina Gomes Carreiras, 226,72 € (duzentos e vinte e seis euros e setenta e dois
cêntimos), 12,72 € referente ao pagamento de factura de electricidade e 214 € ao pagamento de
uma renda de casa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A Maria Etelvina Araújo Sampaio. 4,60€ (quatro euros e sessenta cêntimos) para pagamento de
medicamentos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A José António Correia Castro 14,08€ (catorze euros e oito cêntimos) para pagamento de
medicamentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Atribuição de Subsídios: Deliberado por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:-----a) à Conferencia Masculina de S. Vicente de Paulo, 75 € (setenta e cinco) destinado a apoiar a
iniciativa “Um Natal Mais Sorridente”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) à Associação Moradores da Cova, de 175,00€ (cento e setenta e cinco euros) destinado a apoiar
a Festa de Natal dos seus associados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Concessão de Sepultura Perpétua no Cemitério da Meadela: Deliberado atribuir espaço
(sepultura perpétua) no Cemitério da Meadela a Mário João Alves Pereira, residente na Rua do
Montinho, nº 300.Deliberado ainda, que o pagamento seja efectuado em 6 meses, pelo que a
entrega do respectivo alvará, será feita contra a entrega da última prestação. -----------------------------------------4. Débito à Segurança Social: Das diligências efectuadas junto da Segurança Social e após
encontro com as partes envolvidas foi acertado que o Sr. Manuel Passos da Silva Fernandes,
assumirá 50% do valor do débito à SS referente a trabalhos executados em 2011 e que será
acertado em trabalhos futuros. Do contacto com a Segurança Social foi tomado conhecimento de
uma verba a receber de descontos efectuados a mais, pelo que vai ser feito acerto de contas.--------------5.Período normal de trabalho: Na sequência da solicitação do Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local e após análise do processo, foi deliberado por
unanimidade, celebrar proposta de acordo Colectivo de Entidade Empregadora Pública (ACEEP)
entre o STAL e a União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e
Meadela, para que o período normal de trabalho não possa exceder as trinta e cinco horas em
cada semana, nem as sete horas diárias, dando-se plenos poderes ao presidente José António
Gonçalves Ramos para celebrar este acordo.---------------------------------------------------------------------------------------------------6.Contratação à tarefa (António Cerqueira): Por reconhecida necessidade, foi deliberado
proceder à contratação à tarefa do trabalhador António Manuel de Passos Cerqueira, em regime
de Ajuste Directo Simplificado, ao abrigo do art. 128º do CCP, pelo prazo de sete meses, no valor
total de 4900 € (quatro mil e novecentos euros).--------------------------------------------------------------------------------------------7.Centro de Dia de/Junta de Monserrate: É do conhecimento geral, que fora prometido a
atribuição de espaço para a instalação da Sede da Junta de Monserrate no Edifício em construção
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para o Centro de Dia, junto da Senhora da Agonia. Porque se estima para breve a conclusão do
Centro de Dia, por proposta do membro do executivo Carlos Tavares e no sentido de evitar que
surja qualquer surpresa que possa eventualmente pôr em causa essa decisão, vai este assunto ser
colocado ao Sr. Presidente do Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------8.Regulamento e tabela de Taxas para o ano 2014: Discutido e aprovado por unanimidade.------------9.Grandes opções do Plano e Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2014: Discutido e
aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.Competências Delegadas Pelo Município: Deliberado por unanimidade submeter à
Assembleia autorização para negociação de competências.-------------------------------------------------------------------------11.Competências a Delegar pelo I.E.FP: Deliberado por unanimidade submeter à Assembleia
autorização para negociação de competências.----------------------------------------------------------------------------------------------12.Diversos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Ocupação Tempos Livres de Natal- A decorrer dentro do previsto com 38 crianças. Tomado
conhecimento do alargamento da parceria com a Associação de Pais.---------------------------------------------------b) Tomada de Posse dos Corpos Gerentes da Santa Casa da Misericórdia, a União de Freguesias,
far-se-á representar nesta cerimónia, que terá lugar no próximo dia 2 de Janeiro pelas 17 horas.---------No final, depois de lida a presente acta, composta por duas folhas deviamente numeradas e
rubricados, a Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu e por
mim, António José Rodrigues Soares Basto e pelos presentes que o pretendam fazer.------------------------A Reunião foi encerrada cerca das 00,30 horas.------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente
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