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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

----Ao segundo dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, reuniu na sua sede, às vinte e uma horas e trinta 

minutos, em Sessão Extraordinária, a Assembleia da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e 

Monserrate) e Meadela, tendo presidido António Rui Viana Fernandes da Ponte (Presidente da Mesa da Assembleia) 

e secretariado Tiago Fernandes Oliveira (1ª Secretário) e Isabel Maria Oliveira Cardoso (2ª Secretária). ------------------- 

----O Executivo da União de Freguesias fez-se representar pelo seu Presidente, José António Gonçalves Ramos, e 

pelos vogais Amadeu Morais Bizarro, Carlos Manuel Alves Tavares, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida 

Figueiredo, Maria da Conceição Barbosa Azevedo, António José Rodrigues Soares Basto e Rui Manuel Pimenta 

Salgueiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Compareceram, para além dos referidos elementos da Mesa da Assembleia, os membros Alberto Antunes de Abreu, 

Carla Maria dos Santos Lemos, Carla Patrícia Sendão da Silva, Fernando Domingos Afonso de Miranda, Francisco José 

Pereira Carvalhido, Hugo Manuel Fernandes Meira, José Emílio da Rocha Antunes Viana, José Manuel de Castro 

Felgueiras, José Maria Amieira Flores, Manuel Américo Matos Carvalhido, Miriam João Soares Veloso, Raquel da 

Conceição Sousa Amorim, Sara Maria Araújo Marques da Silva Gorito, Tomás da Conceição Lima Ribeiro e Vítor 

Manuel Antunes da Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Verificou-se a ausência do eleito Paulo de Azevedo Vilaverde Ribeiro, que não justificou a falta. -------------------- 

----Por impossibilidade técnica, a ser desejavelmente sanada com a melhor brevidade possível, não foi possível a 

realização de registo áudio da sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Presidente da Assembleia proferiu uma nota introdutória de boas vindas a todos os membros eleitos para este 

órgão autárquico, agradeceu o trabalho realizado pelos órgãos anteriores das três freguesias que deram origem a 

esta União de Freguesias, expressou os seus votos de realização de um bom trabalho por parte de todas as forças 

políticas durante o mandato que agora se inicia, em prol da nova freguesia e da satisfação dos anseios da sua 

população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Presidente da Assembleia procedeu à leitura do expediente existente. ---------------------------------------------- 

----O Presidente informou a mesma das diligências promovidas junto dos representantes dos partidos para a 

realização da presente reunião, nomeadamente os que integraram a equipa de trabalho para elaboração da 

proposta de Regimento, colaboração que aproveitou para agradecer, tendo igualmente procedido à leitura da 

respetiva convocatória, emitida em quinze de Novembro de dois mil e treze (documento 20). ------------------------------- 

----Aberto o PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA por parte do Presidente, apenas se verificaram inscrições de 

membros da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----Raquel Amorim apresentou uma proposta de alteração do horário de realização das Assembleias da União de 

Freguesias, no sentido de se poderem realizar às 21:00 horas, de modo a mitigar o encerramento tardio dos 

trabalhos em eventuais sessões mais demoradas. ------------------------------------------------------------------------------- 

----Alberto Abreu manifestou o seu desacordo com a proposta por considerar que o horário vigente, 21:30 horas, 

salvaguarda o tempo desejável para o jantar e para a família, sendo que em casos excecionais de sessões 

prolongadas, estas poderão sempre ser interrompidas e retomadas por decisão da Assembleia, conforme legalmente 

previsto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Presidente da Assembleia colocou à consideração a hipótese de votação da proposta apresentada ou procurar 

uma definição posterior do assunto, em articulação com os representantes de todos os partidos. Tendo sido 

manifestada a vontade da Assembleia em não adiar a questão, foram colocadas a votação as alternativas em 

discussão, sendo que quatro membros votaram favoravelmente a eventual designação do horário 21:00 horas, e 

onze membros votaram pela manutenção do início das sessões às 21:30 horas, pelo que foi aprovada a continuidade 

do último por maioria, com três abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----Foi colocada a votação a Ata de Instalação da Assembleia da União de Freguesias, tendo sido aprovada por 

unanimidade (documento 5). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Tendo sido previamente apresentada à Mesa da Assembleia, foi lida pelo Presidente uma proposta de moção 

(documento 3) relativa aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA, subscrita por membros da CDU e do PS, e 

colocada a discussão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Interveio Alberto Abreu para declarar a sua concordância com a mesma, referindo que a sua redação poderia ser 

reforçada, por entender que esta deveria apelar a uma atitude mais pró-ativa e mais entusiasta, considerando 

insuficiente o apelo à luta pela manutenção dos postos de trabalho em causa. Manifestou o seu repúdio por todo o 

processo e a forma como este tem sido conduzido pelo Governo, bem como a sua intenção de votar favoravelmente. 

Não se tendo registado outra intervenção, a proposta foi sujeita a votação, tendo sido aprovada por maioria com 

duas abstenções dos membros do PSD presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----Interveio Francisco Carvalhido para apresentar uma comunicação do PSD (documento 4) relativa à participação 

de membros do PSD nos órgãos autárquicos, no âmbito do acordo pós-eleitoral celebrado entre as forças políticas 

CDU e PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Pediu a palavra o Presidente do órgão executivo, José Ramos, tendo esclarecido os presentes da impossibilidade 

técnica momentânea de efectuar gravações das sessões da Assembleia, que tentará solucionar com a melhor 

brevidade possível. Esclareceu e questionou ainda os membros da assembleia relativamente ao modo de receção do 

expediente das sessões, que pode ser diferenciado por manifestação individual, sendo privilegiado o uso de correio 

eletrónico. Alberto Abreu solicitou a receção do expediente em papel, bem como a eliminação do seu endereço 

electrónico da base de dados da União de Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----Aberto o período destinado à participação do público, não se verificou qualquer intervenção. ---------------------- 
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Ordem de Trabalhos-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1)  Informação do Presidente;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(2)  Proposta de Inscrição de associada da ANAFRE;------------------------------------------------------------------------------- 

(3)  Deliberação da localização da sede, em cumprimento do n.º 5, da Lei 11-A/2013 de 28 de Janeiro;------------------- 

(4)  Discussão e aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o quadriénio 2013/2017;-------------------- 

(5) Discussão e aprovação do Orçamento e PPI para o período compreendido entre 01/10/2013 a 31/12/2013.-------- 

----PRIMEIRO PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS - “INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE”; o Presidente da Assembleia 

procedeu à leitura do documento remetido pelo Presidente do executivo autárquico, que não fez esclarecimentos 

adicionais (documento 7). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Interveio José Emílio Viana referindo a pouca informação alegadamente disponibilizada pelo documento, 

questionando da pertinência da quantidade de reuniões realizadas com diversas entidades e dos resultados e 

benefícios decorrentes das mesmas, bem como da elevada quantidade de reuniões do executivo. Referenciou um 

lapso existente no arquivo de actas no sítio eletrónico da União de Freguesias. Emitiu a opinião de que a informação 

financeira apresentada, ainda que dentro da lei, não é suficientemente esclarecedora: apesar de mencionado o 

saldo de gerência, deveriam igualmente estar discriminados os totais de receitas e de despesas. --------------------------- 

----Não se verificando outras intervenções, tomou a palavra o Presidente do executivo. Referenciou as dificuldades 

sentidas nesta fase inicial de instalação dos órgãos autárquicos, bem como das exigências inerentes por imposições 

legais e pelas exigências de harmonização e integração dos serviços das três ex-freguesias, agora unidas numa 

gestão única. Enunciou algumas das reuniões realizadas, como por exemplo com a Comissão Local de Ação Social, 

com a Vereadora Ana Margarida Ferreira da Silva e com os párocos das freguesias, esclarecendo que são reuniões 

formais de apresentação do executivo empossado e que prosseguirão com a agenda prevista nas próximas semanas. 

Relativamente à informação financeira, esclareceu que, do conhecimento que tem de muitas autarquias cujos 

procedimentos teve oportunidade de analisar, o conteúdo apresentado por este executivo não fica em nada a dever 

às práticas que conhece, correspondendo ao que tem sido hábito apresentar nos últimos mandatos, é semelhante à 

que o Município de Viana do Castelo faculta publicamente, e muito superior à disponibilizada por algumas 

autarquias. Informou ainda que pelo facto de não existir orçamento aprovado, relativo ao período entre Outubro e 

Dezembro, para a União das Freguesias, não foi ainda possível realizar qualquer lançamento contabilístico na 

plataforma informática. Por este motivo, para além dos já referenciados, tem sido igualmente exaustivo o trabalho 

de agregação contabilística das três realidades anteriormente existentes, nesta fase ainda em formato de sebenta, o 

que também implicou um esforço acrescido de elaboração da informação apresentada. José Emílio Viana manifestou 

a sua satisfação com os esclarecimentos prestados. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----SEGUNDO PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS - “PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADA DA ANAFRE”; o 

Presidente da Assembleia procedeu à leitura do documento remetido pelo Executivo (documento 1). O Presidente 
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José Ramos esclareceu que as três freguesias já eram associadas desta entidade. Não se tendo verificado inscrições 

para participação dos presentes, foi colocada a proposta a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------- 

----TERCEIRO PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS - “DELIBERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA SEDE, EM CUMPRIMENTO 

DO Nº 5 DA LEI 11-A/2013 DE 28 DE JANEIRO”; o Presidente da Assembleia procedeu à leitura do documento 

remetido pelo executivo (documentos 2, 17, 18). Não se tendo verificado inscrições para a discussão, foi colocada a 

proposta a votação, tendo sido aprovada por maioria, com três abstenções. ------------------------------------------------------ 

----QUARTO PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS - “DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA PARA O QUADRIÉNIO 2013/2017”; o Presidente da Assembleia informou que a proposta de Regimento 

(documento 19) surge na sequência do trabalho realizado, em duas reuniões, com representantes de todas as forças 

políticas, onde foi possível obter consenso para todo o documento apresentado, não tendo sido relegado qualquer 

artigo para discussão posterior. –---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Foram realizadas correções diversas e debatidas propostas de alteração ao documento, nomeadamente nas 

redações dos artigos 17º, 19º, 20º, 21º e 31º, que obrigaram a discussões individuais após este período. O 

Presidente colocou então o documento a votação na generalidade, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------- 

----Posteriormente foram colocadas a votação algumas das propostas decorrentes da discussão em Assembleia: 

relativamente aos Artigos 17º, 20º, 21º e 31º, foram aceites as alterações propostas em necessidade de votação, 

dado ter sido obtido o consenso de todos os membros. ------------------------------------------------------------------------ 

----Relativamente ao Artigo 19º foi retirada a alínea a) que passou para parágrafo único, fazendo consequentemente 

subir as restantes alíneas. A votação da proposta de alteração teve o seguinte resultado: a favor - catorze votos; 

contra - quatro votos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Colocada a votação a ratificação do Regimento com as alterações introduzidas, o mesmo foi aprovado por maioria, 

com um voto contra. O documento aprovado fará parte da ata por linha. ---------------------------------------------------- 

----Interveio Francisco Carvalhido para apresentar uma declaração de voto do PSD (documento 6) relativa ao 

trabalho desenvolvido pelos representantes de todos os partidos na equipa constituída para elaboração da proposta 

de regimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----QUINTO PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS - “DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO E PPI PARA O 

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/10/2013 A 31/12/2013”; o Presidente da Assembleia fez a introdução do 

assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----José Emílio Viana solicitou a apresentação, por parte do Presidente do Executivo, dos conteúdos em discussão 

remetidos aos membros da Assembleia (documentos 8 a 16), nomeadamente no que diz respeito aos documentos 

com alterações enviados nos últimos dias e a assuntos como baldios, insuficiência de detalhe na informação 

contabilística apresentada e subsídios atribuídos. Neste sentido, o Presidente José Ramos fez uma breve 

apresentação. Foi iniciada a discussão da proposta. ------------------------------------------------------------------------------ 
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----Interveio José Emílio Viana, alegando que, conforme as suas observações no mandato anterior, espera da parte 

do Executivo uma mudança na apresentação destes documentos, nomeadamente em assuntos como melhor 

pormenorização de itens, identificação de investimentos previstos para o exercício e para o mandato, identificação 

de obras a realizar e a apresentação das respetivas estimativas de custos. Referiu ainda que não vê o documento 

com caráter plurianual, apresentando apenas o período de um ano. ----------------------------------------------------------------- 

----Na ausência de outras intervenções, foi dada a palavra ao Presidente da União de Freguesias José Ramos. 

Começou por esclarecer que não via pertinência na apresentação de um PPI, tendo no entanto entendido por bem 

elaborar o documento possível, sob pena de ser questionado da sua inexistência caso tal não se verificasse. Opinou 

que na maioria dos orçamentos das juntas de freguesia, não sendo impossível, não é realista apresentar a 

identificação exaustiva de todas as obras que possam ser intenção do executivo concretizar. Não é sensato anunciar 

e prometer muitos projetos e intenções que posteriormente não se concretizam em obras, por muito que sejam 

urgentes ou de pertinente execução, por falta de financiamento ou incumprimento por parte de terceiros. Às vezes, 

os recursos são mobilizados de uma intenção para outra, por motivos inesperados e imprevisíveis. Relembrou que o 

Município de Viana do Castelo também anuncia muitas intervenções que posteriormente não executa e que 

relativamente ao Executivo não é por falta de vontade ou de projetos que não se concretizam as obras. ----------------- 

----José Emílio Viana interveio referindo que aguarda as melhorias solicitadas como recomendação de uma prática 

que entende ser saudável para o futuro, sendo que o Presidente José Ramos acedeu prontamente a empreender os 

melhores esforços nesse sentido aquando da apresentação da próxima proposta de orçamento. --------------------------- 

----Não havendo outras intervenções, o Presidente da Assembleia colocou a proposta a votação, tendo sido 

aprovada por maioria, com um voto contra do PS. -------------------------------------------------------------------------------- 

----Na sequência do término da Ordem de Trabalhos, foi publicitada a hipótese de intervenção do público, conforme 

previsto no Regimento, não se tendo verificado qualquer inscrição. ------------------------------------------------------------ 

----O Presidente da Assembleia Rui Viana solicitou autorização para aprovação da ata sob a forma de minuta, que 

enunciou e foi aprovada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Depois de lida a presente ata, composta por seis folhas devidamente numeradas e rubricadas, a Assembleia da 

União de Freguesias deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem a presidiu e por quem a secretariou. -------------- 

----Os trabalhos foram concluídos às vinte e três horas e trinta minutos. --------------------------------------- 

 
| O Presidente …………….…………..………………………….…….………………………..………. 

(António Rui Viana Fernandes da Ponte) 
 

| O 1º Secretário ……………………..………………………….…….………………………..………. 
(Tiago Fernandes Oliveira) 

 
| O 2º Secretário ……………………..………………………….…….………………………..………. 

(Isabel Maria Oliveira Cardoso) 
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