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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Ao décimo oitavo dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas vinte horas e trinta 

minutos, reuniu a Assembleia da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e 

Monserrate) e Meadela, em Sessão Ordinária, nas instalações do Polo de Monserrate, localizadas na 

Alameda João Alves Cerqueira, nº 470, 4900 Viana do Castelo, tendo a mesma sido presidida por 

Maria Glória Lourenço (1ª Secretária), em substituição do presidente da Mesa da Assembleia, 

impedido por motivos de saúde e secretariada por António Amorim Carvalhosa (2º secretário) e 

pelo eleito José Manuel Filgueiras, o que foi aceite pela Assembleia.------------------------------------------- 

O Executivo da União das Freguesias fez-se representar por José António Gonçalves Ramos 

(Presidente), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), Amadeu Antunes Bizarro 

(tesoureiro) e pelos Vogais Luis Ramiro, Gigante, Vítor Antunes Silva, Rita Joana Silva Guerreiro e Rui 

Manuel Pimenta Salgueiro, (Doc. nº 1).--------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme Folha de Presenças, (Doc. nº3) compareceram os membros da Assembleia Ana Margarida 

Rodrigues Ferreira da Silva, Carlos Manuel Alves Tavares, Fernando Domingues Afonso de Miranda, 

Hugo Manuel Fernandes Meira, Jaime Miranda Caridade, João António Sousa Correia, José Carlos 

Rego da Silva Oliveira Freitas, José Manuel de Castro Filgueiras, Mafalda Sofia Araújo dos Santos 

Oliveira, Manuel Américo Matos Carvalhido, Maria Eugénia Correia de Castro Jàcomo, Mariana 

Pinheiro Coutinho de Almeida, Rogério Manuel de Amorim Barros, Sara Maria da Silva Gorito, Sara 

Cristina Brota e Tiago Fernandes Oliveira.------------------------------------------------------------------------------ 

Verificou-se a ausência justificada de José Maria Amieira Flores, substituído por Sara Maria da Silva 

Gorito. (Doc.nº 2). O presidente da Mesa, António Rui Viana, não foi substituído, dado o 

conhecimento tardio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ORDEM DE TRABALHOS: 

A - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------- 

B.  PERÍODO DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Aprovação da Acta nº 14 da reunião da Assembleia Freguesia anterior;----------------------------------- 



 

 

 

1.º Mandato  
Ata n.º 15 
Pág. n.º 2 

 
 
2º Informação do Presidente (Doc. nº 6).------------------------------------------------------------------------------- 

3º Apreciação e votação, relativa ao Regulamento Tabelas e Taxas para o ano 2021 (Doc. nº 7).-------- 

 4º Apreciação e votação, relativa às Grandes Opções do Plano, o Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos e Mapa de Pessoal para o ano de 2021 (Doc. nº 8 e 9)------------------------------------------ 

5º Autorização para assinatura de acordos de Competências e celebração de contratos (Doc. nº 10).- 

6º Autorização de assinatura de protocolos de acordos de execução e cooperação com outras 

entidades, (Doc. nº 11).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7º Dar conhecimento de protocolos entre a Junta e outras Entidades (Doc. nº 12).-------------------------  

8º Toponímia, Doc. nº 13.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9º Outros assuntos de interesse para a Freguesia.------------------------------------------------------------------- 

C. PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO. (Não terá lugar)---------------------------------------- 

A. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

A.1- Hugo Meira: Informou que ainda não tinha obtido respostas às questões colocadas na última 

Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Respondeu a Hugo Meira, 

que daria todas as respostas em outros assuntos de interesse para a freguesia.-----------------------------

Apresentado um voto de pesar pelo falecimento do cidadão Nicolau Veríssimo (Doc. nº4), o qual foi 

aprovado por unanimidade, cumprido um minuto de silêncio.---------------------------------------------------   

Apresentação de condolências pelo conhecimento do falecimento de Domingos Ledo, sogro do 

membro da Assembleia de Freguesia, Jaime Caridade.------------------------------------------------------------- 

A.2 - Intervenção do Público: Sem intervenção --------------------------------------------------------------------- 

B - PERÍODO DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------------------------------------------------- 

B.1 - Aprovação da Acta nº 14 da sessão da Assembleia de Freguesia anterior.------------------------------ 

Foi efetuada a sua leitura e colocada à discussão e votação (Doc. nº 5).--------------------------------------- 

Hugo Meira: Apontou um pequeno lapso na Ata, quando da sua intervenção e solicitou a separação 

de trânsito de contentores do lixo e sua higienização, retificação que foi aceite e corrigida pela Mesa 

da Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Ata foi aprovada por maioria, com uma abstenção e uma declaração de voto.---------------------------- 
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B.2º- Informação do Presidente: José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do 

Castelo: Pediu a palavra e solicitou à Assembleia para que as informações do Presidente fossem 

dadas no ponto de outros assuntos de interesse para a Freguesia.---------------------------------------------- 

Hugo Meira: Manifestou o seu contentamento e louvou a anterior Assembleia, por ter corrido de 

forma muito positiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B.3º– Apreciação e votação, relativa ao Regulamento Tabelas e Taxas para o ano de 2021:-------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Informou os presentes sobre 

Regulamentos, Tabelas e Taxas para o ano 2021.--------------------------------------------------------------------- 

Não houve pedidos de esclarecimento, pelo que a proposta apresentada pelo Executivo foi colocada 

à votação obtendo o seguinte resultado: A favor: 15 (quinze) votos, contra: 0 (zero) votos e 

abstenções: 0 (zero) votos. Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------- 

B.4º- Apreciação e votação, relativa às Grandes Opções do Plano, o Orçamento o Plano Plurianual 

de Investimentos e Mapa de Pessoal para o ano de 2021:--------------------------------------------------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo:--------------------------------------- 

Tomou a palavra e pediu desculpa por só hoje entregar os restantes documentos retificados do 

plano plurianual de investimento, por não ter tido até aí parecer favorável. Informou ainda que 

foram ouvidos ao abrigo do estatuto da oposição os representantes do CDS,PSD,PS, BE e que as 

propostas sugeridas foram comtempladas no plano que hoje será submetido à aprovação. 

Conforme doc. nº1:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Meira, tomou a palavra demonstrando o seu agrado pelo Executivo ter acionado o referido 

estatuto e ter aceite as propostas apresentadas pela oposição. Fez também uma declaração de voto 

pela abstenção no plano.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Colocada à votação, a proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte resultado: A favor: 14 

(catorze) votos, contra: 0 (zero) votos e abstenções: 2 (duas) voto. Aprovada por maioria. ------------- 

B.5º- Autorização para assinatura de acordos de competências e celebração de contratos.-------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Informou que 

independentemente da autorização dada pela Assembleia, teria que dar conhecimento à mesma 

dos acordos assumidos pelo Executivo.--------------------------------------------------------------------------------- 
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 Hugo Meira: Fez uma declaração de voto por ter votado contra.------------------------------------------------ 

 A proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte resultado: A favor: 14 (catorze) votos, 

contra: 1 (um) voto e abstenções: 1(uma) voto.---------------------------------------------------------------------- 

Tiago de Oliveira: Apresentou uma proposta de retificação da Ata e uma moção sobre “ Residência 

de Emergência Social”, (Doc. nº14). Esta moção será objeto de análise e discussão no ponto “ Outros 

Assuntos de Interesse para a Freguesia”.------------------------------------------------------------------------------- 

José Carlos Freitas: Tomou a palavra e disse que quer a alteração à Ata e a Moção eram 

extemporâneas, carecem de regularidade, dado que o Tiago não esteve presente desde o início da 

Assembleia, mas que no entanto não se opunha à sua aceitação.----------------------------------------------- 

 B.6º- Autorização de assinatura de protocolos de acordos de execução e cooperação com outras 

entidades.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Informou detalhadamente a 

assinatura de protocolos de acordo de execução e cooperação com outras entidades.-------------------- 

Colocada à votação, a proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte resultado: A favor: 14 

(catorze) votos, contra: 0 (zero) votos e abstenções: 2 (duas) votos.------------------------------------------- 

B.7º – Dar conhecimento de protocolos entre a Junta e outras Entidades.------------------------------------ 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Tomou a palavra informando 

os presentes dos protocolos existentes e que o mapa permite um melhor esclarecimento.-------------- 

 B.8º - Toponímia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Questionou se todos tinham 

recebido a Ata da Comissão de Toponímia, e Informou os membros da Assembleia que chegaram 

mais tarde, da ausência do Presidente da Assembleia Rui Viana e explicou todos os pontos 

aprovados pela referida Comissão.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Colocadas à votação a proposta apresentada pelo Executivo para atribuição de Praça Aristides de 

Sousa Mendes, conforme solicitação de Parecer do Município de Viana do Castelo, obteve o 

seguinte resultado: A favor: 18 (dezoito) votos, contra: 0 (zero) votos e abstenções: 0 (zero) votos. 

Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A proposta apresentada pelo Executivo para atribuição de Rotunda do Rotary Internacional obteve o 
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seguinte resultado: A favor: 18 (dezoito) votos, contra: 0 (zero) votos e abstenções: 0 (zero)  votos. 

Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

B.9º- Outros assuntos de interesse para a freguesia:---------------------------------------------------------------- 

José Ramos, Presidente da União de Freguesias de Viana do Castelo: Informou aos Membros da 

Assembleia dos diversos assuntos de interesse para a União das Freguesias de Viana do Castelo, que 

o executivo tudo fará para os melhorar, assim comunicou os dados atuais em Viana do Castelo da 

pandemia COVID – 19 e que o Executivo tudo fará para os continuar a melhorar.--------------------------- 

Carlos Tavares: Pediu a palavra, começando por justificar o seu atraso à Assembleia, referindo-se de 

seguida ao mau funcionamento das AAM que é péssimo, enumerando diversos problemas como, 

faturação, apoio ao cliente que não funciona, assim como livro de reclamações e que foi uma má 

decisão privatizar as AAM. Referiu ainda a limpeza das sargetas que é inexistente, o que não 

permitem o escoamento das águas pluviais. Pediu ao Executivo, para que junto da Câmara 

Municipal diligencie na resolução destes problemas. Deu conta que pretendia apresentar uma 

declaração de voto sobre o ponto 4 da ordem de trabalhos, sobre as opções do plano, orçamento e 

PPI, que fará chegar à mesa dentro de dois dias --------------------------------------------------------------------- 

Tiago Oliveira: Iniciou a sua intervenção, pedindo desculpa pelo seu atraso à Assembleia, 

agradecendo ao PS na pessoa de José Carlos Freitas a aceitação da moção e sua discussão neste 

período, (Doc. nº14). Falou sobre o tratamento e atenção da vida animal, o mau desempenho na 

recolha de resíduos sólidos, a falta de apoio ao comércio tradicional, o desajustado período de 

iluminação natalícia, solicitando ao Executivo para que intervenha junto da Câmara Municipal para 

que a mesma seja ligada por volta das 16.00 horas. Informou ainda que o acesso ao Shopping é 

muito escorregadio e que devia existir uma maior atenção com as passadeiras para peões no jardim 

Dom Fernando.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Tomou a palavra, 

começando por dizer que a iluminação e seu horário já foram objeto de ligeiras alterações. Sobre a 

vida animal, não tinha mais informações do que as existentes, dado que o canil iria para outro lugar 

ao que estava pensado. Dirigiu-se ainda ao representante do PSD Tiago Oliveira dizendo-lhe que 

ficou de lhe enviar umas fotografias e que até hoje não as recebeu.-------------------------------------------- 
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Hugo Meira: Informou que a proliferação de ratos na cidade é uma consequência pela falta de uma 

eficaz recolha dos resíduos sólidos urbanos e que a pandemia não serve de desculpa.-------------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Usou da palavra e respondeu 

a Hugo Meira que está atento e tudo tem feito para se solucionar este problema e que a Câmara vai 

adquirir novos equipamentos para que tais situações deixem de existir.--------------------------------------- 

Ana Margarida: Pediu a palavra e refutou a moção proposta pelo PSD, achando-a de mau gosto. Os 

sem-abrigo, são um problema mais complexo e não se reduz a meros problemas. A ajuda aos sem-

abrigo, passa pela sua aceitação em ser ajudado, o que não é tarefa fácil.------------------------------------ 

Tiago Oliveira: Respondeu à Ana Margarida contrariando os seus argumentos quanto à moção.------- 

Maria Eugénia Jácome: Usou da palavra expondo a sua experiência e conhecimento à problemática 

dos sem-abrigo, dizendo que não se pode ir contra a liberdade individual, do querer ou não querer 

ser ajudado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jaime Caridade: Pediu a palavra e reforçou o exposto pela Ana Margarida quanto à moção, 

argumentando a sua experiência nesta temática dos sem-abrigo, dado que é funcionário da 

Segurança Social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Carlos Freitas: Pediu a palavra e sobre a moção disse: Que não podemos obrigar quem quer 

que seja à força, pondo em causa o seu elementar direito à liberdade, assim como não devemos 

nem podemos usar uma forma populista.------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Meira: Tomou a palavra e manifestou-se contra a proposta na sua forma, mas que se poderia 

dar um caracter de informação e preocupação e solicitar às entidades uma atenção especial a esta 

problemática.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A Moção “ Residência de Emergência Social” do Agrupamento Politico do PSD, foi colocada à 

votação, sendo rejeitada com 3 (três) votos a favor e 15 (quinze) votos contra.------------------------------ 

O Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo José Ramos, tendo em conta a quadra 

natalícia, aproveitou para ler uma “Mensagem de Natal, (Doc. nº15), assim como desejar boas 

festas a todos os presentes, familiares e amigos.--------------------------------------------------------------------- 

Foi recebida pela Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Viana 

do Castelo uma declaração de voto do representante do PSD Carlos Tavares, sobre as opções do 
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plano, orçamento e PPI (Doc. nº 16).------------------------------------------------------------------------------------ 

 C. PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

Sem intervenção do público.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A ata foi aprovada em minuta, composta por sete folhas, tendo merecido a unanimidade dos 

presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas 23 horas e 10 minutos.------------- 

 
 

A Presidente: Maria da Glória Lourenço________________________________ 

 

O 1º Secretário: António Amorim Carvalhosa____________________________ 

 

O 2º Secretário: José Manuel Filgueiras_______________________________ 

 

 

 

 


