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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 26 DE SETEMBRO DE 2016 

 
 
Aos vinte e seis dias do mês de Setembro 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 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).------------------------------- 

Após análise da acta nº 70, foi a mesma aprovada.---------------------------------------------------------------------- 

De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------------------------------------- 

1. Atribuição de subsídio/apoio: Deliberado atribuir subsídio ao Agrupamento de Escolas de Santa Maria 

Maior, no valor de 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao Dia da Alimentação.---------------------------- 

2. Aquisição de Livros “Nunca Mais Digas Nunca” de Ângela Cerqueira: Deliberado adquirir 10 

exemplares pelo valor unitário de 10 € (dez euros). A Vogal Conceição Azevedo, absteve-se nesta decisão.-- 

3. Mensagem de Natal TIVC (Televisão Independente de Viana do Castelo): Deliberado aderir à 

gravação de pequeno vídeo de mensagem de Natal pelo valor de 50,00 € (cinquenta euros). O Vogal Carlos 

Tavares ficou responsável pela sua concretização.----------------------------------------------------------------------- 

4. Reparação de bancos (Capitães de Abril - S. Vicente) - Manutenção do Parque Infantil da Rua 

Ronda Típica da Meadela e Quinta do Meio: Deliberado mandar proceder à reparação pela firma CEPVI, 

pelo valor de 2.424,57€ (dois mil quatrocentos e vinte e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos) a que 

acresce IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Proposta de actualização de vencimento do prestador de serviços Fernando Mário Cristo Parente: 

Pelo Tesoureiro foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando que Fernando Mário Cristo Parente, 

bacharelado em Agronomia, prestador de serviços e responsável na área da Meadela pela distribuição do 

trabalho efectuado diariamente pelos trabalhadores que aqui desempenham funções, sejam eles das zonas 

verdes, da manutenção de arruamentos, feira ou cemitério; que, desde o início das minhas funções, continua 

a ser o meu melhor apoio na preparação e emissão de notificações a todas as entidades, públicas ou privadas, 

sendo para mim uma mais-valia importante pela sua permanente disponibilidade, seja em dias úteis ou em 

feriados e fins-de-semana, em todos os eventos que se realizam nesta área da freguesia ou em qualquer outro 
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assunto referente à União das Freguesias; e que neste momento pela sua prestação de serviço aufere 795,92 

€ (setecentos e noventa e cinco euros e noventa e dois cêntimos), sem direito a subsídios de férias nem de 

Natal, proponho a este Executivo que o mesmo prestador de serviços passe a auferir de 850,00 € (oitocentos 

e cinquenta euros) mensais a partir do próximo mês de Outubro”.---------------------------------------------------- 

Após amplos esclarecimentos justificativos desta proposta, os vogais Carlos Tavares e Conceição Azevedo, 

argumentaram que, no seu entender, desconhecem os critérios da avaliação e mérito do prestador de serviços 

e que, como se avizinha o orçamento de 2017, deveriam ser analisados os aumentos em conjunto com os 

restantes trabalhadores. Foi dito, que a presente situação é originada por analogia e comparação com outra 

prestadora de serviços posteriormente contratada e que já anteriormente se tinha procedido à alteração do 

valor da sua prestação de serviços, e não se refere aos trabalhadores com vínculo efectivo, cujos aumentos 

estão congelados e só poderão ser actualizados por legislação nacional.--------------------------------------------- 

Depois das intervenções a proposta foi posta à votação, tendo sido aprovada por maioria, a vogal Conceição 

Azevedo votou contra, bem como o vogal Carlos Tavares, do qual se transcreve a sua declaração de voto.---- 

“Voto contra a proposta de aumento salarial”:--------------------------------------------------------------------------- 

 “Não posso, em consciência e equidade, votar favoravelmente a proposta apresentada pelo Sr. Tesoureiro 

Amadeu Bizarro, de aumento salarial do prestador de serviços Fernando Mário Cristo Parente, pelas razões 

que seguidamente indico:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.    Esta proposta foi entregue no decurso desta reunião, não constando da ordem do dia nem tendo sido 

enviada antecipadamente;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.    O não envio dos documentos de suporte aos assuntos é uma constante. Este facto impossibilita o 

conhecimento, o estudo e qualquer reflexão atempada e séria sobre as matérias / assuntos. Condiciona o 

funcionamento deste órgão e o sentido de voto, bem como o cumprimento dos prazos legalmente 

estabelecidos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.    Lida a proposta, nestas circunstâncias, não concordo com a mesma. Parece-me que o tema dos aumentos 

salariais dos trabalhadores deverá merecer uma abordagem e uma análise global, abrangente, justa e sem 

discricionariedades;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.    Os restantes trabalhadores não tiveram aumentos salariais nos últimos anos;---------------------------------- 

5.    Desconheço os critérios de avaliação de desempenho do trabalhador que possam justificar este aumento. 

O único critério referido na proposta é o da confiança pessoal, manifestamente insuficiente;-------------------- 

6.    Desconheço as condições do contrato de prestação de serviços em causa;-------------------------------------- 
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7.    Não concordo com a oportunidade desta proposta, o seu contexto/enquadramento, justiça e questiono os 

seus aspetos legais. Tanto mais que se aproxima, a curto prazo, a discussão das grandes opções do plano e o 

orçamento, não se entendendo esta proposta avulsa;-------------------------------------------------------------------- 

Em conformidade, não posso ignorar estes aspetos que considero lesivos da Junta da União de Freguesias de 

Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, quer dos restantes trabalhadores, e ao 

contrário do que venho defendendo;--------------------------------------------------------------------------------------- 

Por todas estas razões, não posso votar favoravelmente esta proposta isolada e discricionária de aumento 

salarial. “----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Reunião com o Presidente do Município: O Presidente do Executivo deu uma panorâmica de como 

decorreu o encontro com o Presidente da Câmara, no passado dia 19 de Setembro, sobre diversos assuntos 

dos quais se destacam: Feira da Meadela/evolução IHRU Meadela e Monserrate; Permuta instalações 

Monserrate; Extensão do Centro de Saúde da Meadela; Parques Infantis; Toponímia; Polo da Meadela - 

Grupo das Lavradeiras da Meadela; Ex-Escola Primária da Abelheira – Suemar - Grupo Folclórico de 

Viana; Rua Couto Paredes; EDP Gás; Rua dos Rubins; Rua Frei Bartolomeu dos Mártires; Cabos aéreos e 

Fontenário do Largo Vasco da Gama. Da esmagadora maioria dos pontos abordados, ficamos a aguardar a 

intervenção do Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Assembleia de Freguesia: Confirmada a data de 30 de Setembro nas instalações do polo de Monserrate.--  

8. Apoio à Caminhada UGT – Angariação de Fundos Dadores de Sangue da Meadela: Porque 

especificamente já a UFVC apoia a Associação de Dadores de Sangue da Meadela, não foi, por isso, 

deliberado qualquer outro apoio para esta iniciativa.-------------------------------------------------------------------- 

9. Tertúlias Culturais: Dado conhecimento do início das tertúlias 2016/2017.------------------------------------ 

10. Campanha de Recolha de Artigos de Higiene e Limpeza (1 e 2 de Outubro): Dado conhecimento da 

colaboração prestada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Tempos Livres de Verão realizados entre 13 de Junho e 29 de Julho (7 semanas): Dado 

conhecimento pormenorizado de como decorreram as diversas iniciativas. Registado o bom ambiente e a 

consciência da União das Freguesias de ter prestado um bom serviço aos pais que não têm onde deixar os 

seus filhos no período de férias. Em conclusão, vale a pena continuar a apostar neste apoio importante a 

quem precisa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Cedência de instalações: A pedido da Comissão de ex-trabalhadores dos ENVC, foi deliberado ceder as 

instalações do polo de Monserrate para reunião com o Partido “Os Verdes” na próxima quarta-feira.---------- 

13. Relax Arte: A pedido desta Associação, vai realizar-se uma visita na próxima quarta-feira, pelas 15 

horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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14. Oferta de material informático: Dado conhecimento da oferta de material informático já não 

compatível com sistema implantado nesta autarquia, mas com utilidade para Sport Clube Vianense, para 

apoio na formação de atletas do clube.------------------------------------------------------------------------------------  

15. Cedência de Instalações para Entrevistas: Dado conhecimento da cedência de uma sala da Sede para 

entrevistas a desempregados no passado dia 21 de Setembro.--------------------------------------------------------- 

16. V Trail Santa Luzia: A exemplo do que tem sido prática, a UFVC vai apoiar a realização desta prova 

no dia 5 de Fevereiro de 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Sanitários na Cidade: Reconhecida a falta de equipamentos na cidade e a sua necessidade. Apesar de 

este assunto ter sido várias vezes falado no Município, vamos voltar a insistir por solicitação da vogal 

Conceição Azevedo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Festa das Colheitas na Meadela: Solicitámos à VianaFestas a cedência de uma banca, pedimos a 

baixada à EDP, colocação de vasos com flores, colocação de pontos para recolha do lixo, passagem de 

licença de ruído e o transporte de materiais para, deste modo, colaborarmos com esta tradição.----------------- 

19. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Recebido ofício de agradecimento da Comissão de Festas da Meadela pela colaboração prestada.------------- 

-Recebido do PCP ofício a informar da apresentação de projecto de lei da reposição das freguesias.------------ 

-Dado conhecimento da cedência da carrinha para transporte de materiais para o feirão do Grupo Folclórico 

das Lavradeiras da Meadela, a realizar na Praça da República.-------------------------------------------------------- 

----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 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 _________________                            O Vogal ____________________________________ 
(José António Gonçalves Ramos)                             (Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 
 
 

O Secretário _____________________                   O Vogal__________________________ 
(António José Rodrigues Soares Basto)                   (Maria da Conceição Barbosa Azevedo) 
 
 

O Tesoureiro____________                                     O Vogal __________________________ 
(Amadeu Morais Bizarro)                                         (Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 
 
 

O Vogal___________________ 
(Carlos Manuel Alves Tavares) 


