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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015 

 
Aos vinte e três dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quinze, reuniu na sede, sita na Rua 

Conde de Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas, 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). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao iniciar-se a reunião, como combinado, estiveram presentes os dirigentes da Associação “Mãos - 

Movimento de Artes e Ofícios”, representados por Marco Novo, Presidente da Assembleia Geral e 

Catarina Silva, Presidente da Direcção. Após ampla troca de impressões sobre os diversos tipos de 

artesanato existentes e espalhados pelas diversas localidades do concelho, ficou combinado que nos 

será enviado prospecto para divulgação da presente associação aos artesãos. Salientada a preocupação 

de efectuar diligências para procurar manter os tipos de artesanato com tendência a extinguir-se. O 

Executivo manifestou toda a disponibilidade na cooperação com esta jovem associação. ----------------

Após análise da acta nº 51, foi a mesma aprovada por unanimidade. De seguida, entrou-se na Ordem 

de Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.SIADAP (Processo de avaliação dos funcionários): O Presidente do Executivo procedeu aos 

devidos esclarecimentos do processo 2013/2014 de avaliação dos funcionários e os respectivos 

objectivos para 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios: a) Dando satisfação ao 

solicitado pelo Presidente do Conselho da Zona Norte das Conferências Vicentinas, e destinado a 

cabazes da época natalícia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Conferência Vicentina de Nª Senhora de Fátima: 120€ (cento e vinte euros);-------------- 

Conferência Vicentina da Meadela: 120€ (cento e vinte euros);-------------------------------------------- 

Conferência Vicentina de Monserrate: 120€ (cento e vinte euros);-------------------------------- 

Conferência Vicente de Santa Maria Maior (Masculina): 90€ (noventa euros;-------------------------- 

Conferência Vicentina de Santa Maria Maior (Feminina): 90€ (noventa euros). ---------------------- 

b) Confraria de Santa Catarina: 200€ (duzentos euros), destinados a amenizar as despesas das obras 

de manutenção e restauração da Capela.--------------------------------------------------------------------------- 
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c) Sociedade Columbófila da Meadela: Pagamento do protocolo de colaboração existente desde 

2003. Ano de 2014: 125€ (cento e vinte e cinco euros) e 2015: 125€ (cento e vinte e cinco euros). 

d) Associação de Reformados e Pensionista de Viana do Castelo: 250€ (duzentos e cinquenta 

euros), destinados a ajudar a custear as despesas com a confraternização de Natal.------------------------  

e) Núcleo de Comerciantes da Rua Manuel Espregueira: 250€ (duzentos e cinquenta euros), 

destinados a ajudar a custear as despesas com o tapete decorativo por ocasião da Quadra Natalícia.----  

3. Toponímia: Na sequência dos formalismos e correcção da toponímia da Meadela, conclui-se da 

existência de irregularidades. Neste sentido foi deliberado retirar a placa da Ronda Típica da Meadela 

e substitui-la pela de Padre Alfredo Guerreiro e a de Avenida para Rua Coronel António Gonçalves 

Pires. Combinado que, antes de se proceder a estas alterações, se recolham comentários dos membros 

da Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------

4. Alvará de Sepultura Perpétua: Deliberado conceder alvará nº 28/2015, quarteirão 09/75, a Marisa 

Isabel de Araújo Pereira Xavier, residente na Rua da Feira, nº 701, em Alvarães.------------------------ 

5. Análise de propostas para aquisição de viatura para os serviços do polo da  Meadela: No 

sentido de consultar com mais acuidade e para salvaguardar eventuais mal entendidos, vão os 

orçamentos ser reapreciados em próxima reunião.--------------------------------------------------------------- 

6. Remodelação de instalação (condução de cabos dos computadores no polo de Monserrate): 

Após amplos esclarecimentos sobre os problemas que resultam das anomalias que sistematicamente 

acontecem nos sistemas de informática no serviço do polo de Monserrate, foi deliberado proceder à 

remodelação indicada pelo valor de 954,34€ (novecentos e cinquenta e quatro euros e trinta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------ 

7. Muro de suporte na Rua de Lencastre (Quinta de Monserrate) - Nivelamento de passeio na Rua 

Camilo Castelo Branco - Base para contentores no Bairro Jardim (Santa Maria Maior) - Redução 

de passeio na Rua Henrique Lopes (Meadela) - Reparação no pavimento no recinto da feira 

(Meadela) Pavimentação Rua do Pontes (Meadela) Reparação de Pavimento Beco do Depósito 

(Meadela) – Reparação de Passeio Rua da Via Sacra (Meadela) – Reperfilamento de valeta na 

Rua da Lamosa (Santa Maria Maior):---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberada a abertura de procedimento concursal por ajuste directo, para a empreitada de obras 

públicas de beneficiação de muro de suporte na Rua de Lencastre, considerando as diversas 

reclamações e os receios do perigo que advém das águas pluviais oriundas da Rua Sport Clube 

Vianense, que podem pôr em causa haveres de moradores da artéria; nivelamento de passeio na Rua 

Camilo Castelo Branco; base para contentores no Bairro Jardim; e redução de passeio na Rua 
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Henrique Lopes, com o preço base de 8750,00 (oito mil setecentos e cinquenta euros), com convite 

endereçado à firma Coelho Gomes & Filhos, Lda.. A este valor acresce IVA à taxa legal em vigor.----  

8. Isenção de pagamento de taxas e licença de obra (funcionário João António Pereira Vilaça: 

Por a aplicação de excepção não ser entendida como correcta, não foi aceite o pedido de isenção, dado 

não estar abrangida pelo Regulamento do Cemitério da Meadela. Se interessar ao funcionário, admite-

se, de acordo com as regras, a possibilidade do pagamento das mesmas em prestações.------------------ 

9. Alteração ao Art.º 23 do Regulamento do Cemitério Paroquial da Meadela: Por se ter 

verificado a necessidade de especificar as dimensões das sepulturas, foi aprovada a alteração ao 

Artº 23 do Regulamento, a qual será presente à Assembleia de Freguesia.----------------------------------

10. Regulamento de Tabelas e Taxas: Analisados os projectos facultados atempadamente aos 

membros do executivo. Após amplo esclarecimento do Presidente no que concerne à lei do ruído e a 

ligeira alteração introduzida, foi posto à votação, sendo aprovado por unanimidade.-----------------------  

11. Grandes Opções do Plano, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2016: 

Debatidos os documentos apresentados em tempo oportuno aos membros do Executivo, e, após 

amplos esclarecimentos do Presidente sobre os mesmos, foi reconhecido que todas as sugestões 

apresentadas estão contempladas, da mesma forma foi dada informação do cumprimento do Estatuto 

de Oposição ter sido assegurado. Postos à votação foram aprovados por unanimidade, as Grandes 

Opções do Plano o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento para 2016 de 1.205.190,29 € 

(um milhão duzentos e cinco mil cento e noventa euros e vinte e nove cêntimos) para serem 

submetidos à próxima Assembleia de Freguesia.-----------------------------------------------------------------  

12. Associação de Radioamadores do Alto Minho: Com a saída das Guias de Portugal da antiga 

Escola da Abelheira, encontra-se parte do espaço disponível. Pondera-se a possibilidade de ceder este 

espaço, desde que outros compromissos, tais como a candidatura de projecto para aprendizagem da 

dança, não vão avante. Vai ser dada a informação e feito o ponto da situação a esta associação que 

pediu a cedência do espaço agora vago.---------------------------------------------------------------------------  

13. Acantonamento das Guias de Cardielos: Deliberado ceder o espaço da Escola da Abelheira nos 

dias 27, 28, 29 e 30 de Dezembro, para a realização de acantonamento de férias.-------------------------- 

14. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Publicação de ACEP: Tomado conhecimento da publicação do ACEP celebrado para a aplicação 

das 35 horas/semana.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Centro de Saúde da Meadela: Dado conhecimento de novo e-mail enviado à ULSAM sobre as 

diversas preocupações. Registe-se pela positiva as diversas diligências subsequentes daí resultantes, 

incluindo o Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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c) Congresso Nacional da ANAFRE: Recebida correspondência de agradecimento pela participação 

da União no Congresso.----------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Ciência Viva - Museu Escola - Museu do Brinquedo (ACEP): O Presidente do Executivo 

informou das diligências efectuadas junto do Município e da disponibilidade para continuar a 

colaborar na concretização do projecto.---------------------------------------------------------------------------  

e) Incêndio no ex-Edifício da JAE: Na passada semana ocorreu um incêndio neste imóvel em estado 

de abandono. Já por diversas vezes alertámos superiormente para que seja posto cobro a situações de 

prédios em iguais circunstâncias. Lamenta-se que nada tenha sido feito e situações como a presente 

aconteçam.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Pedra Angular (Boletim da Paróquia de Monserrate): Dado conhecimento do agradecimento 

pela colaboração da União das Freguesias no Magusto para celebrar S. Martinho.------------------------- 

g) Plano de Acção do CLAS: A pedido vão ser enviadas fotografias das actividades realizadas 

durante 2015.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) Venda do espólio do Pintor Mário Emílio: Estão em marcha diligências para a concretização da 

venda de alguns trabalhos do Pintor Mário Emílio.--------------------------------------------------------------  

i) Tertúlias Culturais de Viana do Castelo: Dado conhecimento da sua realização no próximo dia 

25, no Salão do Coral Polifónico, por indisponibilidade pontual do salão do Sport Clube Vianense.  

j) Cedência de Instalações da Associação de Pais da EB1 de Monserrate: Dado conhecimento da 

cedência do salão de Monserrate para o dia 25 de Novembro. k) Formação de iniciação à Costura e 

Bordados: A exemplo do que tem vindo a acontecer, foi deliberado ceder as instalações de 

Monserrate às 2ªs, 3ªs, 5ªs e 6ªs, das 18 às 20 horas, para a formação e implementação dos bordados 

regionais e iniciação à costura.-------------------------------------------------------------------------------------- 

l) Reconstrução e ampliação de habitação (Rua dos Sobreiros 113/A): Dada informação de que foi 

transmitida ao Município a informação de que a maior parte do caminho da denominada Travessa 

António Moutinho é privada, razão da existência de portões que subdividem o caminho há dezenas e 

dezenas de anos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois de lida a presente acta, composta por cinco folhas, devidamente numeradas e rubricadas, o 

Executivo da União das Freguesias deliberou aprová-la, indo a mesma ser assinada por quem presidiu, 

por mim, António José Rodrigues Soares Basto, que secretariei, e pelos presentes que o pretendam 

fazer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi encerrada às vinte e três horas e trinta minutos.-------------------------------------------------  
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O Presidente 

____________________________________________________________________________ 

(José António Gonçalves Ramos) 

 

O Secretário 

____________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 

 

O Tesoureiro 

____________________________________________________________________________ 

(Amadeu Morais Bizarro) 

 

O Vogal 

_____________________________________________________________________________ 

(Carlos Manual Alves Tavares) 

 

O Vogal 

____________________________________________________________________________ 

(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 

 

O Vogal 

____________________________________________________________________________ 

(Maria da Conceição Barbosa Azevedo) 

 

O Vogal 

____________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 

 
 


