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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 22 DE JANEIRO DE 2018 

 
Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, reuniu o Executivo da União 

das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, na sede de Santa 

Maria Maior, sita na Rua Conde de Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas, com a presença de José 

António Gonçalves Ramos (Presidente) e os Vogais António José Rodrigues Soares Basto, Amadeu 

Morais Bizarro, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Manuel Lima da Cunha Júnior, Maria Rosa Ferreira 

Pinheiro de Almeida Figueiredo e Vítor Manuel Antunes da Silva, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao iniciar-se a reunião, foi o Executivo presenteado com uma brilhante actuação pelo Grupo de 

Janeiras da Associação Sociocultural do Núcleo Habitacional dos Moradores da Abelheira.------------- 

1. Atribuição de Subsídios:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------------------------------------------- 

- Fábrica da Igreja da Meadela (protocolo anual): 1500,00€ (mil e quinhentos euros);-------------------- 

- Associação de Dadores de Sangue da Meadela (protocolo anual): 1500,00€ (mil e quinhentos 

euros);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Guias de Portugal - 1ª Companhia da Meadela (Plano de Actividades 2017/2018): 

250,00€ (duzentos e cinquenta euros);--------------------------------------------------------------------------------- 

- Sociedade Columbófila da Meadela (protocolo anual): 250,00€ (duzentos e cinquenta euros);------- 

- Cáritas Diocesana (protocolo anual): 1200,00€ (mil e duzentos euros);-------------------------------------- 

- Centro Cultural do Alto Minho (protocolo anual): 1300,00€ (mil e trezentos euros);--------------------- 

- Associação de Natação do Minho (Torneio Vale do Tejo): 150,00€ (cento e cinquenta euros);-------- 

- Voleibol Clube de Viana (7º Torneio Internacional): 250,00€ (duzentos e cinquenta euros);----------- 

- APPACDM (Organização da Adoração dos Reis Magos): 500,00€ (quinhentos euros);-------------------- 

- Ronda Típica da Meadela (Janeiras): 500,00€ (quinhentos euros);-------------------------------------------- 

- Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima (Janeiras): 150,00€ (cento e cinquenta 

euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. XVI Congresso Nacional da ANAFRE, em 26, 27 e 28 de Janeiro:-------------------------------------------- 

Efectuado o ponto da situação. Tudo concertado. Como deliberado anteriormente, a UFVC vai 

fazer-se representar pelo Vogal Vítor Manuel Antunes da Silva.------------------------------------------------- 

3. Adjudicação de diversos trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------- 

- À Crisdifa, Lda., as seguintes pequenas obras em: Rua de Monção, Rua Conde de Aurora, Avenida 

Rosalia de Castro, Rua do Coral Polifónico de Viana e Fonte de Mergulho da Abelheira, pelo valor de 

2601,45€ (dois mil seiscentos e um euros e quarenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA.-------------- 

4. Festas em Honra de Nossa Senhora das Candeias:-------------------------------------------------------------- 

Mantendo a tradição, vai a UFVC fornecer lamparinas, cujo custo total rondará os 50€ (cinquenta 

euros), para ornamentação das janelas e varandas aos moradores das ruas por onde passa a 

procissão de velas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Aquisição de Jazigo – Construção:----------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado conceder direito de concessão de jazigo perpétuo no Lote 08, a Jacinto Gonçalves 

Moreno, morador na Rua do Ameal, 86, 4900-585 Viana do Castelo. Por inerência, foi também 

deliberado efectuar convite de ajuste directo à firma Construções Foz do Lima, Lda. para a 

construção do respectivo jazigo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Trabalho comunitário “Fernando Cruz Gramacho da Silva”:-------------------------------------------------- 

Deliberado aceitar o pedido da Delegação Regional de Reinserção Social do Norte para a prestação 

de trabalho comunitário (60 horas) aplicada a Fernando Cruz Gramacho da Silva, residente na Rua 

Lacerda, 4, 4900-727 Viana do Castelo, de segunda a sexta-feira, das 16,30 h às 18 horas.-------------- 

7. Reunião com o Presidente do Município:-------------------------------------------------------------------------- 

Concretizou-se no passado dia 19. Foi efectuada uma análise de como decorreu este encontro. 

Como parte dos assuntos passaram para o domínio do Vereador Arq. Luís Nobre, vai ser enviado 

um ofício a disponibilizarmo-nos para uma eventual reunião.---------------------------------------------------- 

8. Reunião com as Associações de Pais do Jardim de Infância e EB1 da Meadela:------------------------- 

Concretizou-se no passado dia 12. Como combinado, aguarda-se a oficialização por email das 

principais carências elencadas pelas associações.-------------------------------------------------------------------- 

9. Actuação da Orquestra Ligeira do Exército:----------------------------------------------------------------------- 
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Foi dirigida comunicação ao Chefe do Estado-Maior do Exército, com as datas disponibilizadas pelo 

Município em Setembro para a eventual actuação da Orquestra Ligeira do Exército.---------------------- 

10. Cedência de instalações:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado ceder as instalações do Polo de Monserrate ao GAF, nos dias 18 e 30 de Janeiro; 15 e 27 

de Março; 3 e 15 de Maio, a partir das 20,30 horas, para serem realizadas sessões sobre 

sexualidade integradas no Projecto “CLDS 3G Viana Consigo”.--------------------------------------------------- 

11. Adoração dos Reis Magos:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Porque as condições climatéricas não o permitiram, apenas se realizou a Adoração no interior da 

Igreja de S. Domingos. Conseguiu-se suspender o pagamento à PSP da despesa de policiamento do 

cortejo, pelo que o valor a pagar à PSP foi transferido para a Queima do Judas. No global, as 

despesas foram de 771,55€ (setecentos e setenta e um euros e cinquenta e cinco cêntimos) 

acrescidos do subsídio atribuído à APPACDM, no valor de 500,00€.-------------------------------------------- 

12. ATL de Natal 2017:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Constituiu mais um êxito a realização dos tempos livres de Natal, apesar de menos participado este 

ano (29 crianças). Já procedemos ao agradecimento à Direcção do Colégio do Minho, pela habitual 

colaboração. O resultado do exercício resultou num défice de 277,57€.-------------------------------------- 

13. Acção de Formação:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procedeu-se à sensibilização de diversas entidades para angariar um número minimio de 18 

formandos para, em colaboração com o IGAP, conseguirmos ministrar uma formação no âmbito do 

Código dos Contratos Públicos – Revisto, em Viana do Castelo. Nesse seguimento, esta irá decorrer 

nos dias 20 e 21 de Fevereiro, na Escola Superior de Educação, encontrando-se abertas as 

inscrições.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários:--------------------------------------- 

I - Considerando:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que foi publicada, no dia 29 de Dezembro, a Lei 112/2017, que estabelece os termos da 

regularização dos vínculos precários;----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Que esta Lei estabelece os prazos e procedimento para integração de trabalhadores das 

autarquias locais sem vínculo jurídico adequado;-------------------------------------------------------------------- 
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3. Que as várias definições de vínculos precários se encontram previstas no artigo 25º da Lei 

42/2016, Resolução de Conselho de Ministros nº 32/2017, bem como na exposição de motivos da 

Lei 112/2017;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando igualmente que:------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Esta autarquia dispõe de trabalhadores que, executando funções que são necessidades 

permanentes de serviço da autarquia, com subordinação hierárquica, a tempo completo, sem o 

vínculo adequado, isto é, sem que a relação laboral seja titulada por um contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado;-------------------------------------------------------------------------- 

2. Que existem postos de trabalho vagos no mapa de pessoal desta autarquia que permitem a 

integração destes trabalhadores;---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que os trabalhadores abaixo referidos se encontram ao serviço da União de Freguesias das 

Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela;----------------------------- 

II – Vem a União de Freguesias das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e 

Monserrate) e Meadela reconhecer que os trabalhadores a seguir referidos realizam tarefas que 

correspondem a necessidades permanentes de serviço desta autarquia, sendo o seu vínculo 

inadequado;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome Função Carreira / categoria 

Isidoro Fernandes Ornelas Cantoneiro Assistente Operacional 

Fernando Mário Cristo Parente Cantoneiro Assistente Operacional 

Ana Paula Fernandes Cordeiro Assistente Técnica Assistente Técnica 
 

III - Determina igualmente a abertura de procedimento concursal para efeitos da integração destes 

trabalhadores;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV - Para efeitos de abertura do procedimento concursal para Assistente Operacional (dois postos 

de trabalho), designam-se como júri do procedimento os seguintes membros, em conformidade 

com os Artºs 20º e 21º da Portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro, na redacção da portaria 145-

A/2011 de 6 de Abril:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Manuel de Passos Ferreira Gomes;----------------------------------------------------------------------  

Vogais efectivos: João António Pereira Vilaça e Amílcar Manuel de Passos Gonçalves Ribas;------------ 
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Vogais suplentes: Luís Miguel Moreira Gonçalves Novo e Carlos Alberto de Sousa Correia Saraiva;---- 

V - Para efeitos de abertura do procedimento concursal para Assistente Técnico (um posto de 

trabalho), designam-se como júri do procedimento os seguintes membros, em conformidade com 

os Artºs 20º e 21º da Portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro, na redacção da portaria 145-A/2011 de 

6 de Abril;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Patrícia Ferreira Sousa e Silva;----------------------------------------------------------------------------- 

Vogais efectivos: Rosa Maria Araújo Lopes Gonçalves e Elisa Maria Carvalhido Gonçalves Figueiredo 

Vogais suplentes: Vera Ivone Caldas Cerqueira Lopes e Marina Jesus Lima Santos Oliveira;------------- 

A tramitação do procedimento obedece ao disposto no Artº 10º da Lei 112/2017.------------------------ 

15. Rua Quinta Bispo de Angola (Rua dos Ferreiros);------------------------------------------------------------ 

Em resposta ao ofício enviado ao Município sobre a obra em referência, foi recebido do Chefe da 

Divisão de Gestão Urbanística um CD, no qual se encontram gravados os elementos que visam o 

total esclarecimento dos membros da Assembleia de Freguesia, aos quais vamos dar conhecimento. 

16. Tolerância de Ponto:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À luz dos anos anteriores, e acompanhando deliberação Camarária, fica deliberada, por 

unanimidade, tolerância de ponto para o dia 13 de Fevereiro (Terça-Feira), de forma a manter a 

tradição de festas deste período.----------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Diversos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Dado conhecimento da utilização da carrinha para o transporte de bens de uma munícipe de 

Monserrate para Darque, no passado dia 12, por motivo de ordem de despejo.---------------------------- 

b) Idem, no dia 15, para transporte de cadeiras da Escola de Turismo de Viana para Vila Franca e 

vice-versa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Recebido agradecimento do Clube de Golfe de Viana do Castelo pelo apoio prestado ao II Torneio 

de Golfe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Recebido agradecimento do Santa Luzia Futebol Clube pelo apoio prestado ao lº Masters Cup de 

Academias de Futsal/Futebol.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Porque, até ao momento, não foi resolvida a colocação da placa toponímica do Chefe Ramiro, vai 

procurar-se esclarecimento junto do Município.--------------------------------------------------------------------- 
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f) No Parque Empresarial da Meadela existem alguns problemas como perigo de incêndio e queda 

de árvores e pedras. Este assunto já foi tratado em Novembro, com notificação ao proprietário do 

terreno, bem como alertados os Serviços Florestais.---------------------------------------------------------------- 

g) Porque o sinal de aproximação de estrada com prioridade na Rua de Monserrate/Cruzamento 

Somartis está muito próximo do cruzamento, vai fotografar-se e solicitar-se a sua alteração ao 

Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Ponderou-se a possibilidade de propor a geminação da UFVC com La Chapelle-Saint-Mesmin, 

onde reside o Vianense e ex-edil Carlos Reis. Este assunto ficou de ser visto posteriormente, sendo 

que, a avançar, terá que ser aprovado em Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------   

----No final, depois de lida a presente ata, composta por seis 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  

(Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 
 

O Vogal  

(Manuel Lima da Cunha Júnior) 
 

O Vogal  

(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 
 

O Vogal 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 


