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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Aos doze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezasseis, reuniu na sede, sita na Rua Conde de
Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, o Executivo da União das Freguesias de Viana do
Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, estando presentes Amadeu Morais Bizarro
(Tesoureiro), 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). ...............
Na ausência de José António Gonçalves Ramos (Presidente) e de António José Rodrigues Soares Basto
(Secretário) por estarem presentes na sessão evocativa dos 40 anos do Poder Local Democrático, o primeiro
como Presidente da Junta e o segundo como membro da Assembleia Municipal, a convite do Município de
Viana do Castelo, a reunião foi presidida pelo Tesoureiro Amadeu Morais Bizarro e secretariada pelo Vogal
Carlos Tavares. ...................................................................................................................................................
A acta da reunião n.º 75 foi aprovada por unanimidade. ....................................................................................
Antes do período da Ordem de Trabalhos, o Vogal Carlos Tavares apresentou uma proposta para que fosse
solicitado um parecer jurídico sobre a proposta de alteração do regulamento do Cemitério Paroquial da
Meadela, aprovada na reunião anterior. Acrescentou às suas declarações anteriores, que lhe parece que as
competências avocadas pelo Presidente no referido regulamento não lhe estão atribuídas na Lei. E isso deve
também ser esclarecido para que não fiquem dúvidas. .......................................................................................
O Tesoureiro disse que se o Vogal Carlos Tavares arranjasse um advogado que fizesse o estudo gratuito
sobre o assunto, não via qualquer inconveniente. O Vogal Carlos Tavares retorquiu que tal facto não fazia
sentido e que cabe à Junta de Freguesia, por sua iniciativa e responsabilidade, pedir o parecer de um
profissional com competências na matéria para tal efeito. Posta à votação, a proposta foi rejeitada com
quatro votos contra e um a favor do Vogal Carlos Tavares. ...............................................................................
De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: ..................................................................................................
1. Atribuição de Subsídios/apoios: deliberado atribuir os seguintes subsídios: ...............................................
a) À Associação de Apoio à Infância de Monserrate, para visita ao Marshoping, 100€ (cem euros). ...............
b) À Creche e Jardim de Infância de N. Srª. da Misericórdia, para a Festa de Natal, 100€ (cem euros). ..........
c) À Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate, para Edição do Guia Paroquial, 250€ (duzentos e cinquenta
euros). O Vogal Carlos Tavares absteve-se, por desconhecer o que se pretende fazer e sua utilidade. A Vogal
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Conceição Barbosa votou contra, considerando que não é necessário por ter sido feita a mesma publicação
no ano anterior. ...................................................................................................................................................
No início da reunião foi ainda apresentado o seguinte pedido de apoio, que foi deliberado atribuir: ................
À ALAAR (Associação Limiana dos Amigos dos Animais da Rua), 75€ (setenta e cinco euros). ...................
2. Análise – Aprovação: ....................................................................................................................................
2.1 Trabalhos a mais no Polidesportivo da Cova: Amadeu Bizarro referiu que, na sequência dos trabalhos
de construção civil que estão a realizar-se no Polidesportivo da Associação de Moradores da Cova, surgiram
trabalhos a mais, referentes à construção de casas de banho e colocação de uma rede de vedação, conforme
orçamento e esquema enviados. Foi apresentada uma proposta do empreiteiro “Viacimel”, com referência
105.16.PT.01.1, datada de 2016/11/30, com o valor total de 7.449,45€ (sete mil quatrocentos e quarenta e
nove euros e quarenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O valor dos trabalhos a
suportar pela União das Freguesias é de 5.449,45€ (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove euros e
quarenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ................................................................
O Vogal Carlos Tavares propôs que se fizessem algumas alterações relativamente aos sanitários que
constam na planta não cotada que foi apresentada, para se tornarem mais funcionais e menos onerosas.
Considerou-se falar com o empreiteiro para verificar a possibilidade dessas alterações. ..................................
Deliberado adjudicar à firma “Viacimel”. ..........................................................................................................
2.2. Aquisição de livros: Deliberado adquirir 26 exemplares do livro “Murmúrios do Olhar”, de Fernando
Castro e Sousa, totalizando 208€ (duzentos e oito euros). .................................................................................
2.3. Calendários: Deliberado não adquirir calendários à TJV Imagem e Comunicação, no valor de 1,00€
cada e molduras a 25,00€ cada, considerando que foram recentemente feitas molduras, para os três polos. ....
2.4. Estagiária da ESE: Na sequência da solicitação de colaboração apresentada pela ESE.IPVC – Projecto
Identidades, foi deliberado autorizar a integração de uma estagiária na Junta de Freguesia para
desenvolvimento do referido projecto. ...............................................................................................................
2.5. Trabalhadores dos ENVC: Foi deliberado autorizar a cedência de sala polo da Meadela aos extrabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo para a realização de uma reunião no dia
16/12/2016. .........................................................................................................................................................
2.6. Concessão de sepultura perpétua: Foi deliberado conceder a sepultura perpétua número 10/14 a
Alexandra Maria Ralha Nogueira, moradora na Urbanização da Quinta da Casa Nova, Lote 1, n.º 30 – 2.º
andar Esquerdo, na freguesia de Vila Fonche, 4970-748 Arcos de Valdevez. ...................................................
3. INFORMAÇÃO: ...........................................................................................................................................
Foram prestadas as seguintes informações: ........................................................................................................

Junta de Freguesia de
Viana do Castelo (Santa Maria
Maior e Monserrate) e Meadela
Concelho de Viana do Castelo

Ata n.º 76
Pág. n.º 3

3.1 Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela: Amadeu Bizarro disse ter corrido bem a apresentação
do livro “O Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela – Uma história de 80 anos”, que se realizou no dia
9 de Dezembro, no salão paroquial da Meadela. ................................................................................................
3.2. Gravação da mensagem de Natal para a TIVC pelo Vogal Carlos Tavares: Amadeu Bizarro
informou que a Televisão Independente de Viana do Castelo enviara, no dia 6 de Dezembro, para a União
das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, o vídeo da Mensagem de
Natal gravado pelo Vogal Carlos Tavares, no dia 23 de Novembro de 2016, através do código “embeb”, para
colocação no site da Junta e do link do vídeo já colocado no YouTube por Tiago Ferreira, responsável pela
TIVC. ..................................................................................................................................................................
3.3. Gravação de spot de Boas Festas na Rádio Afifense pelo Vogal António Basto: Amadeu Bizarro
informou que a Rádio Afifense deu conhecimento, no dia 6 de Dezembro, de que o spot de Boas Festas,
gravado pelo Vogal António Basto, já estava a ser emitido desde esse dia. .......................................................
3.4. Cabaz Delta 2016: À semelhança de anos anteriores, a Delta Cafés oferece cabazes a pessoas
carenciadas que serão distribuídos pela União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e
Monserrate) e Meadela, após solicitação da Câmara Municipal de Viana do Castelo. ......................................
3.5. Apoio à recuperação de imóvel: Foi deliberado proceder a obras de recuperação de uma habitação em
perigo de ruina da cobertura, localizada no Jardim de D. Fernando, a pedido da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, que concedeu um subsídio de 1100€ (mil e cem euros) à União das Freguesias de Viana do
Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela para esse efeito, a ser transferido mediante autos de
medição. Amadeu Bizarro disse que estas situações são, normalmente, encaminhadas para a CSIF, mas
como a próxima reunião se realiza apenas em Janeiro, e considerando a urgência da situação, foi
directamente encaminhada para a União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e
Monserrate) e Meadela. ......................................................................................................................................
3.6. Pedido de viatura pela Escola Frei Bartolomeu dos Mártires: Amadeu Bizarro disse que a Escola
Frei Bartolomeu dos Mártires solicitou a cedência da viatura da União das Freguesias de Viana do Castelo
(Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela para o transporte de placas para Carvoeiro. O Vogal Carlos
Tavares disse não entender que placas são e quais as razões que levam esta escola a transportar placas para
Carvoeiro e que se deverá esclarecer a situação, sem o que vota contra a cedência da viatura à escola. A
Vogal Conceição Barbosa também votou contra por desconhecer o destino e o porquê do empréstimo da
carrinha. Foi deliberado por maioria ceder a viatura. .........................................................................................
3.7. Pedido de viatura para o Jardim de Infância da Abelheira: Foi dito por Amadeu Bizarro que o
Jardim de Infância da Abelheira solicitou a viatura da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa
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Maria Maior e Monserrate) e Meadela para actividades do infantário, mas não indicou quais. Os Vogais
Carlos Tavares e Conceição Barbosa votaram contra por desconhecimento das razões pelas quais a carrinha
foi solicitada. Foi deliberado por maioria ceder a viatura. .................................................................................
----No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro folhas devidamente numeradas e rubricadas,
a Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por Amadeu Morais Bizarro que a presidiu, por
mim Carlos Manuel Alves Tavares, que a secretariei, e pelos presentes que o pretendam fazer.--------------------A reunião foi encerrada às vinte e três horas e trinta minutos.----------------------------------------------------O Tesoureiro____________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)

O Vogal_______________________________________________________________________________
(Carlos Manuel Alves Tavares)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)

O Vogal_______________________________________________________________________________
(Maria da Conceição Barbosa Azevedo)

O Vogal _______________________________________________________________________________

