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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

11 de Janeiro de 2021 

Aos onze dias de mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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 horas e trinta minutos, com a presença de José António Gonçalves 

Ramos (Presidente) e dos Vogais António José Rodrigues Soares Basto, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Rita 

Joana da Silva Guerreiro e Rui Manuel Pimenta Salgueiro. O Tesoureiro Amadeu Morais Bizarro e o Vogal 

Vítor Manuel Antunes da Silva não estiveram presentes. Após aprovação da acta da reunião anterior, foi 

estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Atribuição de subsídios: Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:------------------- 

- Associação Vila Animal: 150€ (cento e cinquenta euros);------------------------------------------------------------------ 

- Olímpio Vianense: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio ao VIII Trail;-------------------------------------- 

- Conferência Vicentina de Santa Cristina Meadela: 1500€ (mil e quinhentos euros) “Protocolo anual”;-------- 

- Caritas Diocesana de Viana do Castelo: 1200€ (mil e duzentos euros) “Protocolo anual”;------------------------- 

- Associação de Dadores de Sangue da Meadela: 1500€ (mil e quinhentos euros) “Protocolo anual”;----------- 

- Sociedade Columbófila da Meadela: 250€ “Protocolo anual”;------------------------------------------------------------ 

- Centro Cultural do Alto Minho: 1300€ “Protocolo anual”.----------------------------------------------------------------- 

2. Comissão de avaliação do desempenho da Administração Pública: Considerando ter havido alterações à 

constituição do Executivo que tomou posse após as eleições autárquicas de 01 de Outubro de 2017, foi   

apresentada pelo Presidente a seguinte proposta:---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberar sobre:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Criação da Comissão de Avaliação;--------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Regulamento do Funcionamento da Comissão de Avaliação;----------------------------------------------------- 
3. Regime de Avaliação por Competências.-------------------------------------------------------------------------------- 

A Lei nº 66/-B/2007, de 28 de Dezembro, criou o Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho. O referido 
diploma é, pelo artigo 1º do Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 de Setembro, aplicável aos Serviços da 
Administração Autárquica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do nº 5 do artigo 23º do Decreto Regulamentar 18/2009 de 4 de Setembro, deve ser instituída 
uma Comissão de Avaliação com as competências atribuídas no citado diploma.------------------------------------- 
A União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela delibera a 
constituição da Comissão de Avaliação, que terá a seguinte composição:----------------------------------------------- 

 José António Gonçalves Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo, que preside;- 
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 António José Rodrigues Soares Basto, Secretário;-------------------------------------------------------------------- 
 Amadeu Morais Bizarro, Tesoureiro;------------------------------------------------------------------------------------- 
 Luís Ramiro Gigante Pinheiro;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Victor Manuel Antunes da Silva.------------------------------------------------------------------------------------------ 

De imediato discutiu-se e foi aprovado por unanimidade o Regulamento da Comissão de Avaliação que a 
seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º 
(Noção) 

O presente Regulamento define a composição, as competências e o funcionamento da Comissão de Avaliação 
(CA), em cumprimento do disposto no nº 5 do artigo 23º do Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 de 
Setembro, conjugado com o nº 1 do artigo 55º da Lei 66-B/2007, de 28 de Dezembro.------------------------------ 

2º 
(Âmbito) 

A aplicação do presente Regulamento abrange todos os funcionários da União das Freguesias de Viana do 
Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela.----------------------------------------------------------------------- 

3º 
(Composição) 

A CA é constituída, por deliberação da União das Freguesias de Viana do Castelo, ouvidos os avaliados, pelos 
seguintes elementos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) Presidente da União das Freguesias, que preside.-------------------------------------------------------------------------- 
b) Secretário.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Tesoureiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Dois vogais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4º 
(Competências) 

A CA tem as seguintes competências (adaptado do artigo 21º do Decreto Regulamentar nº 18/2009).--------- 
a) Estabelecer directrizes para aplicação objectiva e harmónica do SIADAP.-------------------------------------------- 
b) Estabelecer orientações gerais em matéria de fixação de objectivos, de escolha de competências e de 
indicadores de medida (em especial os relativos à caracterização da situação de superação de objectivos);  .  
c) Estabelecer o número de objectivos e de competências a que se deve subordinar a avaliação de 
desempenho, podendo fazê-lo para todos os trabalhadores do serviço ou, quando se justifique, por unidade 
orgânica ou por carreira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos, cabendo-lhe validar as avaliações de “Desempenho 
Relevante” e “Desempenho Inadequado”, bem como proceder ao reconhecimento do “Desempenho 
Excelente”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) Exercer as demais competências que, por Lei ou Regulamento, lhe são cometidas.-------------------------------- 

5º 
(Competências do Presidente) 

Ao Presidente da CA, cabem as seguintes funções: representar a CA; convocar, presidir e dirigir as reuniões 
da CA; promover o cumprimento das deliberações tomadas pelo órgão a que preside; garantir o 
funcionamento do CA, de modo a assegurar a satisfação dos objectivos que lhe são cometidos, nos termos e 
para os efeitos do Decreto Regulamentar nº 18/2009.----------------------------------------------------------------------- 
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6º 
(Convocação de Reuniões) 

As reuniões são convocadas, com expressa indicação do dia, hora e local da sua realização, por comunicação 
individual dirigida a cada um dos membros, com antecedência de uma semana.------------------------------------- 

7º 
(Ordem de Trabalhos) 

A Ordem de Trabalhos de cada reunião é remetida a todos os membros, acompanhada pela documentação 
respectiva, juntamente com a convocatória.------------------------------------------------------------------------------------ 

8º 
(Reuniões Ordinárias) 

A CA reúne ordinariamente, entre 15 e 31 de Janeiro de cada ano, para:------------------------------------------------ 
a) Análise das propostas de avaliação e a sua harmonização;-------------------------------------------------------------- 
b) Verificação do cumprimento das percentagens dos desempenhos mais elevados (relevante e excelente, 
respectivamente, 25% e 5% do total dos trabalhadores);-------------------------------------------------------------------- 
c) Iniciar o processo que conduz à validação do “desempenho relevante” e “inadequado”;------------------------- 
d) Iniciar o processo que conduz ao reconhecimento do “desempenho excelente”.----------------------------------- 

9º 
(Reuniões Extraordinárias) 

1. A CA reúne ainda extraordinariamente sempre que o Presidente convoque;---------------------------------------- 
2. A convocação da CA, nos termos do número anterior, poderá fazer-se com a antecedência mínima de 
48 horas e a convocatória será acompanhada da respectiva Ordem de Trabalhos e documentação.------------ 

10º 
(Actas das Reuniões) 

De cada reunião da CA será lavrada a respectiva acta que, depois de aprovada, deverá ser assinada pelo 
Presidente e por quem a lavrou.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11º 
(Formas de Votação) 

1. As votações que implicarem a apreciação dos avaliadores aos avaliados são sempre feitas por escrutínio 
secreto;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. As deliberações da CA são tomadas por maioria absoluta dos membros;------------------------------------------- 

3. Não é permitida a abstenção dos membros da CA.------------------------------------------------------------------------- 
12º 

(Quorum) 
1. A CA só pode deliberar na presença de mais de metade do número dos seus membros;-------------------------  
2. Na falta do quorum previsto no número anterior, será designado pelo Presidente outro dia para a reunião, 
com a mesma natureza, sendo enviada convocatória. ----------------------------------------------------------------------- 

13º 
(Solicitação de Elementos) 

A CA pode solicitar aos avaliadores e aos avaliados os elementos que julgar convenientes para o seu melhor 
esclarecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14º 
(Validação da Avaliação Final) 

Após a reunião de avaliação, entre avaliador e avaliado, que dá conhecimento da proposta de avaliação, o 
CA reúne para: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Validar as propostas de “desempenho relevante e desempenho inadequado);------------------------------------- 
b) Reconhecer o “desempenho excelente”. Este reconhecimento implica declaração formal do CA, assinada 
por todos os membros presentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15º 
(Casos Omissos) 

Aos casos omissos no presente Regulamento aplicar-se-ão as disposições legais em vigor, nomeadamente a 
lei 66-B/2007, de 28 de Dezembro, e Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 de Setembro.---------------------- 

16º 
(Aplicação Supletiva) 

Supletivamente, aplicar-se-ão disposições legais previstas no Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei 
nº 6/96, de 31 de Janeiro, Decreto-lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, e lei nº 30/2008, de 10 de Julho.----------- 

17º 
(Entrada em Vigor) 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicitação (afixação nos serviços).------------  
 

3. Eco-Freguesias XXI: Analisada a publicidade sobre o projecto Eco-Freguesias XXI, foi deliberado não 

participarmos no referido projecto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Feira da Meadela: Continuam a desenvolver-se os trabalhos para que logo que possível seja a feira 

instalada na Praça Linha Vale do Lima. No que respeita a correspondência contestatária da sua recolocação, 

foi decidido não prestar grande importância, considerando ter este assunto sido devidamente discutido e 

amplamente aprovado em Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------------------- 

5. Conselho Eco-Escola da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo: 

Reconfirmada a indigitação da Vogal Rita Guerreiro para representação da UFVC.----------------------------------- 

6. Suplemento de penosidade e insalubridade: O Orçamento de Estado para 2021 estabeleceu o 

suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade. Porque se reconhece que na UFVC existem dois 

trabalhadores nestas condições, foi aprovado por unanimidade se proceda à respectiva aplicação do 

suplemento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Cedência de terreno ao domínio público: Com base na declaração atestada pelo antigo Presidente da 

Junta de Freguesia da Meadela, Manuel Américo Matos Carvalhido, vai ser emitida uma declaração de que 

João da Cunha Martins, já falecido, cedeu ao domínio público cerca de 25 m2 do artigo matricial urbano 
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nº 2139 da União das Freguesia de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, antigo 

artigo matricial urbano nº 1164 da agregada Freguesia da Meadela, situado na Rua Fonte do Branco, a 

requerimento de sua filha Maria Manuela Gomes Martins.----------------------------------------------------------------- 

8. ATM em Monserrate: Face a condicionalismos referidos pelo Administrador do Condomínio, foi elaborado 

texto de sensibilização aos moradores e enviado email ao Administrador a solicitar informação de quantos 

condóminos são necessários para a realização de Assembleia Geral. Entretanto, surgiram mais potenciais 

interessados em ceder espaço para a instalação da ATM em seus estabelecimentos.------------------------------- 

9. Eventual confinamento geral: Foram trocadas impressões sobre a eventualidade de ser estabelecido novo 

confinamento geral. Se tal vier a acontecer, serão tomadas medidas adequadas que não serão muito 

diferentes das aplicadas no primeiro confinamento.-------------------------------------------------------------------------- 

10. Eleições Presidenciais: De acordo com o MAI, foram criadas mais mesas de voto. Aguarda-se encontro 

com o Município para ver da possibilidade do alargamento e entradas específicas das áreas onde é habitual 

a localização das mesas de voto, bem como a desinfecção dos locais de voto.----------------------------------------- 

11. Cedência das instalações do Polo de Monserrate: Para encontro com o candidato João Ferreira e ex-

trabalhadores dos ENVC, foi deliberado ceder as instalações na tarde do dia 14 de Janeiro.----------------------- 

12. Proposta de lei nº 68/XIV (Modificação e extinção de Freguesias): Recebida da ANAFRE proposta de lei, 

que foi encaminhada para os eleitos da Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------- 

13. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Enviados ao Município as GOP 2021 e orçamento recentemente aprovados em Assembleia de Freguesia;- 

b) Recebido abaixo-assinado dos moradores do Bairro Jardim a propósito das condições de trânsito no 

Bairro. Foi a petição encaminhada para o Município e o Presidente do Executivo vai encontrar-se brevemente 

com os dinamizadores da reivindicação;----------------------------------------------------------------------------------------- 

c) A propósito das grelhas de águas pluviais entupidas e com canalete a descoberto na Rua D. Maria II, foi o 

assunto encaminhado para o Município;----------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Os moradores vizinhos do ex-Hotel Viana Sol receiam perigos pela utilização nocturna e abusiva de 

eventuais sem abrigo. Foi participado o assunto às diversas entidades para serem tomadas medidas 

cautelares.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Recebidos da Doca Pesca e reencaminhados para o Refeitório Social de Nossa Senhora de Fátima mais 

12 kg de peixe;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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f) Da munícipe Raquel Cruz foi recebida nota do regresso dos sem-abrigo às instalações da REFER na 

Av. Conde da Carreira. Este assunto foi, tal como outros idênticos, encaminhado para as entidades 

competentes;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Registado o reconhecimento louvável da tripulação e mestre do barco de pesca artesanal “Sempre em 

Frente”, que participou activamente no salvamento da tripulação do barco “Samaritana”, que se afundou ao 

largo da costa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

(Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rita Joana da Silva Guerreiro 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 


