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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 29 DE ABRIL DE 2014 

 
----Ao vigésimo nono dia do mês de Abril do ano de dois mil e catorze, reuniu nas instalações 
da Meadela, sita na Praça Diogo Vaz Alamão, nº 11, às vinte e uma horas e trinta minutos, em 
Sessão Ordinária, a Assembleia da União das 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 (1º Secretário) e Isabel Maria 
Oliveira Cardoso (2ª Secretária). -------------------------------------------------------------------------------------- 
----O Executivo da União das Freguesias fez-se representar pelo seu Presidente, José António 
Gonçalves Ramos, pelo Secretário António José Rodrigues Soares Basto, pelo Tesoureiro Amadeu 
Morais Bizarro e pelos Vogais Carlos Manuel Alves Tavares, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de 
Almeida Figueiredo, Maria da Conceição Barbosa Azevedo 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 Filgueiras, José 
Maria Amieira Flores, Manuel Américo Matos Carvalhido, Raquel da Conceição Sousa Amorim, 
Tomás da Conceição Lima Ribeiro e Vítor Manuel Antunes da Silva. -------------------------------------- 
----Fizeram-se substituir nesta sessão dois eleitos da CDU, nomeadamente Miriam João Soares 
Veloso, por Maria Cândida Pacheco Serrão (documento 2) e Sara Maria Araújo Marques da Silva 
Gorito, por João António Sousa Correia (documento 3). ------------------------------------------------------- 
----Verificou-se a ausência do eleito Paulo de Azevedo Vilaverde Ribeiro, que não justificou a 
falta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Foi realizado o registo áudio da sessão, que apresenta falhas relevantes, com repetição de 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----O Presidente deu início à sessão ordinária, relembrando ser esta a primeira sessão 
descentralizada da Assembleia da União das Freguesias, conforme previsto regimentalmente. 
Prosseguiu com a leitura da Ordem de Trabalhos prevista, designadamente (documento 1):--------- 
1. Informação do Presidente;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Discussão e aprovação da Conta de Gerência 2013 e apreciação do Inventário de todos os 
bens;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Acordo de Execução de Delegação de Competências, conforme alínea g) do n.º 1 do art.º 9º 
da Lei 75/2013;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. 1ª Revisão ao Orçamento de 2014 e PPI;----------------------------------------------------------------------- 
5. Alteração ao art.º 11 do Regulamento e Tabela de Taxas;------------------------------------------------- 
6. Discussão e aprovação do Plano de Gestão e Riscos de Corrupção e Infracções Conexas;------- 
7. Discussão e aprovação do Regulamento da Organização e Estrutura dos Serviços;----------------- 
8. Discussão e aprovação do Sistema de Controlo Interno;---------------------------------------------------- 
9. Discussão e aprovação do Regulamento da Actividade e Comércio a Retalho Não Sedentária 
exercida pelos Feirantes e Vendedores Ambulantes na área geográfica da Meadela;------------------- 
10. Discussão e aprovação do Regulamento do Cemitério da Meadela;------------------------------------- 
11. Aprovação de Toponímia;------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Discussão de assuntos de interesse para a Freguesia.------------------------------------------------------ 
----Não se verificou qualquer objeção por parte da assembleia ao cumprimento desta. -------------- 
----Solicitou posteriormente o respeito de um minuto de silêncio em homenagem à Professora 
Isabel Costa, esposa do Eng.º Marco Costa, ex-Presidente da Assembleia de Freguesia de Santa 
Maria Maior, e membro da mesma no anterior mandato. ------------------------------------------------------ 
----Esclareceu a escolha do dia para a realização desta sessão, que deveria ocorrer 
preferencialmente à sexta-feira, conforme regimentalmente previsto, mas que a coincidência com 
o dia 25 de Abril e a realização, na próxima semana, de Assembleia Municipal, desaconselharam. 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA | Informou do envio e entrega à Mesa de várias propostas, 
cujas cópias foram distribuídas no início da sessão, para discussão de seguida. -----------------------
----Apelo: “Em defesa da Escola Pública” (documento 4 - diversos autores; Lisboa) | Por 
solicitação de membros da Assembleia, procedeu o Presidente Rui Viana à leitura do documento. 
Não se tendo verificado intervenções, foi este votado e aprovado por maioria com três 
abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Moção: “40º Aniversário da Revolução de Abril / 1º de Maio – Dia Internacional do 
Trabalhador” (CDU - documento 5) | Procedeu o Presidente Rui Viana à leitura do documento. 
Aberta a discussão à Assembleia, tomou a palavra Alberto Abreu, sugerindo ao Presidente Rui 
Viana a leitura por parte de outras pessoas, dada a quantidade e a extensão dos textos em 
causa. Expressou a sua concordância global com o texto salvo determinadas expressões 
consabidas e repetitivas com que não concorda, ou que não escreveria, sendo que, com esta 
ressalva, votará favoravelmente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
----Colocada a votação, a moção foi aprovada por maioria com três abstenções. --------------------- 
-----Moção: “Pela reposição das freguesias” (CDU - documento 6) | Procedeu o 1º Secretário 
Tiago Oliveira à leitura do documento. Não se tendo verificado intervenções da Assembleia, foi 
colocada a votação e aprovada por maioria com duas abstenções. --------------------------------------- 
----“Moção evocativa do 25 de Abril de 1974” (PS - documento 7) | Procedeu inicialmente à 
leitura José Emílio Viana e concluiu Raquel Amorim recitando um poema de Manuel Alegre. Não 
se tendo verificado intervenções da Assembleia, foi colocada à votação e aprovada por maioria 
com duas abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Moção “Pela defesa do SNS” (PS - documento 8) | Procedeu à leitura o Presidente da 
Assembleia Rui Viana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Aberta a discussão, Tiago Oliveira afirmou não poder subscrever a redação na íntegra, mas 
referindo existirem questões potencialmente pertinentes no documento relativamente a outras 
regiões do país. Afirmou-se defensor do Serviço Nacional de Saúde, que tem sofrido uma 
evolução significativa nas duas últimas décadas com muitos consensos. Entende que o Governo 
cometeu erros de comunicação relativamente a este dossier, que estão na origem desta moção. 
Informou da intenção de se abster na votação, dado possuir a informação, pública, de que em 
Viana do Castelo não serão encerrados serviços existentes, mas sim instaladas três novas 
valências, que não pode especificar de memória. ---------------------------------------------------------------- 
----Seguidamente interveio Hugo Meira, subscrevendo a intervenção anterior. Concordando com 
algumas questões afloradas na moção, não pode subscrever a totalidade da mesma, pelo que 
manifestou a intenção de se abster na votação. Opinou que estes tipos de moções apresentadas 
deveriam ser mais explícitas, focadas num assunto e menos abrangentes, que acabam por 
impedir alguns membros da assembleia de concordar com a totalidade da redação. -----------------
----Submetida a votação, a moção foi aprovada com maioria, com três abstenções. ------------------ 
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----De seguida procedeu-se à discussão da ata da assembleia anterior, que por lapso não havia 
sido realizada no início da sessão, pelo qual Rui Viana dirigiu as desculpas da Mesa aos 
presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----O membro Francisco Carvalhido sugeriu a identificação em acta dos membros que se 
abstiveram nas votações. Alberto Abreu esclareceu que o entendimento normal em assembleias 
públicas é o de que quem se abstém na votação e faz questão de ser identificado em ata, deve 
manifestar expressamente essa vontade à mesa. Foram aceites pedidos de retificação de 
declarações atribuídas ao membro José Emílio Viana. ---------------------------------------------------------- 
----O documento foi aprovado por maioria, com três abstenções. ------------------------------------------ 
----Retomando o período antes da Ordem do Dia, o membro Francisco Carvalhido apresentou 
uma proposta relativamente à iluminação pública (PSD - documento 9), decorrente de queixas 
apresentadas aos eleitos do PSD relativas a várias ruas, solicitando o melhor empenho do 
Executivo na promoção, por parte da EDP, de uma eficaz monitorização e harmonização das 
condições de iluminação pública no território da União das Freguesias. ---------------------------------- 
----Usou da palavra Américo Carvalhido para chamar a atenção para dois assuntos, 
nomeadamente um sinal de stop em falta entre a Travessa e a Rua do Xisto, e a existência de 
um muro derrubado em cima do passeio, em estado perigoso para os transeuntes, perto da 
Rotunda do Boletim Meteorológico. Afirmou que há mais de dois meses que os habitantes da 
Rua da Grafata e na Bouça de Santa Maria da Ajuda está tudo esburacado pelos instaladores 
de gás, já tiveram de lidar com a chuva e a lama e brevemente terão suportar o calor e o pó. 
Agradeceu que o tesoureiro Amadeu Bizarro apresente a situação na Câmara Municipal, dado 
que é inadmissível as ruas estarem tanto tempo nesta situação. Recordou a situação do 
pavimento na rotunda junto ao Continente, afirmando que as entidades têm de ser 
responsabilizadas pelos estragos que provocam, caso contrário são depois as autarquias a 
custear as reparações. Afirmou que junto ao Hotel do Parque há também um corte no pavimento 
há três meses. Lembrou ainda, relativamente ao estado dos jardins, que um atual membro do 
executivo dizia anteriormente mal dos mesmos na freguesia e agora não diz nada, quando a 
situação se mantém igual ou pior, como por exemplo na Quinta do Lacerda. -------------------------- 
----Seguidamente interveio o membro José Filgueiras, no seguimento da anterior intervenção, para 
referir que relativamente ao ramal de gás, a Quelha dos Quesados está há quatro meses a céu 
aberto, com o pavimento por reparar, sendo que já estão a reparar passeios no Bairro Jardim 
mas aquele local continua em terra batida, aparentemente por esquecimento e as pessoas têm 
dificuldade em aceder às habitações. ------------------------------------------------------------------------------- 
----Interveio de seguida o membro Fernando Miranda para se referir à iluminação do Cemitério, 
relembrando que tem 35 candeeiros acesos toda a noite, propondo que se solicitasse à Câmara 
Municipal a instalação de um relógio para permitir poupança. Abordou a questão da passadeira 
antes de chegar à rotunda da Mercedes, onde tem havido pequenos acidentes, relembrando que 
já houve acidentes com vítimas mortais, entendendo que o problema está no perigo provocado 
pelos automóveis que, circulando no sentido Meadela - Santa Marta, tentam aceder, virando à 
esquerda, à bomba de gasolina antes da rotunda, colocando em perigo eventuais peões. A 
situação poderia ser resolvida obrigando os veículos a ir à rotunda e só posteriormente terem 
acesso à bomba de combustíveis. Referiu ainda a perigosidade da passadeira próxima da 
Mercedes, junto à paragem de autocarros, em que habitantes da Rua do Barral e das zonas 
circundantes não têm acesso em segurança e por esse motivo também se têm verificado alguns 
acidentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

Ata n.º 4 
Pág. n.º 4 

 
----Tomou a palavra Vítor Silva para questionar o executivo sobre se já se retomaram 
conversações com o Sr. Machado relativamente a uma horta comunitária próximo do lugar da 
Feira, no sentido de ser concretizado o projecto anteriormente em curso. ------------------------------- 
----O Presidente da Assembleia Rui Viana deu a palavra ao Presidente do Executivo para os 
devidos esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----José Ramos começou por agradecer as informações e as questões colocadas sobre as 
passadeiras e o muro. Pronunciou-se sobre as questões relacionadas com repavimentação de 
arruamentos, alvo de infra-estruturação de gás. A União das Freguesias consegue apenas ser 
uma voz junto da CMVC e das entidades, mas não tem poder para obrigar a que esta atitude 
por parte das entidades mude. Referenciou a Rua Padre Américo e a Rua da Bandeira como 
exemplos de duas ruas, entre muitas outras, onde se verificaram intervenções e que na sua 
maioria ficaram em mau estado. -------------------------------------------------------------------------------------- 
----Tomando da palavra Amadeu Bizarro para falar em nome do Executivo relativamente à 
Travessa do Xisto, referiu as muitas dificuldades relacionadas com a sinalização e a forma como 
é feita a sua gestão. Todas as sextas-feiras sai com o engenheiro que dá apoio ao Executivo 
para verificar as reclamações que agora são formalizadas, ao contrário de antigamente, em que 
estas eram verbais. Sobre a passadeira próxima do edifício do Instituto de Meteorologia 
esclareceu que já foi feito ofício para a CMVC há muito tempo, bem como relativamente ao 
muro. Referiu como um dos problemas nessa zona os automóveis que os trabalhadores 
estacionam ilegalmente nos espaços verdes. ---------------------------------------------------------------------- 
----Relativamente às pavimentações, disse já ter proposto ao vereador Luís Nobre que a EDP Gás 
fosse impedida de começar novas obras enquanto não concluísse as que estão em curso. Do 
mesmo modo, opinou junto da CMVC que os passeios existentes em cimento deveriam ser 
reconstruídos em "mecan" pela EDP Gás aquando das intervenções. Na próxima reunião na 
CMVC, se for o representante do Executivo, voltará a solicitar ao Vereador que não emita 
qualquer licença à EDP Gás enquanto esta não concluir as atuais intervenções. Relativamente aos 
espaços verdes, garantiu que a situação na Meadela está muito melhor do que aquela que 
encontrou no início do mandato. Sendo uma área muito extensa, foram mobilizados recursos 
humanos de Santa Maria Maior, não escondendo que, não conhecendo bem a freguesia, foi algo 
surpreendido com a realidade que encontrou. -------------------------------------------------------------------- 
----Referenciou que há outros ofícios pendentes para resolução na CMVC relativos a passadeiras, 
sinalização e rampas nos passeios, dado que a União das Freguesias não tem capacidade para 
resolver tudo. Relembrou que a dimensão desta União das Freguesias é própria de uma câmara 
municipal e que quem foi presidente de junta sabe que não seria possível gerir estas três juntas 
se não existissem neste Executivo pessoas reformadas disponíveis. A área geográfica é muito 
extensa e assumiu que a Meadela é um desafio difícil mas que será ultrapassado com a 
dedicação com que se entregou a Santa Maria Maior.---------------------------------------------------------- 
----O Presidente José Ramos esclareceu que relativamente à horta comunitária não houve ainda 
abordagem ao dossier, por exigência em dar prioridade a outros assuntos no início do mandato.  
----Tomou a palavra José Emílio Viana, sugerindo que nas intervenções realizadas no espaço 
público, como as da EDP e as de gás, o dono da obra não é a Câmara Municipal, pelo que o 
Executivo, se não o fez, deve reclamar junto dos donos de obra. São a UF e a CMVC quem tem 
a obrigação de zelar pelo espaço público, percebendo que haja algumas dificuldades, até porque 
acha que não existe licenciamento municipal. ---------------------------------------------------------------------
----O Presidente José Ramos informou a assembleia que nas reuniões mensais na CMVC, onde 
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estão os presidentes de junta, estão presentes as entidades donas de obras, o Vereador ou um 
seu representante e os serviços técnicos municipais. Cada um apresenta as situações que 
entende pertinentes e os empreiteiros são confrontados com as queixas e anomalias. No 
entanto, é necessária uma atitude mais assertiva por parte de todos para conseguir uma melhor 
resolução das reclamações por parte dos empreiteiros, dado que a colaboração e a frontalidade 
dos presidentes de junta até agora não tem alcançado os objetivos desejados. ----------------------- 
----O membro José Emílio Viana insistiu que a culpa não é do Município e que o dono da obra 
é que tem de ser responsabilizado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----O Presidente da Assembleia chamou a atenção para o término do tempo destinado ao 
período antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------------------------- 
----Fernando Miranda abordou a importância do vestuário utilizado pelos funcionários da União 
das Freguesias que contactam com o público. Deu como exemplo um funeral em que o coveiro 
e a ajudante, inadvertidamente, não teriam as roupas mais sóbrias desejáveis para um momento 
como este. Referiu que já tinha advertido o anterior presidente da Meadela para a necessidade 
de os funcionários que andam na rua terem fardas, botas e equipamento de segurança 
adequados às funções exercidas.--------------------------------------------------------------------------------------  

----Na sequência da insistência de José Emílio Viana, Tiago Oliveira sugeriu ao Executivo que 
procure promover junto da CMVC a elaboração de um regulamento de especificações técnicas 
para a construção e reparação de passeios e arruamentos, onde fiquem tipificados, em desenho 
e texto, as soluções a cumprir pelos empreiteiros na área da União das Freguesias. Deste modo 
não se verificaria a atual situação de impunidade, incumprimento e incapacidade negocial do 
Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente José Ramos esclareceu que, não sendo de luxo, os funcionários têm vestuário 
essencial fornecido pela União das Freguesias. ------------------------------------------------------------------- 
----Amadeu Bizarro mostrou-se surpreendido pela proposta do PSD relativa a iluminação pública 
e na qualidade de anterior Presidente alegou não ter recebido reclamação de ninguém 
relativamente à maioria das ruas em causa. Quanto ao Cemitério da Meadela foi feita proposta 
ao Eng. Barros, da CMVC, propondo redução para metade da iluminação, tendo em conta que 
em muitas ruas também foi reduzida a iluminação noturna. Responsabilizou a Câmara Municipal 
pelos incumprimentos dos empreiteiros, dado que é esta que autoriza a realização das obras, 
após pedido, pelo que também é quem tem o poder e o dever de fiscalizar e exigir a adequada 
execução das mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----O Presidente da Assembleia abriu o período destinado a intervenções do público. ---------------- 

----Foi dada a palavra ao cidadão José Rui Borlido, que abordou o problema do aparcamento 
automóvel junto à igreja, na Rua Padre Alfredo Guerreiro, que está a ser usado ad-hoc, sendo 
que o reverendo lhe tinha solicitado que fosse interlocutor junto do executivo de modo a 
realizar a pintura dos lugares. Referiu que a freguesia tem carência de passadeiras, tendo de 
haver vontade da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal para a resolução do problema. 
Acrescentou que o Cemitério foi eletrificado por setores e para poupar na iluminação bastará 
desligar uns poucos disjuntores, conforme desejado, não sendo necessários investimentos 
acrescidos, excepto se se desejar instalar relógio para controlo da iluminação. ------------------------ 
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----Tomou da palavra o cidadão Hélder Costa que relativamente à discussão sobre as 
passadeiras na freguesia, relembrou da existência de uma petição subscrita por trezentas 
pessoas, entregue na junta há muito tempo, no mandato anterior, para instalação de um 
semáforo na passadeira em frente ao Cemitério. Já houve vários acidentes no local e este 
nunca foi colocado. Sabe da referência ao assunto, por parte do Executivo, junto da Câmara 
Municipal, para a resolução da situação. Nesta reta entende ser necessário reduzir a velocidade 
do trânsito automóvel. Questionou das eventuais diligências junto da CMVC por parte do 
Executivo, e a manter-se a ausência de resposta por parte desta, se este tenciona insistir na 
busca de uma solução. Referiu que a situação se arrasta há pelo menos dois anos. ----------------
-----De seguida foi dada a palavra ao cidadão Luís Jorge, que compareceu nesta assembleia 
expressamente para agradecer, em nome do Sr. António Tavares, a célere atitude do Presidente 
do Executivo, após ter tomado conhecimento da situação em que este vivia na Rua Nova de São 
Bento, em condições desumanas e com graves problemas de saúde, numa casa sem luz e sem 
água, dormindo com o colchão no chão. O Presidente resolveu o problema em dois dias. O 
cidadão Luís Jorge endereçou os parabéns ao Presidente do Executivo, relembrando à 
Assembleia que o mais importante são as pessoas. Por último foi dada a palavra a Paulo 
Marinho, que interveio para reforçar a necessidade da Assembleia e do Executivo serem mais 
perentórios e firmes para com a Câmara Municipal no sentido de exigir outra postura por parte 
desta junto das entidades promotoras de obras nos arruamentos, dado que há anos que as 
atititudes de desrespeito pelas juntas de freguesia e pelos cidadãos se mantêm. Entende que se 
for necessário, dever-se-ão embargar obras. ------------------------------------------------------------------ 
----Chamou também a atenção para o sítio eletrónico e para os conteúdos que disponibiliza. 
Alertou para a necessidade de evitar locais no mesmo sem qualquer informação. Referenciou que 
procurou o anúncio da hora desta assembleia e não estava disponível, tendo sido colocada dois 
dias depois, após mail por si enviado. Concluiu referindo que o site deverá ser uma forma ativa 
de informação e interação entre os políticos e a comunidade. ---------------------------------------------- 

----O membro Américo Carvalhido disponibilizou-se para prestar esclarecimentos adicionais 
relativamente à intervenção do Sr. Hélder Costa, sobre o semáforo próximo do Cemitério. 
Confirmou a existência de um abaixo-assinado, que foi encaminhado para a Câmara Municipal 
conjuntamente com um ofício da Junta de Freguesia da Meadela referenciando a ocorrência de 
duas mortes no local. Recordou que nas reuniões na Câmara Municipal este assunto era sempre 
relembrado, tendo ficado acordado que esta iria averiguar a situação, bem como outras como a 
passadeira na Rua de São Vicente, junto à Rua Alfredo Reguengo, e a localizada no extremo 
poente da Rua da Igreja. Neste local, o funcionamento dos semáforos para peões coloca 
grandes dificuldades de entrada para quem vem da zona do rio pela Rua da Veiga. Recomendou 
ao Executivo uma abordagem aos técnicos municipais Eng.º Soares da Costa e Eng.ª Maria da 
Cruz, que tinham prometido no anterior mandato colocar novos semáforos neste local, após 
instalação de outros na Abelheira. ----------------------------------------------------------------------------------- 
----Dada a palavra ao Presidente, este esclareceu que o site será reformulado assim que haja 
maior disponibilidade, até porque tal como está também implica o carregamento da mesma 
informação nos sites das três freguesias. -------------------------------------------------------------------------- 
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----ORDEM DO DIA | O Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos pelas 23:08 horas, 
tendo esclarecido que dada a elevada quantidade de assuntos a tratar nesta assembleia, foi 
realizada uma reunião prévia com representantes dos partidos políticos. --------------------------------- 
----1. Informação do Presidente (documento 11) | O Presidente do Executivo usou a palavra para 
informar da resolução da situação de incumprimento de pagamentos à Caixa Geral de 
Aposentações relativo às duas funcionárias da Junta de Freguesia de Monserrate, que foram 
reinscritas neste subsistema. Foi emitido o primeiro cheque para pagamento das verbas em falta 
até ao fim do anterior mandato, em Setembro de 2013, no montante de 80.556,80 euros, 
incluindo contribuições e juros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
-----O Presidente da Assembleia colocou a informação do Presidente do Executivo à discussão. 

----José Filgueiras congratulou-se pela resolução deste problema das funcionárias, ressalvando 
que desde o início do mandato preocupou o Executivo e o Presidente, que se empenhou em 
resolvê-lo com a maior rapidez possível. Sobre o valor pago questionou qual o valor de 
contribuições em causa. Interveio Alberto Abreu, questionando da pertinência da forma de 
redação da Informação do Presidente, que apelidou de "atabalhoada". Discordou da referência à 
ida de representantes do Executivo a eventos não organizados pela União das Freguesias 
enquanto participação em reuniões, dado que efetivamente não o são. Não duvidando da 
realização de muitas reuniões e de muito trabalho de qualidade, considerou que a redação, em 
algumas situações, não é a mais feliz, por não identificar com clareza a atividade em causa, 
tendo solicitado um esforço acrescido para as próximas informações, e opinado que o 
documento apresentado não demonstra a melhor consideração para com os seus destinatários. 
Quanto ao conteúdo, observou que são referidas muitas reuniões mas poucas obras realizadas. 
Questionou ainda dos critérios de alguns apoios sociais concedidos, até pela existência na 
cidade de instituições mais vocacionadas para o efeito, defendendo o apoio subsidiado às 
mesmas, salvo casos pontuais que deveriam então ser do conhecimento da assembleia. ------------
----José Emílio Viana tomou da palavra para alegar que o Presidente do Executivo continua a 
não prestar a informação devida legalmente sobre a situação económica da União das 
Freguesias. Referiu que em vez dos saldos bancários deverá informar quais foram a receita, a 
despesa, a taxa de execução e as dívidas a fornecedores, lamentando esta omissão nos 
documentos fornecidos à assembleia. Retomando a palavra, o Presidente do Executivo esclareceu, 
relativamente ao montante pago à CGA, os valores relativos a quotas (33.169,07 euros), a 
contribuições da entidade (43.058,09) e respetivos juros de mora sobre as quotas (2.050,93) e 
sobre as contribuições (2.278,71) de ambas as parcelas. Qualificou os juros aplicados pela CGA 
como "muito bondosos". Relativamente às observações de Alberto Abreu informou que tentará 
melhorar a redação da informação disponibilizada sobre as reuniões realizadas, que são uma 
tentativa de dar a conhecer o trabalho realizado diariamente. Em alternativa, poderia ter de 
incluir menos informação de modo a tentar ser mais esclarecedor relativamente aos assuntos 
mais relevantes. Relembrou que nesta fase de início de mandato também há muitas reuniões de 
contacto inicial com instituições e pessoas que pretendem conhecer pessoalmente o novo 
Presidente. Sobre os apoios sociais, referiu que o Executivo tem todo o interesse em desviar de 
si estas decisões, através da realização de parcerias com as entidades existentes, sendo que 
estes têm sido concedidos tendo como critérios a resposta urgente a situações de cortes de 
água, luz e compra de medicamentos. Relembrou que a Segurança Social também encaminha 
pontualmente pessoas para a União das Freguesias. -----------------------------------------------------------
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----Relativamente às contas, esclareceu que a União das Freguesias trabalha com o Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais (Pocal) Simplificado, aquele que é legalmente obrigatório. 
O mapa mais fiel da situação contabilística é o que foi apresentado, sendo igualmente este o 
que é remetido obrigatoriamente para o Tribunal de Contas. Relativamente a dívidas a 
fornecedores, afirmou que estas não existem. Disponibilizou-se para esclarecer o membro José 
Emílio Viana do funcionamento do software contabilístico e da forma de lançamento das 
despesas, diferente e simplificado relativamente ao Pocal utilizado pela Câmara Municipal, muito 
mais expedito para os utilizadores e que produz automaticamente os mapas disponibilizados à 
assembleia. Os mapas solicitados por este membro, para além de não serem obrigatórios, 
obrigam a um acrescido trabalho de cálculo manual. ---------------------------------------------------------- 
----Carla Lemos pediu a palavra para esclarecer que na qualidade de membro da anterior 
Assembleia de Freguesia da Meadela, nunca teve acesso a este tipo de informação detalhada do 
trabalho do executivo, pelo que não compreende porque é que o membro Alberto Abreu solicitou 
mais pormenores sobre o trabalho realizado nas reuniões referenciadas na Informação do 
Presidente. José Filgueiras pronunciou-se sobre a intervenção de José Emílio Viana. Considerou 
que as contas de gerência apresentadas estão explícitas e pormenorizadas e não compreendeu 
as questões levantadas pelo membro José Emílio Viana, que poderão advir da falta de 
experiência do mesmo em órgãos executivos, o que é bem distinto de ser apenas membro de 
uma assembleia. Relembrou ainda da nova realidade de trabalho deste Executivo, que teve de 
agregar as distintas freguesias de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela. Propôs 
disponibilidade do Executivo ao membro José Emílio Viana para qualquer esclarecimento que este 
entenda pertinente, no fim da sessão, sobre as contas de gerência. -Alberto Abreu tomou da 
palavra, para esclarecer a assembleia e a membro Carla Lemos que não pretendeu criticar o 
Presidente do Executivo por informar do trabalho realizado, louvando essa atitude, mas antes 
procurou criticar construtivamente a forma como o fez, solicitando uma clareza acrescida na 
próxima oportunidade. Louvou ainda a forma cordata e correta como este respondeu às 
questões por si colocadas, relembrando que em democracia há divergências de opinião mas é 
sempre possível manter a plataforma de diálogo que permite alcançar resultados comuns à 
vontade de todos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----2. Discussão e aprovação da Conta de Gerência 2013 e apreciação do Inventário de todos os 
bens (documentos 13 e 14) | O Presidente José Ramos prestou alguns esclarecimentos sobre o 
Relatório de Atividades. Informou que relativamente a Delegação de Competências da CMVC 
apenas está assinado um protocolo relativo a melhoramentos de espaços públicos e que será 
discutida em próxima assembleia a redação definitiva das delegações de competências que este 
órgão entenda que o Presidente deve assumir. ------------------------------------------------------------------- 
----Relativamente à Feira da Meadela, assunto que foi já abordado em reunião com o Presidente 
da Câmara Municipal, relembrou que o anterior executivo da Meadela inscreveu no Relatório e 
Conta de Gerência de 2012 "... continuamos a aguardar a aquisição do novo terreno pela CM a 
fim de ser construído o novo espaço (Feira) com melhores condições ...". Teve oportunidade de 
relembrar o Presidente da CM que esta redação certamente existiu com o seu aval, pelo que 
terá de manter a ideia transmitida ao anterior executivo. Esclareceu entender que nem todos 
possam estar de acordo relativamente à futura localização, mas relembrou que todos os partidos 
nos seus programas eleitorais, que foram dados a conhecer ao Presidente da CM e que 
portanto é um assunto que está na ordem do dia e tem de ser solucionado, para o que será 
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decisiva a vontade do Município. Recordou que lhe foi referenciado pelo ex-Presidente da Junta 
Américo Carvalhido que após a resolução da situação de Darque, a prioridade do Município seria 
a Feira da Meadela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----De seguida referiu-se ao caso das prometidas instalações da União das Freguesias na área 
de Monserrate. Aquando da construção do Centro de Dia, que será também ocupado pela 
Associação de Reformados de Viana do Castelo, foi feita a promessa pelo Presidente da Câmara 
Municipal de instalar a Junta de Freguesia de Monserrate no rés-do-chão do edifício, libertando-
se as atuais instalações para atividades sociais diversas que ocorrem ao longo do ano e para 
apoio a outras atividades e necessidades pontuais, como por exemplo a logística associada às 
festividades realizadas na Ribeira. -Pronunciou-se sobre a ação judicial em curso relativamente à 
delimitação da União das Freguesias na sua fronteira entre Monserrate e Areosa, intentada por 
iniciativa desta no anterior mandato, que foi igualmente assunto abordado em reunião com o 
Presidente da Câmara Municipal. Relembrou ao Presidente do Município que será necessário 
cumprir a promessa de apoio financeiro feita ao ex-Presidente da Freguesia de Monserrate, Vítor 
Silva, para a defesa jurídica a empreender de modo a salvaguardar os interesses da União das 
Freguesias, na eventualidade de não desistência do processo por parte do novo executivo da 
Areosa, do Partido Socialista. Abordou o tema parques infantis, relembrando que a CDU 
prometeu no seu programa eleitoral a instalação de equipamentos semelhantes aos existentes 
em Santa Maria Maior em Monserrate e na Meadela. Tendo o assunto sido igualmente 
referenciado ao Presidente da Câmara Municipal, recebeu o Executivo um ofício, de cujo 
conteúdo não gostou, situação que inclusive já manifestou junto deste. Será solicitada 
brevemente nova reunião com o Presidente do Município, dado que muitos assuntos abordados 
não sofreram qualquer evolução, que não se pode compreender com falta de disponibilidade de 
tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----Referenciou ter sido informado que tinha de envidar esforços pela posse das ínsuas na 
Meadela. Informou da delegação do assunto em advogado para o efeito, e do seu 
desconhecimento da hipótese de registo da propriedade junto de conservatória. Relativamente 
aos baldios informou da eleição de uma comissão de compartes em Santa Maria Maior e de um 
litígio relativo ao baldio de São João de Arga com a Comissão Fabriqueira de Santa Maria 
Maior. Abordou a preocupação das pessoas relativamente ao futuro do Centro de Saúde da 
Meadela, tendo o Executivo realizado uma reunião com o Presidente da Câmara Municipal e 
formalizado o assunto por correio eletrónico, que prometeu averiguar a situação junto de 
entidades da área da Saúde. O Executivo ainda aguarda a devida resposta. ----------------------------
----Relativamente a condicionantes, informou do respeito deste Executivo pelo cumprimento dos 
protocolos existentes assumidos anteriormente pelas três freguesias, manifestando o anseio de 
que estes sejam brevemente transformados em delegação de competências por parte do 
Município, dada a importância financeira que poderão assumir. ---------------------------------------------
----No que diz respeito à Conta de Gerência e ao Inventário, referenciou a necessidade de 
relevar o valor patrimonial dos terrenos da Feira e do Cemitério da Meadela, enquanto que 
relativamente a Monserrate será necessário clarificar a questão de um molde metálico, com peso 
de 300 quilogramas, que atualmente se encontra, temporariamente cedido, na Escola Secundária 
de Monserrate, e que se pretende ver devolvido, situações para que conta com a colaboração 
dos ex-presidentes destas freguesias. Entretanto, foi detetada uma falha no envio de uma página 
integrante destes documentos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----Abertas as inscrições, tomou da palavra o membro Américo Carvalhido, começando por se 
pronunciar sobre a Feira da Meadela, que se realiza neste momento num local não permitido. A 
Câmara Municipal comprometeu-se em arranjar uma nova localização, mas o PS defende que 
não deverá ser no antigo recinto, por entender não ser possível a convivência da feira com os 
moradores. O PS defende que nunca se deverá relocalizar a feira no interior da freguesia, sendo 
apologista de deslocalizá-la da periferia onde se encontra para outra com melhor acessibilidade, 
respeitando no entanto opiniões contrárias, incluindo o seu regresso ao local anterior, se a 
Câmara Municipal o autorizar. Relativamente à valoração em inventário do terreno do Cemitério, 
parece-lhe que será fácil aferir uma quantia, aferindo os valores das sucessivas transações, 
nomeadamente com o anterior proprietário ainda vivo Sr. Carvalhido, com a Câmara Municipal 
relativamente a uma expropriação ao Sr. Alexandre Torres e através do protocolo de aquisição à 
Casa do Povo. Quanto ao terreno onde se realiza a Feira, relembrou ao Presidente do Executivo 
que, sendo este privado, não poderá ser valorado. Referiu-se ainda às ínsuas da Meadela, 
afirmando ter abordado o assunto aquando da transição de executivos após as eleições, tendo 
fornecido a respetiva documentação existente e solicitado o prosseguimento das diligências de 
registo de posse dos terrenos, sendo que estes estavam registados nos serviços de finanças 
mas não em conservatória. Disponibilizou-se para esclarecer o Executivo e ajudar a localizar um 
processo judicial, que remonta sensivelmente há quarenta anos, em que a Junta de Freguesia 
saiu vencedora contra a Junta Autónoma de Estradas, por ser a legítima proprietária dos 
terrenos em causa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Relativamente às contas chamou a atenção para uma discrepância de valores nos 
documentos apresentados. De resto afirmou não ter motivo de oposição às contas apresentadas. 
Sugeriu, sem colocar em causa as quantias apresentadas, a futura discriminação de despesas 
realizadas em obras, de modo a permitir identificar o custo individual das intervenções mais 
relevantes e evitar solicitação de esclarecimentos por alguns membros da assembleia. --------------
----Tomou da palavra o membro Vítor Silva para esclarecer a questão do molde metálico, um 
projeto do anterior Executivo de Monserrate por si liderado, do então novo logótipo / marca de 
Viana do Castelo, em forma de coração. O molde ficou algum tempo na empresa onde foi 
construído e, aquando da decisão de trazê-lo para a cidade, foram confrontados com a 
dificuldade em encontrar um local para o colocar, sendo que acabou por ser cedido à Escola 
de Monserrate para utilização em aula por alguns professores. Defendeu a sua continuidade no 
local, pela improbabilidade de qualquer utilidade futura, mas garantiu ter falado com o professor 
responsável pela peça, e da possibilidade de esta ser levantada nos próximos dias.-------------------  
----O membro José Filgueiras abordou o assunto dos baldios e das ínsuas, questionando da 
existência, na Lei dos Compartes, da figura de usucapião ou outra que ao fim de um período de 
tempo possibilite a perca de terrenos. Referiu-se às contas, reafirmando que estas estão 
apresentadas conforme legalmente previsto, sendo que se entenderem pertinente as Finanças 
solicitarão documentação adicional.----------------------------------------------------------------------------------- 
----O Presidente da Mesa Rui Viana, com o aproximar da hora regimentalmente prevista para o 
término da sessão, propôs à assembleia a auscultação dos membros ainda inscritos para 
intervenções, e posterior equacionar da suspensão dos trabalhos, a que esta anuiu sem objeção. 
----Tomou da palavra o membro Francisco Carvalhido tendo lido uma recomendação dos 
membros do PSD presentes, no sentido do Executivo encetar diligências de modo a obter do 
Presidente da Câmara Municipal um compromisso urgente para a nova localização da Feira da 
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Meadela, que satisfaça as justas pretensões de feirantes e compradores. --------------------------------
----Interveio por último José Emílio Viana, chamando a atenção para uma incorreção nos 
documentos apresentados e ressalvando as baixas taxas de execução, com exceção da cobrança 
de taxas, decorrente da forma de elaboração do orçamento. Afirmou a intenção do PS de não 
votar favoravelmente as contas, argumentando que os documentos do Relatório e das Contas 
não apresentam referências às obras e respetivos custos, o Presidente do Executivo não 
apresenta estas informações nas assembleias, e não há informação disponível sobre os valores 
de adjudicação das intervenções e o custo final, de modo a permitir aferir da existência de 
eventuais derrapagens. Apelou a uma maior transparência nestes aspetos para o futuro. -----------
----Alberto Abreu propôs a suspensão dos trabalhos, relegando a votação para a sessão de 
prosseguimento dos mesmos, após reenvio, por parte do Presidente do Executivo, dos 
documentos devidamente corrigidos. ---------------------------------------------------------------------------------
----O Presidente da Assembleia deu ainda a palavra ao Presidente do Executivo, que referiu a 
importância das discussões do Acordo de Execução e da revisão do Orçamento, sem a qual o 
Executivo não pode ultrapassar o saldo do ano anterior. -----------------------------------------------------
----O Presidente da Assembleia apresentou uma proposta de suspensão dos trabalhos e a sua 
retoma na próxima segunda-feira, dia 5 de Maio, a iniciar excecionalmente às 21:00 horas, de 
modo a tentar garantir o cumprimento da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------
----Retomou ainda a palavra o Presidente José Ramos, de modo a fazer pequenas observações 
sobre as questões suscitadas na discussão, nomeadamente relacionadas com o inventário, com 
o molde metálico e com os baldios e ínsuas. Relativamente às obras realizadas, esclareceu que 
foi gasto algum dinheiro mas sobretudo para pagar o que se devia na freguesia da Meadela, 
como é do conhecimento do ex-Presidente, sendo as maiores verbas as das reparações nas 
escolas e outra obra. Reafirmou que o Executivo não incluiu no Orçamento a identificação de 
muitas obras que pretende realizar, dado que não tem condições de garantir a sua execução. 
Propõe-se discriminar no próximo Orçamento os valores de algumas intervenções que se 
pretenda executar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----O Presidente da Mesa Rui Viana suspendeu os trabalhos às 00:26 horas, solicitando o envio, 
por parte do Presidente do Executivo, dos documentos retificados com a melhor brevidade 
possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Conforme decisão da Assembleia, foi retomada a sessão no dia 5 de Maio de 2014, 
extraordinariamente pelas 21:00 horas, nas mesmas instalações da União das Freguesias na 
Meadela. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----O Presidente Rui Viana dá conhecimento da provável comparência com um pequeno atraso 
do membro Raquel Amorim, por motivo de última hora, do qual informou a Mesa. -------------------
----Informou também que no dia 29 de Abril o membro da Assembleia Paulo Vilaverde fez chegar 
ao e-mail da União das Freguesias, às 18:17 horas, um pedido de suspensão do mandato por 
um período de dois meses a contar dessa data. Esse pedido não foi apreciado no dia 29 dado 
que nessa data a Mesa não teve conhecimento do mesmo, dada a receção fora do horário de 
expediente. O Presidente da Assembleia tomou conhecimento do mesmo no dia 30. Tendo Paulo 
Vilaverde tomado conhecimento da não apreciação do seu pedido no dia 29 apresentou a 
justificação de ausência da área do Concelho de Viana do Castelo no exercício de funções 
profissionais. Solicitou a suspensão do mandato com fundamento no afastamento temporário da 
área da autarquia por um período superior a 30 dias, conjugado com o exercício do direito de 



 
 

 

Ata n.º 4 
Pág. n.º 12 

 
paternidade (documento 12). Sendo estes dois dos motivos legalmente previstos para 
fundamentação de solicitação de suspensão de mandato, o Presidente coloca à consideração a 
aceitação do pedido do membro Paulo Vilaverde, que foi considerado justificado pela Assembleia 
sem qualquer objeção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----Foram retomados os trabalhos decorrentes do dia 29 de Abril com verificação das alterações 
solicitadas à redação da ata anterior. Seguidamente, o documento foi aprovado por unanimidade.  
----2. Discussão e aprovação da Conta de Gerência 2013 e apreciação do Inventário de todos os 
bens (documentos 13 e 14) | Foram retomados os trabalhos deste ponto, igualmente na 
sequência do dia 29 de Abril. Tendo o Presidente do Executivo remetido os documentos 
retificados aos membros da Assembleia, este prestou um breve esclarecimento sobre as 
alterações realizadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----José Emílio Viana saudou o Presidente do Executivo por ter acolhido as principais sugestões 
e objeções do PS relativas a erros e omissões, pelo que a bancada alterou a sua intenção de 
voto, que será favorável. ------------------------------------------------------------------------------------------------
----Realizada a votação, os documentos foram aprovados por unanimidade. ----------------------------- 
----3. Acordo de Execução de Delegação de Competências, conforme alínea g) do n.º 1 do art.º 
9º da Lei 75/2013 (documento 15) | Dada a palavra ao Presidente do Executivo, José Ramos 
relembrou que em Assembleia de Dezembro foram-lhe atribuídos poderes para assinar protocolos 
e delegações de competências. No entanto, com a nova legislação, todas as delegações de 
competências e respetivos conteúdos terão de ser aprovados pelas assembleias de freguesia, e 
os documentos discutidos nessa data eram vagos e generalistas. Relativamente ao acordo de 
delegação de competências apresentado, prestou abreviadamente alguns esclarecimentos de 
pormenor e propôs a aprovação do documento. Informou da intenção do Executivo em reunir 
com a melhor brevidade possível com o Presidente da Câmara Municipal de modo a negociar a 
celebração de outros acordos que entende convenientes para a gestão da União das Freguesias. 
----O Presidente da Assembleia colocou o documento à votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----4. 1ª Revisão ao Orçamento de 2014 e Plano Plurianual de Investimentos (documento 16) | 
O Presidente José Ramos prestou alguns esclarecimentos relativos aos documentos apresentados 
e aos acertos de contas realizados no âmbito da agregação das contas das três freguesias, 
bem como da sua própria situação perante a Segurança Social, dado que até aqui manteve a 
situação de desempregado, enquanto tentou obter cabal e fundamentado esclarecimento junto 
desta e da Direção Geral das Autarquias Locais sobre a sua situação no final do mandato, que 
nem assim terá conseguido. Entretanto tomou a opção de assumir o cargo a tempo inteiro. 
Prestou outros breves esclarecimentos de pequenas despesas e investimentos apresentados nos 
documentos relativos a situações anteriormente imprevistas. A situação mais dispendiosa prende-
se com a reposição dos valores em dívida à Caixa Geral de Aposentações das funcionárias de 
Monserrate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----O Presidente Rui Viana abriu a discussão à Assembleia dando a palavra ao membro Vítor 
Silva, que referiu concordar com o valor aferido pelo Executivo relativamente à dívida à CGA, 
processo em que colaborou no esclarecimento da situação naquilo que lhe foi possível, dada a 
sua condição de ex-Presidente da Junta de Freguesia de Monserrate. ------------------------------------
---José Emílio Viana interveio para fazer um reparo relativamente ao PPI, que entende não ser 
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um plano plurianual, manifestando a sua intenção de não votar favoravelmente o documento. ----
----O Presidente José Ramos referiu a intenção de dotar todo o território da UF de parques 
infantis, tal como já acontecia em Santa Maria Maior. Foi feito um ofício à Câmara Municipal 
sobre o assunto e ainda hoje apenas existe uma resposta vaga, sendo que é devido a estas 
situações que o Executivo é renitente em colocar vontades de realizar projetos cuja capacidade 
de execução não depende exclusivamente deste, mas da necessidade de contar com o apoio do 
Município. Por esse motivo, prefere indicar as rubricas temáticas nas quais serão feitos os 
investimentos e posteriormente, quando estes se concretizam, informar dos locais onde foram 
executados. Da mesma forma, relembrou que alguns investimentos têm verbas inscritas que são 
flagrantemente insuficientes para a execução dos projetos, o que denuncia desde logo a 
necessidade de concordância e apoio financeiro por parte do Município.---------------------------------- 
----Não se tendo verificado outras intervenções, foi aberta a votação, tendo a proposta sido 
aprovada por maioria com um voto contra. -----------------------------------------------------------------------  
----5. Alteração ao art.º 11 do Regulamento e Tabela de Taxas (documentos 17 e 18) | O 
Presidente do Executivo tomou da palavra para prestar esclarecimentos, relembrando as 
alterações legislativas em causa verificadas em 2013. Chamou a atenção para a manutenção de 
valores em causa, bem como para a aproximação da época festiva em que este regulamento 
será da maior importância. Considerou no entanto que a nova legislação não traz algum 
benefício para as juntas de freguesia, dado que as receitas não são montantes relevantes, e se 
assim não fosse as novas competências em causa não lhes teriam sido delegadas. Prestou ainda 
esclarecimentos relativamente às isenções propostas e ao mapa de atividades ruidosas. ------------ 
----José Emílio Viana considerou manifestamente ilegal a proposta de Regulamento apresentada 
tendo em conta a legislação existente sobre eventos ocasionais e sobre atividades permanentes 
de venda no espaço público. ------------------------------------------------------------------------------------------
----O Presidente José Ramos prestou esclarecimento sobre a sua interpretação relativamente ao 
semelhante Regulamento do Município.-------------------------------------------------------------------------------  
----Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------- 

----6. Discussão e aprovação do Plano de Gestão e Riscos de Corrupção e Infracções Conexas 
(documento 20) | O Presidente Rui Viana deu a palavra ao Presidente do Executivo. José Ramos 
informou que a nova legislação não permitiu trabalho algum anterior, pelo que é apresentada 
esta proposta que entende corresponder às exigências legais e à necessidade da autarquia. ------
----Aberta a discussão, José Emílio Viana referiu-se à adaptação do anterior plano e à 
obrigatoriedade legal, entendendo ser esta uma oportunidade perdida para fazer um documento 
melhor, dado que a proposta não cumpre integralmente as necessidades. É generalista e não 
fala da aquisição de bens e serviços. ------------------------------------------------------------------------------- 

----O Presidente José Ramos reiterou que ser esta a proposta do Executivo, e lamenta que as 
sugestões de alterações não surjam atempadamente de modo a poderem ser incluídas nas 
propostas do Executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com um voto contra e duas 
abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----7. Discussão e aprovação do Regulamento da Organização e Estrutura dos Serviços 
(documento 21) | O Presidente José Ramos afirmou não ter recebido qualquer proposta de 
alteração. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Interveio João Correia para ler uma intervenção de apoio ao trabalho realizado pelo 
Executivo. ------------- 
Colocada a proposta a votação, foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------- 

----8. Discussão e aprovação do Sistema de Controlo Interno (documento 22) | O Presidente 
José Ramos afirmou não ter recebido qualquer proposta de alteração. -----------------------------------
----José Emílio Viana referiu ter dúvidas relativamente à segregação e gestão de funções. ----------
----O Presidente José Ramos esclareceu que o documento proposto contempla genericamente a 
maior parte das funções e tarefas do quotidiano da União das Freguesias. -----------------------------
----O Presidente da Assembleia relembrou que os documentos foram atempadamente distribuídos 
e que como podem testemunhar os membros do PS Vítor Silva e Américo Carvalhido foi 
realizada uma reunião interpartidária, à qual ninguém do partido compareceu, e que até 
decorreu rapidamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Colocada a proposta a votação, foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------- 

----9. Discussão e aprovação do Regulamento da Actividade e Comércio a Retalho Não 
Sedentária, exercida pelos Feirantes e Vendedores Ambulantes na área geográfica da Meadela 
(documento 23) | O Presidente José Ramos informou que recebeu sugestões de alterações que 
foram contempladas na proposta final. -----------------------------------------------------------------------------
----José Emílio Viana referiu que a proposta apresenta algumas ilegalidades, como por exemplo a 
facultatividade do cartão de feirante. Referiu ainda que a regulamentação deve ser apenas 
destinada à Feira da Meadela. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
----O Presidente do Executivo alegou da necessidade de aprovação do regulamento com 
urgência, dada a aproximação do período festivo e vai haver vendedores ambulantes, como 
habitualmente. Afirmou desconhecer se o regulamento municipal faz referência ao cartão de 
feirante, mas está disponível para abdicar dessa exigência. Entende que a União das Freguesias 
deve primeiro aprovar o regulamento e, se solicitado posteriormente pelo Município, poderá ser 
alterado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----José Emílio Viana referiu que não está em causa o conteúdo do regulamento municipal para 
a posição dele, dado que esta advém de estar convicto de que a União das Freguesias não tem 
competência legal para regulamentar fora do recinto da Feira, mas apenas dentro da mesma. ---
----O membro Américo Carvalhido pediu desculpa por não ter podido comparecer na reunião de 
preparação desta sessão com os representantes dos restantes partidos. Relativamente à 
discussão, relembrou que os sucessivos regulamentos aprovados nos seus mandatos apenas se 
aplicavam ao espaço da Feira da Meadela. Relativamente às taxas aplicadas nas Festas da 
Meadela pela ocupação do espaço público, referiu que a Junta da Meadela adotava os 
procedimentos municipais, cedendo os espaços à Comissão de Festas que faria a gestão dos 
mesmos, sendo que era a Junta de Freguesia a emitir os recibos e a proceder posteriormente à 
transferência integral das receitas para a Comissão, conforme protocolado entre as partes. 
Também apresentou dúvidas sobre a legalidade do Regulamento, propondo que se ponderasse a 
não discussão deste ponto, sob pena de poder ser aprovada uma ilegalidade. ------------------------
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----O Presidente José Ramos recordou que a Câmara Municipal também sentiu necessidade de 
atualizar o seu regulamento por força da nova legislação em 2013. ---------------------------------------
----José Emílio Viana argumentou entender que o Município também poderá ter violado a lei, 
esclarecendo que na Assembleia Municipal, de que faz parte, não votou favoravelmente. Sugeriu 
que fosse retirado o ponto da Ordem de Trabalhos de modo a ser possível averiguar com rigor 
da legalidade da proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------
----O Presidente da Assembleia propôs uma redação alternativa relativamente à referência da 
necessidade de titularidade do cartão de feirante. --------------------------------------------------------------
----José Emílio Viana fundamentou com a leitura de diploma legal o motivo pelo qual afirma que 
a exigência de titularidade de cartão de feirante por parte da junta é ilegal. ---------------------------
----O Presidente José Ramos alegou as incoerências despoletadas pela nova legislação em 2013, 
sendo certo que a União das Freguesias terá sempre de salvaguardar o licenciamento e a 
cobrança de taxas na altura festiva, que não deixou de ser da sua competência e cujas data e 
procura por parte dos feirantes se aproximam. -------------------------------------------------------------------
----Fernando Miranda chamou a atenção para a responsabilidade da entidade emissora da 
licença, independentemente das eventuais incoerências legislativas. Quem emite a licença deverá 
ser responsável, por exemplo, na existência de eventual acidente. ------------------------------------------
----Francisco Carvalhido defendeu a necessidade do regulamento sob pena de não se poder 
cobrar as taxas aos feirantes e consequentemente não entregar o IVA habitualmente cobrado às 
Finanças, o que, a não acontecer, também poderá ter consequências. ------------------------------------
----Decorrente da discussão, o Presidente Rui Viana propõe a alteração da redação do Artigo 5 
apresentado na proposta de Regulamento. -------------------------------------------------------------------------
----O membro José Emílio Viana fez chegar à Mesa uma proposta no sentido da Assembleia não 
votar este ponto da Ordem de Trabalhos (documento 19). ---------------------------------------------------
----O Presidente da Mesa colocou à votação a admissão da proposta para discussão, tendo esta 
sido aceite por maioria com duas abstenções. -------------------------------------------------------------------
----O Presidente José Ramos reiterou todo o interesse do Executivo em resolver atempadamente 
esta questão, lamentando o esforço de fornecimento atempado de documentação e preparação 
para a sessão da Assembleia. Entende que em caso de alguma ilegalidade será sempre possível 
alterar algo na próxima sessão, informando igualmente que o Regulamento, a ser aprovado, será 
remetido seguidamente para o Município que, com os recursos jurídicos disponíveis, certamente 
avaliará da legalidade do mesmo. Referiu ser importante para o funcionamento dos serviços a 
aprovação do documento, o que de outro modo impedirá a cobrança de várias taxas. -------------
----O Presidente da Assembleia procedeu à leitura da proposta apresentada pelo membro José 
Emílio Viana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Não havendo intervenções da Assembleia, procedeu-se à votação, tendo a mesma sido 
rejeitada por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção. ------------------------------------------
----O Presidente Rui Viana colocou à consideração da Assembleia a alteração da redação do 
Artigo 5 apresentado na proposta de Regulamento, tendo existido contributos de José Emílio 
Viana e Vítor Silva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----O Presidente da Assembleia propôs alteração de redação ao documento em discussão. --------
----José Emílio Viana relembrou que o documento referido na legislação não existe para a 
Direção Geral das Atividades Económicas. --------------------------------------------------------------------------
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----O Presidente da Assembleia propôs redação final do documento em discussão e submeteu-o 
a votação, tendo sido aprovado com três votos contra e três abstenções. ------------------------------ 
----10. Discussão e aprovação do Regulamento do Cemitério da Meadela (documento 24) | O 
Presidente José Ramos referiu que recebeu várias propostas de alterações que foram acolhidas. 
----O membro Américo Carvalhido aflorou a necessidade de salvaguardar no regulamento as 
necessidades relacionadas com a cremação de corpos, por se ter verificado um grande aumento 
de solicitações no fim do mandato anterior. O regulamento deveria uniformizar uma dimensão 
para receptáculo para colocação de cinzas. -----------------------------------------------------------------------
----Fernando Miranda concordou com a pertinência do assunto. --------------------------------------------
----Após várias observações inconclusivas, chegou-se a um consenso de aprovar o documento 
presente e alterar posteriormente a redação do ponto 18, relativo a cremações e ao 
armazenamento das respetivas cinzas. ------------------------------------------------------------------------------
----Colocada a proposta a votação, foi esta aprovada por unanimidade. --------------------------------- 
----11. Aprovação da Toponímia (documento 25) | Amadeu Bizarro esclareceu da necessidade de 
aprovação desta designação de “Travessa do Matinho”, de modo a permitir a legalização de 
vivendas novas nas finanças e conservatória. Teceu outros considerandos sobre os problemas da 
toponímia resultantes de décadas de falta de planeamento e articulação das juntas e do 
Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Américo Carvalhido informou que nos últimos vinte anos a toponímia da Meadela foi realizada 
com rigor e método. Tem conhecimento de erros próximos do território de Santa Marta de 
Portuzelo, que nunca foi corrigido dado que implicaria elevados custos para os habitantes. --------
-O membro Alberto Abreu afirmou concordar com a nova designação proposta, mas alertou para 
a necessidade de se constituir uma comissão de toponímia interpartidária. ------------------------------
----Amadeu Bizarro fez esclarecimentos adicionais sobre a sua experiência relativamente à 
toponímia, e criticou a forma como se aprovaram certas designações na Câmara Municipal, dado 
que se repetem nomes e às vezes alteram os antigos sem consciência social, até pelos custos 
que implicam para os habitantes implicados no processo, relacionados com registos nas 
conservatórias ou em documentos. Deu o exemplo da Rua Amália Rodrigues, aprovada por 
proposta do anterior Presidente do Município Defensor Moura. Concordou com a constituição de 
uma comissão de toponímia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------- 
----12. Discussão de assuntos de interesse para a Freguesia | Não se verificando intervenções 
do público, o Presidente José Ramos informou da expectativa de liquidar definitivamente a dívida 
à Caixa Geral de Aposentações. -------------------------------------------------------------------------------------- 
----O Presidente da Assembleia Rui Viana procedeu à leitura da proposta de minuta da ata, 
composta por dezassete folhas que foi aprovada por unanimidade, após o que se deram por 
concluídos os trabalhos, pelas vinte e três horas e trinta minutos. ----------------------------------------- 

 
 

| O Presidente …………….…………..………………………….…….………………………..………. 
(António Rui Viana Fernandes da Ponte) 
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| O 1º Secretário ……………………..………………………….…….………………………..………. 
(Tiago Fernandes Oliveira) 

 
 
 

| A 2ª Secretária ……………………..………………………….…….………………………..………. 
(Isabel Maria Oliveira Cardoso) 

 
 

 


