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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 8 DE MAIO DE 2017 

 
Aos oito dias do mês de Maio 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). Após análise da acta 

nº 86, foi a mesma aprovada.  .........................................................................................................................  

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

1. Apoio Social: Deliberado atribuir subsídio no valor de 210 € (duzentos e dez euros) para apoio de rendas 

em atraso a Fátima Fernandes Souto.  .............................................................................................................  

2. Atribuição de subsídios: Aprovada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:  .......................  

–  Centro Humanitário do Alto Minho “Mimos por uma Causa” (Cruz Vermelha), no valor de 750€ 

(setecentos e cinquenta euros), para apoio na adaptação de uma viatura numa Unidade Móvel de Rastreio.  ...  

- Ronda Típica da Meadela, no valor de 750€ (setecentos e cinquenta euros), para apoio ao “Festival de 

Cores de Maio, a realizar no dia 20 de Maio, no Teatro Sá de Miranda.  .........................................................  

- Ronda Típica da Meadela, no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros), para apoio às IX Jornadas de 

Arte Popular, nos dias 26 e 27 de Maio.  .........................................................................................................  

- Sociedade Instrução e Recreio de Carreço, no valor de 100€ (cem euros), para apoio na aquisição de uma 

placa indicativa de início de percurso dos trilhos dos canos de água, que abrange também a nossa área 

geográfica.  .....................................................................................................................................................  

- Grupo Desportivo da Meadela, no valor de 850€ (oitocentos e cinquenta euros), para apoio às 

comemorações do seu 40º aniversário, com lançamento de morteiros, no dia 20 de Maio, e para o Torneio de 

Futebol Zeca Lomba, a realizar nos dias 24 e 25 de Junho.  ............................................................................  

- Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela, no valor de 500€ (quinhentos euros), para apoio às suas 

actividades.  ....................................................................................................................................................  

3. Aquisição de Livros ..................................................................................................................................  

- Deliberado adquirir 10 exemplares do livro “Via Crucis”, editado por José Luís Carvalhido da Ponte, pelo 

valor unitário de 10€.  .....................................................................................................................................  
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- Deliberado adquirir à Ronda Típica da Meadela exemplares dos volumes I e II do livro “Sem Equívocos”, 

sendo 15 lançados no Centro Cultural de Belém e 15 no Hotel de S. Luzia, pelo valor unitário de 5€.  ............  

4. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 10/20 a António 

Fernandes de Oliveira Guerra, residente na Rua da Folgana, 126, 4900-701 Viana do Castelo.  ......................  

5. Cedência da Carrinha ao SAS /IPVC: A título excepcional, foi deliberado ceder a carrinha nos dias 27 

de Maio, 3 e 15 de Junho, 1 e 8 de Julho, para deslocações integradas no programa “Descoberta do Caminho 

Português de Santiago”.  .................................................................................................................................  

6. Cedência de tereno ao domínio público na Meadela: Na sequência da decisão tomada na reunião 

anterior, foi de novo posta à discussão a passagem da declaração a emitir pela União das Freguesias ao 

Senhor António Pires Moreira, descrita na acta nº 86. Foi novamente mostrada a documentação a todos os 

membros do Executivo, em que é demonstrado que este assunto não é novo e está devidamente comprovada 

a sua autenticidade. Foi deliberado por maioria que a União das Freguesias emita a referida declaração 

autenticada e que todos os documentos fiquem apensos à presente acta. A Vogal Conceição Azevedo 

absteve-se e o Vogal Carlos Tavares votou contra apresentando a seguinte declaração de 

voto:………………………………………………………………………………………..…………………… 

1. “Na reunião do dia 26 de abril de 2017, o Sr. Presidente da Junta apresentou uma declaração de Nicolau 

Veríssimo, datada de 18 de abril de 2017, que informava ter sido cedida ao domínio público uma parcela de 

terreno à freguesia da Meadela, durante o seu mandato, entre 1979 e 1982, solicitando a emissão, pela atual 

Junta de freguesia, nesta data, de um documento comprovativo a ser entregue ao requerente António Pires 

Moreira………………………….......………………………………………………………………………….. 

2. Trinta e cinco anos volvidos, não posso deixar de questionar as razões que terão impedido a emissão do 

documento aquando da referida cedência…………………………………………………………………... 

3. Em sede reunião, manifestei-me contra esse ato, tendo ficado decidido analisar o assunto e discuti-lo na 

reunião seguinte…………………………………………………………………………………………….. 

4. Fiquei surpreendido, quando recebi, no dia seguinte, 27 de abril, um e-mail, informando-me de que 

“ficou por votar o 1.º ponto”, e que essa votação teria de ser feita por e-

mail…………………………………………………………………………..…………………………………. 

5. Lamentando a alteração da decisão tomada, respondi que não teria de ser efetuada qualquer votação e 

muito menos por e-mail. Por isso, solicitei a não validação do meu voto…………………………………… 

6. O assunto foi votado na reunião do dia 8 de maio, tendo eu votado contra pelas razões que indiquei na 

reunião e que agora exponho……………………………………….…………………………………………... 
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7. Pelo exposto e nestas circunstâncias, voto contra a emissão de uma declaração abonatória, supostamente 

de cedência de terreno ao domínio público, por considerar que:………………………………………………. 

a. A declaração apresentada pelo cidadão Nicolau Veríssimo, datada de 18 de abril de 2017, não tem 

validade jurídico-legal para o efeito pretendido………………………………………...……………………… 

b. Não havendo registos, ou qualquer documentação da antiga Junta de Freguesia da Meadela, sobre a 

pretensa cedência de terreno ao domínio público, o atual executivo não pode atestar atos administrativos e 

decisões passadas…………………………………………………………………………………….………… 

c. Não tem que ser efetuado qualquer votação sobre atos administrativos de anteriores executivos, mesmo 

que tivessem existido e, em conformidade, não pode ser passada qualquer declaração abonatória……………  

d. Apesar disso, sendo confrontado com essa votação, voto contra esta decisão, aprovada por maioria……... 

e. A Junta de Freguesia não tem competência para passar esta declaração…………………………………… 

f. Deverão existir procedimentos e registos específicos para cedências de terreno ao domínio público, que 

desconheço, mas parece-me que esta ocorrência não se enquadra num procedimento adequado nem legal….. 

8. Ao abrigo das disposições legais que definem os meus deveres, enquanto membro eleito deste executivo 

e de funcionário público, alerto o executivo que sou obrigado a tomar as diligências necessárias à 

averiguação da legalidade desta decisão”…………………………………………………………………….... 

7. Dia da Criançada - Associação de Pais EB1 de Monserrate: Deliberado apoiar a Festa da Criançada 

nos moldes dos anos anteriores, a realizar no dia 4 de Junho. Para o efeito, vão ser contratados insufláveis, 

pelo valor de 200€, e será fornecida a água para o evento. ..............................................................................  

8. III Jornadas Tertulianas: Dado conhecimento do programa das Jornadas Tertulianas, a decorrer de 13 a 

19 de Maio, e das quais se destaca a Exposição no dia 13, exibição de filme no dia 15, Tertúlia, no dia 17 e o 

Concerto da Paz no dia 19 de Maio.  ...............................................................................................................  

9. Tolerância de Ponto no dia 12 de Maio: A propósito da visita do Papa a Portugal, foi deliberado por 

maioria conceder tolerância de ponto. O Vogal Carlos Tavares absteve-se nesta decisão, argumentando que 

era uma medida discricionária, populista e eleitoralista. A Vogal Conceição Barbosa invocou o mesmo 

argumento, retirando o termo eleitoralista.  .....................................................................................................  

10.  Estatuto Remuneratório  .......................................................................................................................  

Na sequência da informação recebida da Câmara Municipal, vai proceder-se ao tratamento e sistematização 

de toda a informação relevante para efeitos de valorização remuneratória no âmbito do processo de 

elaboração da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2018.O prazo para as Entidades da 

Administração Local é até 31 de Maio de 2017.  .............................................................................................  

11. Concurso de Coroas de Maio 2017  ........................................................................................................  
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No dia 1 de Maio de 2017, a partir das 8:00 horas, o júri constituído por José Ramos, António Basto, Rosa 

Figueiredo, Conceição Barbosa, membros do Executivo, e José Filgueiras, membro da Assembleia de 

Freguesia, visitou as diversas coroas inscritas no concurso das Coroas e colocadas nas diversas artérias da 

área geográfica da União das Freguesias de Viana do Castelo. Após verificação in loco, e devidamente 

fotografadas todas as participações, reuniu e decidiu atribuir as seguintes classificações:……………………. 

Estabelecimentos de Ensino 

1º Colégio do Minho ..……………………………………………………………….……… 75€ 

2º Escola Primária da Avenida ……………………………………………………………… 50€ 

3º Creche Beija-Flor ………………………………………………………………………... 25€ 

Associações 

1º Ass. Moradores Bairro do Atlântico ……………………………………………………… 75€ 

2º ASCISF …………………………………………………………………………………… 50€ 

3º Confraria de Santa Luzia ……………………………………………………………….… 25€ 

Particulares 

1º- Margarida Cerqueira (Av. Atlântico - Monserrate) ……………………………………… 75€ 

2º António Rocha (Av. Atlântico - Monserrate) …………………………………………….. 50€ 

3º José Maria Rocha (Av. Atlântico) ………………………………………………………… 25€ 

Notas:  

a) Apresentaram-se a concurso 47 coroas, o que representa um número significativo. b) O Júri reconheceu 

uma brilhante participação da Congregação da Caridade (5) e da Creche Beija-Flor (26). c) Deliberado 

oferecer a cada participante uma lembrança pela sua colaboração.  .................................................................  

12. XXVI Jornadas de Arte Popular: Dada informação do projecto do programa das diversas iniciativas a 

desenvolver-se de 10 e 28 de Junho.  ..............................................................................................................  

13. Diversos  ..................................................................................................................................................  
a) Dada a informação do fornecimento de energia eléctrica à UGT no dia 1º de Maio, para apoio ao 

piquenique bem como a abertura das casas de banho da Praia da Argaçosa.  ...................................................  

b) Deliberado ceder as instalações da Meadela para uma reunião da ZIF, no dia 17 de Maio.  .........................  

c) Deliberado ceder as instalações da Meadela para a realização das IX Jornadas de Arte Popular da Ronda 

Típica da Meadela, a realizar nos dias 26 e 27 de Maio.  .................................................................................  

e) Recebido agradecimento da USVC/CGTP pela colaboração prestada nas comemorações do 1º de Maio.  ...  

----No final, depois de lida a presente ata, composta por cinco folhas devidamente numeradas e rubricadas, a 
Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu, por mim António José 
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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) 

 


