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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

19 de Fevereiro de 2020 

Aos dezanove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte, reuniu o Executivo da União das Freguesias 

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

Rua Conde de Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, com a presença de José António 

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

Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Vítor Manuel Antunes da Silva e Rita Joana da Silva Guerreiro. Após aprovação 

da acta anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------------- 

1. Regularização de sepulturas perpétuas:  .......................................................................................................  

a) Apresentada declaração a solicitar a alteração do registo da sepultura perpétua nº 06 do quarteirão 03, 

do actual titular Manuel Ramos Pereira, já falecido, para o nome da sua viúva, Marta Parente Fagundes 

Siano;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Apresentada declaração a solicitar a alteração do registo da sepultura perpétua nº 01/32, com o alvará 

nº 21/1988 da actual titular Cândida de Sá Elias, falecida a 7 de Dezembro de 2017, para os seus herdeiros 

José Rui Elias da Silva e seu irmão Joaquim Júlio Elias da Silva.------------------------------------------------------------- 

2. Pedido de marcação de visita à Freguesia: Continuamos aguardar resposta ao pedido de marcação da 

visita endereçada ao Município a 11 de Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------- 

3. Aquisição de veículo para transporte de alunos e refeições escolares: O assunto vai continuar em análise 

e ponderação. Vamos efectuar levantamento das crianças que actualmente usufruem deste serviço. Da troca 

de correspondência efectuada com o Município, fomos informados, da não existência em vigor de nenhum 

protocolo de transportes de crianças, nem mesmo anteriormente protocolado com a agregada Freguesia da 

Meadela. Deste modo, vamos prosseguir conversações junto do Município e a decisão futura deverá ter em 

consideração os diversos condicionalismos.------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Acesso às garagens – Largo Luís Filipe: Aguarda-se encontro com o Eng.º Nuno Pinto para fazer análise de 

todo este longo processo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Oferta de livros “Convívio Militar”: Deliberado aceder à solicitação para o convívio do Regimento de 

Infantaria nº 13, Vila Real, pelo responsável da organização, José Alves da Cunha Matos, que irá realizar-se 

na Quinta do Carvalho, no dia 9 de Maio. Posteriormente nos informará de quantos exemplares serão 

necessários.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Código de conduta - Lei nº 52/2019, de 31 de Julho: Após análise do regime do exercício de funções por 

titulares de cargos políticos, foi o mesmo aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------- 

6. Relatório de avaliação 2019 do Estatuto do Direito de Oposição: Presente, discutido e aprovado por 

unanimidade o relatório, que de seguida vai se  afixado  nos locais habituais.----------------------------------------- 

7. Tolerâncias de Ponto em 2020: Deliberado conceder aos funcionários no ano de 2020 as seguintes 

tolerâncias de ponto: Carnaval, dia 25 de Fevereiro, encerramento todo o dia; Quadra Pascal, dia 9 de Abril, 

encerramento a partir das 12,30 horas, e dia 13 de Abril, encerramento todo o dia; Festas de Nossa Senhora 

da Agonia: dia 21 de Agosto, encerramento a partir das 12,30 horas; Natal: dia 24 de Dezembro, 

encerramento todo o dia; Ano Novo: dia 31 de Dezembro, enceramento todo o dia.------------------------------- 

8. Alargamento da Travessa da Portela, na Meadela: Depois da visita efectuada ao local por membros do 

Executivo, foi deliberado a impossibilidade de concretizar esta pretensão pela Junta da Freguesia, dando 

resposta ao email a esta solicitação.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Contratação de trabalhador independente: Em virtude do estado de saúde da nossa Assistente 

Operacional, Maria José da Cunha Viegas, e dada a nossa responsabilidade, atribuída pela delegação de 

competências pelo Município de Viana do Castelo para apoio ao refeitório da Escola EB1/JI de Portuzelo, e, 

não existindo possibilidade dentro do nosso quadro de pessoal para a sua substituição, deliberamos 

contratar o serviço de três horas diárias, ao preço unitário de 5 (cinco) Euros, a Milady Nora Perez de los 

Santos, durante o tempo de indisponibilidade da nossa funcionária.----------------------------------------------------- 

10. Diversos:  .......................................................................................................................................................  

a) Recebida convocatória para reunião do Programa ECO Escolas, a realizar no dia 19 de Fevereiro, na Escola 

Superior de Educação;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Recebido da Associação de Reformados agradecimento pelo apoio prestado;------------------------------------- 

c) De acordo com o protocolo estabelecido, vai ser disponibilizada carrinha ao Clube de Monserrate, nos dias 

22 e 25 de Fevereiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Recebido da Associação de Reformados, convite para jantar/convívio, no dia 28 de Fevereiro;--------------- 

e) Recebida da Associação de Moradores do Bairro dos Pescadores, solicitação para a recolocação de sinal 

de trânsito a recomendar velocidade reduzida na artéria do Bairro dos Pescadores, e assim ser evitado o 

perigo das crianças utilizadoras do Parque Infantil.---------------------------------------------------------------------------- 



 União das Freguesias de 
Viana do Castelo (Santa Maria 

Maior e Monserrate) e 
Meadela 

 
Acta n.º 55 
 
Pág. 3 / 3 
 

 

 

Depois de lida a presente acta, composta por três páginas, devidamente numeradas e rubricadas, o Executivo 

da União das Freguesias deliberou aprová-la, indo a mesma ser assinada por quem presidiu, e por mim, 

António José Rodrigues Soares Basto, que secretariei, e pelos presentes que o pretendam fazer.--------------- 

 

 

O Presidente ____________________________________________________________________________ 

(José António Gonçalves Ramos) 

 

O Secretário____________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 

 

O Tesoureiro ____________________________________________________________________________ 

(Amadeu Morais Bizarro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rita Joana da Silva Guerreiro) 


