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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 29 DE MARÇO DE 2016 

 
Aos vinte e nove dias do mês de Março do ano de dois mil e dezasseis, 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 da 
Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). Esta reunião 
não contou com a presença da vogal Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo por 
se encontrar ausente no estrangeiro.  ---------------------------------------------------------------------  
Registe-se a presença de Tiago Oliveira nesta reunião pública.  -------------------------------------  
Ao iniciar-se a reunião, como combinado, estiveram presente Carlos Rocha e Domingos 
Rufo, dirigentes da União Ciclo Clube. Após ampla troca de impressões, foi registada a 
preocupação pela falta de instalações para sede da colectividade e as enormes dificuldades no 
transporte para as diversas provas de índole regional e nacional. Foi entregue à UFVC um 
dossier de onde ressalta o grande historial da Associação, com saliência para as diversas 
vitórias alcançadas. Por parte da UFVC, foi referido que muitas outras agremiações 
enfermam de falta de instalações, pelo que devem continuar a fazer diligências junto do 
Município para alcançar um espaço em qualquer dos Pavilhões Municipais ou no Estádio 
Manuela Machado. Por último, a UFVC manifestou disponibilidade para, na oportunidade, 
poder vir a apoiar, subsidiando, uma ou outra deslocação.  -------------------------------------------  
Após análise da acta nº 59, foi a mesma aprovada.  ----------------------------------------------------  
De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------  
1. Apoio Social: Deliberado atribuir os seguintes subsídios a: ---------------------------------------  
- José António Correia Viana: 74,48€ (setenta e quatro euros e quarenta e oito cêntimos) 
para custear despesas de electricidade, por indicação da Segurança Social. A Vogal 
Conceição Barbosa votou contra esta deliberação.  ----------------------------------------------------  
2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios a: ----------------  
- Associação Moradores da Cova – Comemorações do 25 de Abril: 100€ (cem euros) para 
apoio ao Torneio quadrangular de Traquinas.  ----------------------------------------------------------  
- Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau: 75€ (setenta e cinco euros), 
destinado a apoiar a luta contra a lepra.  -----------------------------------------------------------------  
- Associação Grupo de Bombos de Areosa: 120€ (cento e vinte euros), destinados a apoiar 
despesas com actuação na queima do Judas.  -----------------------------------------------------------  
3. Oferta de Livros AAETEC: Deliberado proceder à oferta de livros editados pela UFVC 
para entrega aos primeiros classificados dos XVII Jogos florais, integrados nas 
comemorações do XXXVI aniversário da AAETEC.  -------------------------------------------------  
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4. Aquisição de Sepultura: Deliberado proceder à aquisição da sepultura nº 06/35 a Maria 
Manuela Gomes Martins, única herdeira do falecido proprietário João Cunha Martins.  --------  
5. Mudança de Reunião do Executivo: Deliberado proceder à alteração da 2ª reunião do 
mês de Abril para o dia 26 de Abril. Esta alteração é motivada pelo facto de o dia previsto (25 
de Abril) ser feriado nacional.  
6. Solicitação de mobilidade (Manuel de Passos Ferreira Gomes): Analisado o 
requerimento do funcionário para a mobilidade entre a categoria de assistente operacional 
(cantoneiro) para a categoria de encarregado operacional, ao abrigo do artº. 93 e seguintes da 
Lei nº. 35/2014, de 20 de Junho. Não obteve o referido requerimento aprovação, 
considerando que, de acordo com a legislação actualmente em vigor, não tem a UFVC quadro 
de densidades que permita a respectiva reclassificação.  ----------------------------------------------  
7. Análise, discussão e aprovação dos documentos para a próxima Assembleia de 

Freguesia: Presentes os seguintes documentos: Caracterização da Entidade Nominal dos 
Responsáveis; Termo de Responsabilização; Conta de Gerência 2015; Controlo Orçamental 
da Receita/Despesa; Execução Anual PPI; Fluxos de Caixa; Contas à ordem e Operações de 
Tesouraria 2015; 1ª revisão ao Orçamento e PPI 2016 e Inventário de todos os bens. Após 
pormenorizadas explicações de todos os elementos, foram os documentos aprovados por 
unanimidade pelos presentes.…………………………………………………………………...  
8. Próxima Assembleia de Freguesia: Dada a informação de que a próxima Assembleia de 
Freguesia se realizará no dia 28 de Abril.  ---------------------------------------------------------------  
9. Procedimento Concursal de Ajuste Directo  ------------------------------------------------------  

a) Deliberado efectuar convite à firma Coelho Gomes & Filhos, Lda. para a execução de 
diversos trabalhos de requalificação: Rua Alfredo Guerreiro; Rua da Bouça Longa; Rua 
Alfredo Reguengo; Pavimentação de Passeio na Rua da Bouça Longa; Rua da Fonte Quente; 
Travessa dos Braga; Rua do Lamoso, águas pluviais: Travessa dos Bragas e Rua da Bouça de 
Santa Maria da Ajuda; reparação dos seguintes arruamentos: Rua Ruque Ruque; Quinta do 
Bispo de Angola; Estrada Velha; Mata do Aveias; Henrique Lopes e Sítio da Pedreira (área 
geográfica da Meadela); Rua Ernesto Roma; Acesso Pedonal entre a Rua Eça de Queiroz e 
Ferreira de Castro; e Jardim do Centro Comercial do Bairro Jardim (área geográfica de Santa 
Maria Maior), pelo preço base de 100.000,00 € (cem mil euros), a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Deliberado proceder a convite à firma Manuel Passos da Silva Fernandes, para a execução 
de trabalhos diversos na ala velha do Cemitério Paroquial da Meadela, Quarteirões nº 4, 5 e 6, 
pelo preço base de 148.000,00€ (cento e quarenta e oito mil euros), ao que acresce IVA à taxa 
legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Deliberado proceder a convite à firma Manuel Passos da Silva Fernandes, para a execução 
de trabalhos diversos na ala nova do Cemitério Paroquial da Meadela, colocação de pedra em 
granito jacto areia médio Cardielos, para pavimento total, pelo preço base de 40.000,00€ 
(quarenta mil euros), ao que acresce IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------ 
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10. Obras no Cemitério da Meadela (Informação do Presidente da Câmara): O 
Presidente do Executivo informou que o Presidente do Município irá levar à próxima reunião 
do Executivo Municipal a atribuição de um primeiro apoio às obras referidas na alíneas b) e 
c) do ponto 9, no valor de 50.000,00€ (cinquenta mil euros).---------------------------------------- 
11. Aquisição de terreno na Rua da Linha: No prosseguimento do deliberado na reunião 
anterior, o Presidente do Executivo informou ter já celebrado contrato de promessa de 
compra e venda (artigo matricial nº 1566) com Agostinho de Jesus Martins Fernandes, pelo 
valor de 7500€ (sete mil e quinhentos euros), do qual se irá oportunamente fazer escritura, 
sendo assim possível proceder já ao alargamento da Rua da Linha na extensão pretendida.  ----  
12. ATL da Páscoa: A decorrer de 21 de Março a 1 de Abril e com 34 participantes.---------- 
13. Queima do Judas: Apesar da chuva na parte final, teve razoável participação e decorreu 
da melhor forma como habitualmente. Registe-se a óptima colaboração do Teatro à Margem.   
14. Compasso Pascal na Meadela: Cumprindo a tradição, foram franqueadas as portas do 
polo da Meadela para receber as oito cruzes do compasso pascal.  ----------------------------------  
15. Comemorações dos 25 anos da Escola Básica da Abelheira: O Vogal Carlos Tavares 
informou como decorreram as comemorações.  --------------------------------------------------------  
16. Desistência da aquisição da sepultura nº 79 do quarteirão nº 9: Apesar do mal-estar 
causado com a intenção de aquisição, foi dado conhecimento do diálogo estabelecido e da 
correspondência trocada com a munícipe Manuela Maria Correia de Barros Magalhães, que 
acabou por desistir do processo de intenção de aquisição, aguardando momento mais 
oportuno.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
17. Diversos  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Recebido agradecimento da ACAPO.  ----------------------------------------------------------------  
b) Recebidos votos de Páscoa feliz do Grupo Desportivo da Meadela.  ----------------------------  
c) Recebido pedido de cedência da carrinha à Escola Frei Bartolomeu dos Mártires.  -----------  
d) Recebido convite para a sessão solene da Semana Maior do Agrupamento de Escolas de 
Santa Maria Maior.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
e) Recebido pedido de cedência de instalações (polo Monserrate) ao Grupo Sementes de 
Deus.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depois de lida a presente acta, composta por quatro 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.--------------------------------------- 

 
O Presidente 

___________________________________________________________________________ 
(José António Gonçalves Ramos) 
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O Secretário 

___________________________________________________________________________ 
(António José Rodrigues Soares Basto) 

 
 

O Tesoureiro 
___________________________________________________________________________ 

(Amadeu Morais Bizarro) 
 
 

O Vogal 
___________________________________________________________________________ 

(Carlos Manuel Alves Tavares) 
 
 

O Vogal 
______________________________________________________________________ 

(Maria da Conceição Barbosa Azevedo) 
 
 

O Vogal 
___________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 
 


