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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 13 DE JUNHO DE 2017
Aos treze dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezassete, 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 José António Gonçalves Ramos
(Presidente), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), 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). Deu-se início à reunião,
entrando-se na discussão da acta nº 88 da reunião anterior. O Presidente pediu a palavra e disse, como é
prática, a acta foi enviada antes da reunião, com bastante antecedência pelo secretário António Basto, para
análise de todos e posterior ratificação. Contudo o vogal Carlos Tavares no dia 12 do corrente, pelas 16h24,
enviou um email, para todo o Executivo, com o seguinte teor “não concordo com a redacção dos pontos 6 e
7. Quanto ao ponto seis, é necessário ficar clarificado quem votou a favor e quem votou contra. No ponto 7
não consta tudo o que disse e que deve constar na acta”, mas não enviou por escrito qualquer sugestão.
Mesmo nesta circunstância, perante este email, alterou-se o ponto seis, pondo os nomes dos elementos que
compõem o Executivo que votaram a favor e contra. Relativamente ao ponto 7, e de harmonia com a carta já
recebida do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, fez-se a respectiva rectificação, procurando ir ao
encontro do desejo do Vogal Carlos Tavares. Porém, este, sem que se tivesse lido a nova versão, solicitou a
integração na nova acta do texto manuscrito de que era portador, informando que este era o exacto, porque
tinha gravado a sua intervenção durante a referida reunião no seu telemóvel pessoal. De imediato, foram
tecidas críticas, não só pelo facto de ter gravado não tendo dado conhecimento aos presentes nem pedido
permissão para tal, e só agora fosse portador do texto para integrar na acta, quando sobre o assunto já muito
se tinha debatido e a alteração já efectuada na acta contemplar as pretensões do texto. O vogal Carlos
Tavares, contestou as afirmações, tendo referido que em sua opinião poderia efectuar a gravação da sua
própria intervenção, sem que para isso tivesse que pedir autorização ao restante Executivo, considerando não
haver qualquer ilegalidade em fazê-lo……...…………………………...………………………………………
Pelas 21,50 horas, considerando que algumas palavras que lhe foram dirigidas pelo Presidente pelas quais
sentiu lesado, o Vogal Carlos Tavares abandonou reunião, informando que enviaria o dito texto por email.
Prosseguiu a reunião tendo a acta sido aprovada pelos restantes seis membros do Executivo. Neste contexto,
o Vogal Carlos Tavares não assinará esta acta uma vez que abandonou a reunião…………………………….
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De seguida, deu-se continuidade à ordem de trabalhos: ..................................................................................
1. Apoio Social ..............................................................................................................................................
Deliberado atribuir subsídio no valor de 227,34€ (duzentos e vinte e sete euros e trinta e quatro cêntimos) a
Maria da Agonia Santos Brito, para pagamento de medicamentos. .................................................................
2. Atribuição de subsídios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios: ........................................................
- ACEP: 150€ (cento e cinquenta euros) pela cedência do auditório à Confraria do Palavrão. .........................
- GAF: 250€ (duzentos e cinquenta euros), para apoio à Festa de Natal – Passeio a Óbidos-Cidade Natal. .....
- Confraria da Senhora das Candeias: 300€ (trezentos euros) para melhoramentos. ........................................
- Associação Portuguesa dos Amigos de Raoul Follereau: 100€ (cem euros) para o Dia Mundial da Criança..
- Sport Clube Vianense: 350€ (trezentos e cinquenta euros) para apoio ao 8º Encontro de Atletas e
dirigentes………………………………………………………………………………………………………..
- Paróquia de Nossa Senhora de Fátima: 500€ (quinhentos euros), para apoio às Festividades de Nossa
Senhora das Necessidades. .............................................................................................................................
- Associação de Moradores do Bairro da Escola Técnica: 200€ (duzentos euros), para o Dia do Imigrante. ....
- Motoclube Foz do Lima: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para a concentração Motard em Viana………..
- Associação de Moradores da Cova: 750€ (setecentos e cinquenta euros) para a Festa dos Santos Populares.
- Escola Desportiva de Viana: 350€ (trezentos e cinquenta euros) para o VI Torneio Internacional de Hóquei
em Patins – Camadas Jovens. .........................................................................................................................
- Clube Desportivo de Monserrate: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para pagamento das refeições na
deslocação a Portalegre para a fase final nacional de Gira a Vólei. .................................................................
3. Bolsa de Recursos Comunitários: Deliberado apoiar, em parceria com a Associação Comercial, o
projecto proposto pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Escola Superior de Educação) e, desta
forma, atender às necessidades dos adultos mais velhos para que estes possam obter descontos na área de
estética, beleza e outras. .................................................................................................................................
4. Colaboração de Trabalho Comunitário: Deliberado aceitar o pedido da Direcção Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais para a prestação de serviço comunitário de Hugo Miguel Afonso Cruz, durante 80 horas,
e com perfil para trabalhar em funções administrativas e de solicitadoria. ......................................................
5. Limpeza nas Praias do Coral, Norte e Praia Fluvial da Argaçosa: Deliberado proceder à limpeza
destas praias pela firma JSB Limpezas e assegurar a manutenção diária sendo: Praia do Coral e Norte,
manutenção mensal: 660€; Praia da Argaçosa: manutenção mensal 450€. A todos estes valores acresce IVA
à taxa legal em vigor. .....................................................................................................................................
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6. Alteração de proprietário de sepultura perpétua: Conforme testamento apresentado, foi deliberado
proceder à alteração de proprietário da sepultura 40 do Quarteirão 01, de António Parente da Cunha Matos
para a sua neta, Susana Matos Varejão, residente em Duerrbachβtrasse 60, 70329 Stuttgart, Alemanha. ........
7. Confraria do Palavrão: Deliberado cooperar com a “À Margem” (Armazém Teatral) para iniciativa da
Confraria do Palavrão, a realizar no dia 17 de Junho, nas instalações da ACEP. .............................................
8. Pedido de integração no ATL: No seguimento da solicitação endereçada pela RLIS, foi deliberado
aceitar graciosamente duas crianças no ATL de Verão. ..................................................................................
9. Serviços do Ministério Público, Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga: Participação do Vogal
Carlos Tavares – Distribuídas aos membros do Executivo cópias da participação recebida. ...........................
10. Diversos ..................................................................................................................................................
a) Dada a informação de que a próxima Assembleia de Freguesia terá lugar no dia 22 do corrente mês, no
Polo de Monserrate. .......................................................................................................................................
b) Prestada informação de como decorreu o lançamento dos II Cadernos Tertulianos. ....................................
c) Feito o ponto da situação de como vão decorrendo as Jornadas de Arte Popular. ........................................
d) Dada a informação da ampla adesão ao ATL de Verão. .............................................................................
e) Recebido agradecimento do Clube de Atletismo Olímpico Vianense, pelo apoio prestado. .........................
f) Recebido agradecimento da Cruz Vermelha pela colaboração prestada na iniciativa “Mimos por uma
Causa“. ..........................................................................................................................................................
g) Dada a informação da adesão à greve dos funcionários da Sede no dia 26 de Maio. ...................................
h) Recebido do Centro Social de Nossa Senhora de Fátima um convite para visita à obra do novo refeitório
social, a ter lugar no dia 21 de Junho, pelas 17,30 horas. ................................................................................
i) Recebido convite da Associação Florestal do Lima para um seminário, a realizar no dia 29, no Hotel Flor
de Sal. ............................................................................................................................................................
j) Recebido da EB1 da Avenida, um convite para assistir à Marcha da Escola, a realizar no dia 23 de Junho,
pelas 17,30 horas. ..........................................................................................................................................
k) Recebido e aceite o pedido da ZIF Serra de Santa Luzia para a cedência das instalações do pólo da
Meadela, no dia 28 de Junho, para atendimento aos proprietários florestais. ...................................................
l) Dada a informação da cedência da carrinha às Guias da Meadela, à Caritas e ao Sport Clube Vianense,
para transporte pontual de materiais. ..............................................................................................................
m) Deliberado ceder as instalações antigas do Polo de Monserrate aos Encarregados de Educação da EB1
da Avenida, para os alunos do 1º ano organizarem um lanche convívio, no dia 23 de Junho. ..........................
----No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro folhas devidamente numeradas e rubricadas,
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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 e trinta minutos………………………………………………
O Presidente ____________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)

O Secretário ____________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)

O Tesoureiro ___________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)

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

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Maria da Conceição Barbosa Azevedo)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)

