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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016 

 
Aos vinte e oito dias do mês de Novembro 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 74, foi a mesma aprovada.  ............................................................................................  

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

1. Atribuição de Subsídio/apoio:  ......................................................................................................................  

a) Deliberado atribuir os seguintes subsídios de apoio às Festas de Natal:  ........................................................  

- À Associação de Apoio à Infância de Monserrate, 120€ (cento e vinte euros).  ..........................................  

- Aos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, 200€ (duzentos euros).  .................................................  

- À Associação de Reformados e Pensionistas, 200€ (duzentos euros). ..........................................................  

- À Paróquia de Monserrate, 200€ (duzentos euros).  ......................................................................................  

- Ao Estabelecimento Prisional de Viana do Castelo, 150€ (cento e cinquenta euros). .................................  

- Ao Grupo Desportivo da Meadela, 200€ (duzentos euros).  ..........................................................................  

- À Associação de Moradores da Cova, 200€ (duzentos euros).  .....................................................................  

b) Deliberado atribuir os seguintes subsídios a provas desportivas:  ..................................................................  

- À Escola Desportiva de Viana, 150€ (centos e cinquenta euros), destinado a apoiar o I Torneio de Mini 

Hóquei.  ................................................................................................................................................................  

- Ao Voleibol Clube de Viana, 250€ (duzentos e cinquenta euros), destinado a apoiar a Viana Volley Cup 

2016. ....................................................................................................................................................................  

c) Deliberado atribuir os seguintes subsídios destinados à aquisição de cabazes de Natal:  ...............................  

-Conferência Vicentina de Nossa 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 Vicentina de Santa Maria Maior (Masculina), 90€ (noventa euros).  ............................................  

-Conferência Vicentina de Santa Maria Maior (Feminina), 90€ (noventa euros).  .............................................  
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-Conferência Vicentina do Senhor do Socorro), 120€ (cento e vinte euros).  .....................................................  

2. Mobilidade Interna: Intercarreiras/categorias: Presente o requerimento de pedido de mobilidade do 

trabalhador João Miguel Rodrigues Lima de Passos Viana. Foi o mesmo aprovado sem qualquer objecção, 

que possa dificultar aspirações de melhores condições de vida do trabalhador.  ................................................   

3. Regulamento do Cemitério da Meadela: Não ferindo o estipulado no Dec. Lei 48770 de 18/12/1968 e 

Dec. Lei 411/98 de 30/12, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 5/2000 de 29/01; Dec. Lei 138/2000 

de 13/07; Dec. Lei 30/2006 de 11/07 e 109/2010 de 14/10. O Presidente apresentou proposta de alteração ao 

Artº. 5 do Regulamento do Cemitério da Meadela (anexa à presente acta). Esclareceu que tem surgido 

dificuldades de interpretação do referido artigo, dada a forma como está redigido, no que concerne a quem 

tem direito de ser inumado. Pelo atrás exposto solicitou ao Executivo aprovação desta alteração de forma a 

submetê-la à Assembleia de Freguesia, procurando desta forma esclarecer a situação. O Vogal Carlos 

Tavares, questionou o Presidente “sobre as razões que levam a apresentar esta proposta de alteração do 

Regulamento do cemitério da Meadela”. Ao que o Presidente lhe respondeu poder vir a existir um problema 

de lotação no futuro. Carlos Tavares propôs que nesse caso, “se estudasse e planeasse o alargamento do 

cemitério existente”. Ao que lhe foi respondido ser necessário a clarificação do artigo. “Parecendo-lhe que 

esta justificação é incompreensível e insuficiente, Carlos Tavares declara não nos caber julgar as razões de 

ninguém, que a Constituição e o Código Civil consagram o direito mortuário e que o direito ao enterro é 

um direito pessoal e intransmissível e que todos têm o direito à boa memória. Como tal, tais direitos não 

podem ser recusados, conforme decorre desta proposta de alteração do regulamento”. Carlos Tavares, 

“afirma ter dúvidas sobre a legalidade e constitucionalidade desta proposta de alteração do Regulamento 

do Cemitério da Meadela. Considera que esta alteração ultrapassa as competências da Junta de Freguesia. 

Por estas razões, declara votar contra a proposta de alteração”. A proposta foi submetida à votação, tendo 

sido aprovada por maioria com o voto contra do Vogal Carlos Tavares. A proposta vai ser submetida à 

aprovação da Assembleia de Freguesia………………………………………………………………………… 

4. Cabazes de Natal:  ..........................................................................................................................................  

Foi deliberado atribuir aos funcionários e colaboradores da União das Freguesias, um cabaz no valor 

estimado de 30€ cada.  .........................................................................................................................................  

5. Concessão de Sepulturas Perpétuas:  ...........................................................................................................  

Deliberado conceder sepulturas perpétuas:  .........................................................................................................  

- A João da Cunha Gonçalves Balinha, residente na Rua das Caixinhas, nº 114, 4900-654 Viana do 

Castelo, sepultura nº 10/12. .................................................................................................................................  
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- A Engrácia da Ascensão Alves Ferreira Juncal, residente na Viela da Agonia, nº 2, 4900-927 Viana do 

Castelo, sepultura perpétua nº 01/27.  ..................................................................................................................  

- A José Luís Pereira Rufo, residente na Rua do Monte, nº 18, 4900-755 Viana do Castelo, sepultura 

perpétua nº 10/13.  ...............................................................................................................................................  

6. Feira da Meadela nos dias 25 de Dezembro 2016 e 1 de Janeiro 2017: Calhando estas duas datas num 

domingo, foi deliberado não realizar a feira semanal.  ........................................................................................  

7. Adoração dos Reis Magos: Deliberado dar início às diversas diligências para que, no seguimento da 

tradição, este evento se realize no dia 6 de Janeiro. ............................................................................................  

8. Corrimão na Urbanização da Bela Vista: Deliberado mandar construir um corrimão numa escada desta 

artéria.  .................................................................................................................................................................  

9. Novas instalações do Polo de Monserrate: O Presidente informou da celebração entre Ricardo Forte e o 

Presidente do Município do contrato-promessa de compra e venda da loja destinada às novas instalações. 

Em contacto telefónico recente, o Presidente da Câmara sugeriu a data de 20 de Janeiro (Dia da elevação de 

Viana a Cidade) para a inauguração deste espaço.  .............................................................................................  

10. Diversos: .......................................................................................................................................................  

a) Lançamento do livro "Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela Uma história de 80 anos": Ficou 

definitivamente marcada a data de 9 de Dezembro, pelas 21,30 horas, no Centro Social Paroquial da 

Meadela, para apresentação pública desta edição apoiada pela União das Freguesias.  .....................................  

b) Raid Humanitário Viana-Guiné: Recebido agradecimento pelo apoio concedido.  ........................................  

c) Methamorphys: Recebido agradecimento pela colaboração na 2ª Edição do Street Store.  ............................  

d) Jardim de Infância de Monserrate: Dado conhecimento da cedência das instalações no dia 25, para 

reunião com os pais das crianças. Concedida autorização para que a correspondência endereçada à 

Associação seja temporariamente recebida no Polo de Monserrate e autorizada também a cedência de 

cadeiras para a sua Assembleia Geral.  ................................................................................................................  

e) Serviços da AltominhoTV: Analisados os serviços disponíveis, foram os mesmos considerados sem 

interesse para a nossa Autarquia.  ........................................................................................................................  

f) Partido Comunista Português: Recebido ofício a informar das diligências efectuadas junto da AR sobre as 

condições de abrigo do porto de Viana do Castelo.  ............................................................................................  

g) Falta de iluminação: A Vogal Conceição Azevedo informou que reconhece pouca iluminação no Campo 

do Castelo, porque as árvores tapam a iluminação proveniente dos postes. Informou ainda de avaria de um 

ponto de iluminação na Rua Barreiros Cunha, na Meadela. Estes assuntos vão ser reencaminhados para o 

Horto e EDP, respectivamente.  ...........................................................................................................................  
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h) Aquisição de material de economato: A Vogal Conceição Azevedo questionou a falta de aquisição à Casa 

Africana de material deste tipo. Este assunto tinha já sido aflorado em reunião anterior a propósito de mal-

entendido no pagamento de facturas e esclarecido de imediato. Foi mais uma vez reafirmado não existir 

qualquer retaliação e que só por mera coincidência não tem sido adquirido material por desnecessário. O 

Presidente e a Vogal Conceição Azevedo vão encontrar-se com a proprietária para esclarecer este assunto de 

uma vez por todas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----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 ____________________________________________________________________________ 

(José António Gonçalves Ramos) 

 

O Secretário ____________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 

 

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 _______________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 


