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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 22 DE SETEMBRO DE 2014 

 
----Aos vinte e dois do mês de Setembro do ano dois mil e catorze, reuniu na sede, sita na Rua 
Conde Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, o executivo da União das 
Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, tendo presidido 
José António Gonçalves Ramos (Presidente), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), 
Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), Carlos Manuel Alves Tavares (Vogal), Maria Rosa Ferreira 
Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Maria da Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui 
Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). A ordem de trabalhos foi a seguinte:----------------------------------- 
----1. Acão Social: José Carlos Silva Freitas- Analisados os problemas que apoquentam este 
munícipe bem com sua esposa. Foi solicitado apoio junto do Dr. Pedro Marques e Dr. Pinto da 
Cunha. Admitida a possibilidade da União de Freguesias suportar eventuais despesas que possam 
advir com o processo de recurso de reforma antecipada do José Carlos Silva Freitas. -------------- 
----2. Atribuição de subsídios/apoios: à Paroquia de Nossa Senhora de Fátima, deliberado atribuir 
um donativo de 500€ (Quinhentos euros), na campanha lançada de solidariedade na ajuda nas 
dificuldades de tesouraria para honrar os compromissos financeiros.--------------------------------------- 
----3ª Festa das Colheitas (Ronda Típica da Meadela): Como forma de apoio, deliberado assumir 
a União de Freguesias os encargos com a instalação de baixada eléctrica para estes festejos.---  
----3.Adjudicação de trabalhos: Tomado conhecimento pormenorizado da adjudicação de 
trabalhos à Firma Coelho Gomes & Filhos (regularização de passeios/pavimentos etc) na 
Urbanização Bela Vista - 410€ (quatrocentos e dez euros); Rua João Castelão Pereira - 585€ 
(quinhentos e oitenta e cinco euros); Pavimentação junto à Sra. dos Caminhos (Abelheira) 
437,52€ (quatrocentos e trinta e sete euros e cinquenta e dois cêntimos). Estes trabalhos 
totalizam a importância de 1.432,52€ (mil quatrocentos e trinta e dois euros e cinquenta e dois 
cêntimos) acrescidos do IVA á taxa legal.------------------------------------------------------------------- 
----4.Reunião Vereadora Dra. Maria José Guerreiro: Tendo em consideração que a 
responsabilidade de parques infantis é da competência do Presidente do Município, este assunto 
não chegou a ser abordado como se pretendia. Abordou-se os critérios a praticar para dar 
satisfação às anomalias nas escolas. O Agrupamento Escolar, terá sempre, que tomar 
conhecimento dos mesmos. Foi aflorada a hipótese da União de Freguesias accionar os 
mecanismos para solicitar que a Escola e Infantário de Portuzelo sejam integradas no 
Agrupamento da Abelheira. Relembrados os valores em débito existentes: Jornadas 2012-1300€; 
2013-1300€, 2014-800€ e Corações- 2500€ que totaliza 5900€. A vogal Maria da Conceição 
Barbosa Azevedo, referiu que os vogais do PSD só souberam da reunião com a vereadora Dr.ª. 
Maria José Guerreiro, 5 dias depois da realização da mesma. O presidente José António 
Gonçalves Ramos, disse que conforme o exposto na ata 24 no seu ponto 20 alínea b) informou 
do pedido desta reunião, bem como de outra com o Presidente do Município. A vogal Maria da 
Conceição Barbosa Azevedo disse, que ficou-se de agendar a reunião, mas isso não invalida que 
logo que fosse agendada a mesma fosse comunicada aos vogais.------------------------------------------  
-----5. Informações diversas:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Assembleia de Freguesia: vai realizar-se no próximo dia 29 de Setembro;----------------------------- 
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b) Oferta de Livros à Biblioteca Municipal: Tomado conhecimento da oferta de 2 exemplares de 
cada uma das edições da União de Freguesias; ----------------------------------------------------------------- 
c) Associação Padre Diogo Vaz Damião: Recebido agradecimento;------------------------------------------- 
d) Caritas Diocesana: Recebido Balanço e Relatório de Actividades 2013;--------------------------------- 
e) Grupo Parlamentar PCP “Serviço Nacional de Saúde”: Recebido documento sobre Serviço 
Nacional de Saúde;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----6. Plano de Actividades, Inventário, PPI, Tabela de Taxas e Orçamento 2015: O Presidente do 
executivo salientou a necessidade de começar-se a pensar nestes documentos.------------------------- 
----6. III Trail Santa Luzia: A exemplo do ano anterior, vão ser feitas diligencias para o apoio a 
este prova nos mesmos moldes.--------------------------------------------------------------------------------------- 
----7. Reunião Colectividades da Meadela: Vai ser solicitada reunião conjunta com as 
colectividades sediadas na Meadela, para solicitar e evitar que nos diversos eventos a realizar, 
haja sobreposições.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----8. Associação Empresarial de Viana do Castelo: Constatou-se que a Junta de Meadela era 
associada. Deliberado que seja regularizada a situação e seja considerada associada a União de 
Freguesias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----9. Concessão de alvará de sepultura perpétua: Deliberado conceder alvará nº 11/2014, de 
sepultura perpétua com o nº09/57 a Rosa de Amorim Malheiro Lima, residente na Rua Pedre 
Alfredo Guerreiro, 145-1º -Meadela.----------------------------------------------------------------------------------- 
----10. Concessão de Jazigo: Deliberado conceder “direito de concessão” de um Jazigo a José 
Framegas Pinheiro de Almeida, residente na Rua Senhora da Ajuda nº 38-Meadela.-------------------- 
----11. Associação Florestal de Lima (Resinagem: Exploração e Comercialização): Recebido convite 
para workshop, a realizar no próximo dia 7 de Outubro, na Sede da Junta de Freguesia de 
Freixieiro de Soutelo.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----12. Limpeza da Praia Norte (Época Balnear): Dado o ponto da situação de como decorreram 
as diversas intervenções de limpeza. No futuro deve precaver-se a limpeza motora, (tractor) já 
que a cooperação com Areosa, não funcionou como se esperava, advindo dai muitas críticas 
dos munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----13. Licença Especial de Ruido – Miguel Rocha e Silva (Meadela): Ponderou-se possibilidade de 
emitir licença em regime extraordinário, como forma de verificar se na prática, as iniciativas a 
levar a feito, vão ao encontro do estímulo à cultura. --------------------------------------------------------- 
----14. Cedência de terreno: Maria Fernanda Meira de Carvalho Natário cedeu ao domínio público 
36,90 m2 do artigo matricial n.º 467, União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria 
Maior e Monserrate) e Meadela, antigo artigo matricial nº. 175 da extinta Freguesia de Santa 
Maria Maior, para se proceder ao alargamento da Quelha das Alminhas, da qual se emitirá 
correspondente declaração.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----No final, depois de lida a presente ata, composta por três 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 quarenta e cinco minutos.--------------------------- 
 
    O Presidente                 O Secretário 
 
__________________________________    __________________________________ 
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  O Tesoureiro         O Vogal 

 
__________________________________    _________________________________ 
          

 O Vogal               O Vogal 
 
__________________________________    __________________________________
    
   O Vogal 
 
__________________________________ 
 
 


