
Junta de Freguesia de 
Viana do Castelo (Santa Maria 
Maior e Monserrate) e Meadela 

Concelho de Viana do Castelo 
Ata n.º 88 
Pág. n.º 1 

 

 

Livro:Pág.755 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 22 DE MAIO DE 2017 

 
Aos vinte e dois 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 87, foi a mesma aprovada.  .........................................................................................................................  

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

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

–  Corpo Nacional Escutas Agrupamento 348 da Meadela, no valor de 450€ (quatrocentos e cinquenta 

euros), para o 7º Passeio Pedestre Paroquial.  ..................................................................................................  

- Associação de Guias de Portugal – lª Companhia da Meadela, no valor de 250€ (duzentos e cinquenta 

euros), para a sua deslocação a Lisboa.  ..........................................................................................................  

- Clube Atlético Olímpico Vianense, no valor de 350€ (trezentos e cinquenta euros), para a iniciativa 

“Viana, Corre e Salta”.  ..................................................................................................................................  

- Associação de Moradores de Portuzelo, no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros), para o Dia da 

Criançada.  .....................................................................................................................................................  

- Associação de Moradores de Portuzelo, no valor de 280€ (duzentos e oitenta euros), para ajuda nos 

encargos da limpeza e abertura dos sanitários do parque de Merendas dos anos de 2016 e 2017.  ....................  

- Associação de Apoio à Infância de Monserrate, no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros), para a visita 

de estudo a Vila Nova de Gaia.  ......................................................................................................................  

- Grupo de BTT “Os Gotinhas”, da Associação de Dadores de Sangue de Areosa e Meadela, no valor de 

100€ (cem euros), para apoio ao IV Bike Trip de Areosa a Santiago de Compostela.  .....................................  

- Fórum Internacional de Gestão Artística, no valor de 100€ (cem euros), para custear despesas com 

materiais para a 8ª Edição do FIGAC, a realizar nos dias 8 e 9 de Junho.  .......................................................  

2. Alteração de proprietários de sepulturas perpétuas  ...............................................................................  

a) Deliberado proceder à alteração de proprietário da sepultura nº 40 do quarteirão 03, de Adão Martins da 

Silva para Maria Vitória Martins da Silva Vieira, residente na Rua da Cova nº 42, 4900-675 Viana do 
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Castelo, de acordo com certidão notarial apresentada do Segundo Cartório Notarial de Viana do Castelo, 

registada sob o nº 1906, de 23 de Janeiro de 2006.  .........................................................................................  

b) Deliberado proceder à alteração de proprietário da sepultura nº 12 do quarteirão 7, de Esmeralda de 

Almeida da Silva Malheiro para Laura de Jesus da Cruz Serra Cerqueira, residente na Rua da Estrada 

Velha, nº 169, rés-do-chão esquerdo, 4900-691 Viana do Castelo, por óbito da primeira e de acordo com o 

testamento lavrado no Cartório Notarial, em 5 de Julho de 2010.  ...................................................................  

3. Abertura de procedimento concursal por Ajuste Directo: Deliberado proceder à requalificação do 

espaço de jogo e recreio com parque infantil e campo polidesportivo no Barro dos Pescadores. Das 

propostas, foi seleccionada a opção A, que terá um custo de 49 794€ (quarenta e nove mil setecentos e 

noventa e quatro euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor. O convite será endereçado à Empresa 

ESPAÇUS Construção Civil e Obras Públicas.  ..............................................................................................  

4. Aumento do Polo da Meadela e Grupo Folclórico: Na sequência do anteriormente decidido, torna-se 

necessário avançar com o projecto de arquitectura e especialidades para o licenciamento e execução da obra 

das instalações do Polo da Meadela. O projecto é da responsabilidade da Arq.ª Diana Lage, e a Engª Susana 

Ferreira será responsável pelo projecto das diversas especialidades. O custo será de 4650€ (quatro mil 

seiscentos e cinquenta euros) a que acresce IVA à taxa legal em vigor. No final da obra, terá ainda que ser 

efectuado o pagamento de 1200€ (mil e duzentos euros) acrescido de IVA, que corresponderá às visititas 

técnicas de fiscalização da obra.  .....................................................................................................................  

5. Contrato de Comodato das Instalações do Polo de Monserrate: O Presidente do Executivo deu 

informação e forneceu cópia do contrato de comodato de Bem Imóvel celebrado entre o Município de Viana 

do Castelo e a União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, e do 

qual se destaca o prazo de 40 anos renovável automaticamente por períodos sucessivos de 10 anos.  ..............  

6. Mobilidade intercarreiras “João Miguel Passos Viana“: O Presidente do Executivo informou do 

despacho do Presidente do Instituto da Segurança Social que autoriza a mobilidade para o exercício de 

funções inerentes à carreira/categoria de Técnico Superior com efeitos a 1 de Junho de 2017, devendo o 

trabalhador apresentar-se na referida data nas instalações do Centro Distrital de Viana do Castelo.  ................  

No seguimento desta informação, o Vogal Carlos Tavares apresentou a seguinte proposta: “Considerando 

que o trabalhador João Miguel Passos Viana irá previsivelmente transferido para a Segurança Social, onde 

ficará colocado definitivamente, sinto a obrigação de propor o seguinte voto de louvor ao mesmo, pelos 

serviços prestados à União de Freguesias e à agregada Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, tendo 

aparentemente cumprido as tarefas e objectivos que lhe foram atribuídos ao longo dos anos, nomeadamente 

através do sistema de avaliações. Desconhecendo eu qualquer razão menos abonatória a seu favor, vejo a 
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necessidade de reconhecer o seu empenho e trabalho ao longo do tempo que esteve ao serviço da 

Autarquia” (fim de citação). Esta proposta não foi aprovada e colheu 5 votos contra de José Ramos, António 

Basto, Amadeu Bizarro, Rosa Figueiredo e Rui Salgueiro e dois a favor Carlos Tavares e Conceição 

Azevedo. No sentido de evitar más interpretações, e na procura do consenso, o Secretário António Basto 

apresentou a seguinte proposta alternativa: “Proponho e apelo que seja aprovado por unanimidade um voto 

de reconhecimento e agradecimento ao trabalhador João Miguel Passos Viana pela colaboração prestada à 

Autarquia no período de serviço ao longo dos anos. Aproveitamos para felicitar e desejar ao João Miguel 

os maiores êxitos nas novas funções profissionais que vai desenvolver” (fim de citação). Esta proposta foi 

aprovada por 6 votos a favor e apenas um voto contra. A Vogal Conceição Barbosa fez a seguinte 

declaração de voto: “Votei a favor desta proposta por reconhecer que ambas as propostas apresentadas 

visam o mesmo objectivo, que é ter em conta o empenho no trabalho desempenhado ao longo dos anos na 

Autarquia” (fim de citação).  ..........................................................................................................................  

A finalizar este assunto, o Presidente do Executivo José Ramos fez a seguinte declaração de voto: “Desde 

que foi apresentado este caso, foi permitido ao trabalhador a mobilidade. Por assim ser, não encontro 

razões para atribuição de um voto de louvor num processo de mobilidade. De qualquer forma, manifesto o 

trabalho que desenvolveu ao longo do tempo que exerceu funções na Autarquia” (fim de citação).  ...............  

7. Cedência de terreno ao domínio público na Meadela: Próximo do término da reunião, o Vogal Carlos 

Tavares informou que, na sequência do assunto em referência amplamente discutido e posteriormente 

aprovado na última reunião, entendeu ao abrigo das disposições legais que definem os seus deveres, 

enquanto membro eleito e de funcionário público, ser obrigado a tomar as diligências necessárias à 

averiguação da legalidade destas decisões do Snr. Presidente da Junta e do restante Executivo e participar ao 

Procurador-Geral da República e ao Tribunal Administrativo, caso entenda, a averiguação das ilegalidades 

cometidas pela Junta de Freguesia não ter competência para passar a certidão comprovativa de que António 

Pires Moreira cedeu ao domínio público uma parcela de terreno, conforme documento comprovativo emitido 

por um dos anteriores Presidentes da extinta Junta de Freguesia da Meadela.  .................................................  

8. Abertura de procedimentos Ajuste Directo Simplificado: Na sequência da realização dos tempos livres 

de Verão, delibera-se a abertura de procedimentos concursais (onze) de Ajuste Directo Simplificado para a 

contratação de 11 (onze) monitores, a maioria deles já trabalharam com a União das Freguesias em outras 

prestações de serviços, conforme decisão de contratar em anexo. O preço base estabelecido é de 1.000 
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€, e para o monitor responsável estabelece-se o preço base de 1250 €………………………………………… 

9.Diversos  .....................................................................................................................................................  

a) Recebida do PCP nota sobre o encerramento do balcão da CGD no Campo da Agonia.  .............................  

b) Foi dado conhecimento de como decorreram as III Jornadas Tertulianas. Os II cadernos serão editados no 

dia 6 de Junho.  ...............................................................................................................................................  

c) Dada informação da cedência da carrinha para o transporte de diversos materiais para iniciativas do 

Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior, EB1 de Portuzelo e Centro Social e Paroquial de Santa 

Maria Maior. ..................................................................................................................................................  

d) Recebido da Federação da Função Pública pré-aviso de greve para o próximo dia 26 de Maio.  ..................  

e) Recebido da Associação de Moradores do Bairro do IRHU solicitação para que, nos dias da animação 

programada nas Jornadas de Arte Popular, possam montar uma banca de vendas, pelo que não se viu 

qualquer inconveniente.  .................................................................................................................................  

----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) 


