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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 29 DE JULHO DE 2019 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezanove, 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 catorze horas, com a presença de José António Gonçalves Ramos 

(Presidente) e os Vogais Amadeu Morais Bizarro, António José Rodrigues Soares Basto, Luís Ramiro Gigante 

Pinheiro, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida e Vítor Manuel Antunes da Silva. O Vogal Manuel Lima da 

Cunha Júnior, por se encontrar fora do país, não esteve presente.---------------------------------------------------------- 
 

1.  Auto de transferência de competências 
 

Na sequência do s/ email sobre proposta de Auto de Transferência de Competências que nos foi remetido no 

dia 26 de Julho, pelas dezasseis horas e vinte um minutos, reuniu o Executivo, analisado exaustivamente o 

seu teor e a proposta que ele continha, foi deliberado por unanimidade, enviar email com o teor que se 

segue:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo executivo e após os devidos esclarecimentos recebidos do Senhor Vereador, tendo sido devidamente 

analisada a proposta de Auto de Transferência de Competências, a discutir na próxima reunião do Executivo 

Municipal de 31 de Julho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Olhando para o documento, e, para seu melhor entendimento, julgamos pertinente recordar, que o valor 

que agora é atribuído à gestão e manutenção de espaços verdes (50.000,00 €), teve como base original os 

protocolos assinados com as Freguesias agregadas, e, aceite após a reorganização administrativa pela União 

das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela no início de 2014, 

decomposto da seguinte forma:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR------------------------------------------------------------------------------- 26.500,00 € 
FREGUESIA DE MONSERRATE----------------------------------------------------------------------------------------- 21.300,00 € 
FREGUESIA DA MEADELA---------------------------------------------------------------------------------------------- 62.200,00 € 
URBANIZAÇÃO CAPITÃES DE ABRIL S.VICENTE-------------------------------------------------------------------- 13.500,00 € 
URBANIZAÇÃO CAPITÃES DE ABRIL ABELHEIRA-------------------------------------------------------------------- 5.000,00 € 
TOTAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128.500,00 € 

 

A admissão dos trabalhadores pelos Executivos das Juntas agregadas foi em função dos protocolos 

assinados, e, para dar cumprimento às tarefas de que foram incumbidos, mantendo-se este número 
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inalterável desde então, que atinge um custo de 131.710,32 € (anexo1), acrescentando os custos variáveis 

perfaz 198.645,72 €. 

 
 

(anexo2), sendo o diferencial suportado pelo orçamento da Junta de Freguesia. 
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Sempre fizemos mais do que o protocolizado, evitando desta forma o descontentamento dos cidadãos e 

continuará a ser no futuro o nosso comportamento.--------------------------------------------------------------------------- 

O decréscimo deste valor, criará constrangimentos irreparáveis na tesouraria da União das Freguesias de 

Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, para os quais, nenhum exercício financeiro 

consegue ultrapassar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Julgamos ser compreensível ter em conta, que este desequilíbrio mexe com pessoas e parafraseando 

“valores alcançados não podem ser retirados”, “melhore-se a eficiência, mas não se baixem salários”.---------- 

Para nós, a presente proposta de Auto de Transferência de Competências, em termos globais vem retirar 

valor e competências atribuídas ao longo dos anos, por coincidência com envolvimento de Autarcas que 

estão actualmente no Município e Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------- 

Não somos conservadores, e por isso mesmo, admitimos mesmo assim, concordar que a Gestão e 

Manutenção de espaços verdes possa ser transferido para a administração directa do Município, ficando 

contudo inequivocamente expresso que todos os espaços existentes na área geográfica da Santa Maria 

Maior e Monserrate sejam da inteira responsabilidade deste, mesmo os que não estão referenciados no 

mapa distribuído e que serviu para nos orientar.-------------------------------------------------------------------------------- 

Os espaços verdes da área da Meadela serão da responsabilidade da União das Freguesias de Viana do 

Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, assim como os Espaços das Urbanizações Capitães de 

Abril de S. Vicente e Abelheira.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Salientamos que existem outros espaços em Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela não especificados no 

mapa e que são tradicionalmente intervencionados pelos trabalhadores da União das Freguesias de Viana do 

Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela.------------------------------------------------------------------------- 

Por coerência, e salvaguarda de interpretação futura a limpeza urbana efetuada pela União das Freguesias 

de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela na área geográfica de Santa Maria Maior, 

Monserrate e Meadela, deve, em simultâneo com assinatura do Auto de Transferência de Competências, ser 

assinado Protocolo especificando pormenorizadamente as artérias a intervir por cada uma das entidades.---- 

Pelas razões atrás descritas, anexamos mapa com proposta (anexo3), no montante de 312.340,00 €, que 

comporta um acréscimo de 16.285,39 €, em relação aos valores fixados em 2013, que seria distribuído da 

seguinte forma:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Urbanização Capitães de Abril S.Vicente----------------------------------------------------------------------------- 4.500,00 € 

Urbanização Capitães de Abril Abelheira----------------------------------------------------------------------------2.000,00 €,  

ficando estes com a responsabilidade de espaço público+limpeza de vias, o restante para as 7 escolas e 3 

jardins de infância (anexo4).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 
PRIMEIRO CICLO DO ENSINO PRIMÁRIO 

        Limpeza do recinto escolar e espaços envolventes (muros, passeios e jardins)  
        

                               ESCOLAS ENSINO BÁSICO E PRÉ - PRIMÁRIO 

  
                AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ABELHEIRA  

           ESCOLA EB1 DA ABELHEIRA  
  
 

 9 salas de aula + 1 ensino especial 
                  JARDIM DE INFÂNCIA DE VIANA DO CASTELO N.º 1  

  
 

 4 salas de aula 
                  ESCOLA EB1 DA IGREJA   

  
 

 9 salas de aula 
                  ESCOLA EB1 DO CALVÁRIO  
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 4 salas de aula  

                  JARDIM DE INFÂNCIA DA MEADELA  
  
 

 6 salas de aula  
                  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONSERRATE  

           ESCOLA EB1 DA AVENIDA  
  
 

 6 salas de aula 
                  ESCOLA EB1 DE MONSERRATE  

  
 

 9 salas de aula  
                  JARDIM DE INFÂNCIA DE VIANA DO CASTELO N.º 2  

  
 

 4 salas de aula  
                  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA MAIOR  

           ESCOLA EB1 DO CARMO  
  
 

 9 salas de aula 
  

----No final, depois de lida a presente ata, composta por sete 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 cinquenta minutos.----------------------------------------------------- 
 

O Presidente                                                                                         O Secretário 

(José António Gonçalves Ramos)                                                     (António José Rodrigues Soares Basto)       

 

O Tesoureiro                                                                                        O Vogal 

 (Amadeu Morais Bizarro)                                                                 (Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal                                                                                               O Vogal                          

(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)              (Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 

 

 


