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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 27 DE OUTUBRO DE 2014 

 
----Aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano dois mil e catorze, reuniu na sede, sita na 
Rua Conde de 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). ------------------------------------------------------------------------------  
Antes de se entrar na ordem de trabalhos, e por solicitação do Vogal Carlos Tavares, foi 
esclarecido pormenorizadamente o processo do molde dos corações decorativos e que deu azo 
a discussão e aprovação na última Assembleia de Freguesia que o molde fique à guarda da 
Escola Secundária de Monserrate, concluindo que o processo não foi conduzido da melhor 
forma. Para que fique salvaguardado o património vai ser celebrado protocolo entre a União das 
Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela e o Agrupamento 
de Escolas de Monserrate.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
A ordem de trabalhos foi a seguinte:  ------------------------------------------------------------------------------  
1. Acção Social - Deliberados os seguintes subsídios:----------------------------------------------------------- 
a) A Carlos Alberto Dias Martins Vieira, 74,48 € (setenta e quatro euros e quarenta e oito 
cêntimos), destinado ao pagamento de electricidade;  ----------------------------------------------------------  
b) A Maria Alzira Fernandes Vale, 39,36 € (trinta e nove euros e trinta e seis cêntimos) 
destinados ao pagamento de electricidade.  -----------------------------------------------------------------------  
c) A Julieta de Passos Rosário - 260€ (duzentos e sessenta e euros), destinado ao pagamento 
de uma renda.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) A Gonçalo da Silva Amorim, 9,76 € (nove euros e setenta e seis cêntimos), destinado ao 
pagamento de medicamentos;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
e) A Ana Isabel Carvalhido V. Ribeiro, 137,74 € (cento e trinta e sete euros e setenta e quatro 
cêntimos), destinado ao pagamento de água.  --------------------------------------------------------------------  
2. Atribuição de subsídios/apoios:------------------------------------------------------------------------------------- 
a) À Associação Juventude de Viana: Deliberado atribuir um subsídio de 150 € (cento e 
cinquenta euros), destinado ao apoio nas despesas motivadas pela participação na Liga Europeia.  
b) À Associação de Reformados (Encontro de reformados ex-trabalhadores dos ENVC): Por 
intermédio da Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo, foi recebido 
pedido para ajuda no envio de convocatória aos ex-trabalhadores reformados dos ENVC (444) e 
que estão com problemas na sustentabilidade do fundo de pensões. Face ao pedido, a União de 
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Freguesias, disponibilizou os envelopes o que representou um apoio de 173,72 € (0,4777079 
€ x 369). Algumas convocatórias (75) foram efectuadas por sistema electrónico pela ARPVC. 
Posteriormente foi recebido um agradecimento pela colaboração prestada.  -----------------------------  
3. Procedimento concursal para Ajuste Directo: Tomado conhecimento da abertura dos seguintes 
procedimentos concursais em Ajuste Directo:----------------------------------------------------------------------- 
a) com convite endereçado à firma Coelho Gomes & Filhos, Lda., para a execução de passeios 
(Rua da Senhora da Agonia, Avenida da Abelheira e reparação de passagem na Rua Lencastre, 
(junto à Rua Sport Clube Vianense), com o preço base de 6.000€ (seis mil euros);  -------------------  
b) com convite endereçado a Manuel Passos Silva Fernandes, para construção de um jazigo no 
novo quarteirão do cemitério da Meadela, com preço base de 8000€ (oito mil euros);  --------------  
c) dando seguimento ao ponto dezoito, da ata número vinte e quatro, de oito de Setembro: 
endereçar convite a ET Sport, Equipamentos Desportivos e Auditórios, para fornecimento, 
transporte e colocação de relva sintética no campo de fut5 da União das Freguesias, utilizado 
pela Associação de Moradores da Cova, com o preço base de 19 000 € (dezanove mil euros);  --  
O Vogal Carlos Tavares solicitou que, no futuro, sejam endereçados, conjuntamente com o 
projecto de ordem de trabalhos, os diversos documentos de suporte (orçamentos para análise).  -  
4. Rede de Águas e Pavimentação da Rua do Poço do Pescadouro (Meadela): O Presidente do 
executivo, deu informação de contactos estabelecidos com os SMSBVC, na pessoa do Eng.º Vítor 
Lemos, para a hipótese de uma eventual parceria para a execução de rede de águas e 
pavimentação desta rua. O Orçamento ronda os 85 mil euros (oitenta e cinco mil euros) e 
pondera-se a possibilidade da União de Freguesias assumir 50% do custo do cubo a instalar.  ---  
5. Largo Porto Seguro: Na visita efectuada pela Engª Maria da Cruz, do Município de Viana do 
Castelo, a Monserrate, em 6 de Fevereiro de 2014, foi solicitada intervenção no pavimento deste 
largo, local onde estacionam a maioria dos transportes urbanos. O facto de o piso ser em terra 
batida, com o vento e a chuva, causa muitos transtornos aos moradores da área. A Vogal Maria 
da Conceição Azevedo, recomenda insistência na resolução deste problema.  ---------------------------  
6. Estacionamento em Monserrate: O Presidente do executivo informou da conversa tida com o 
Arq. Luís Nobre, sobre os problemas existentes com o estacionamento, bem como das 
preocupações com o encerramento do Parque da Sra. da Agonia. O Vereador informou que a 
solução passa por pôr em prática um estudo com decisão global de estacionamento e pela 
imprescindível decisão dos Ministérios do Ambiente e Finanças para que o Município possa 
assumir o Parque e lançá-lo futuramente em sistema “low-cost”.  -------------------------------------------  
7. Legalização dos terrenos onde se situa a Associação de Moradores da Cova: O Presidente do 
executivo, informou das diligências efectuadas na Câmara Municipal (Arq. Luís Nobre), para 
desbloquear o processo de legalização. Este contacto contou com a participação do Técnico 
indigitado pela Associação de Moradores da Cova (Eng.º Salvador). Vamos de imediato proceder 
ao registo na Conservatória do Registo Predial da parcela doada pelo Município à extinta 
Freguesia da Meadela.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8. Apresentação do Plano de Actividades e Orçamento do Município: O Presidente do Município 
fez recentemente uma reunião com os Presidentes de Junta e explanou em traços gerais as 
directrizes do plano e orçamento para 2015. No prosseguimento desse encontro, solicitou o 
envio das prioridades de cada uma das Juntas de Freguesia. Nesse sentido, foram enviadas para 
a Câmara as prioridades da União das Freguesias:-------------------------------------------------------------- 
SANTA MARIA MAIOR:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OBRAS COM ORÇAMENTO/ESTIMATIVA------------------------------------------------------------------------------- 
1ª Prioridade: Rotunda do Continente;-------------------------------------------------------------------------------- 
2ª Prioridade: Rua Ramalho Ortigão/Largo Nossa Sra. das Necessidades/Rua Francisco Sá--------- 
Noronha – beneficiação do pavimento e águas pluviais; Estudo urbanístico do terreno, pertença 
do Município, entre a Praça Dr. António Feio Ribeiro da Silva e a Rua Conceição Madruga; 
3ª Prioridade: Arranjo dos passeios degradados de várias artérias.------------------------------------------ 
VIATURAS DE QUE DISPÕE:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
90-34-ZI (2004) Mazda – Modelo B (UN1A22) REG é utilizada durante a semana pelos cantoneiros 
na limpeza da Freguesia;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRATORES DE QUE DISPÕE:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nenhum.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIORIDADE DE VIATURAS PARA 2015:-------------------------------------------------------------------------------- 
Nenhuma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MONSERRATE:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBRAS COM ORÇAMENTO/ESTIMATIVA------------------------------------------------------------------------------- 
1ª Prioridade: Rua Cidade de Riom/Transversais (Urb. Quinta de Monserrate);--------------------------- 
2ª Prioridade: Remodelação das seguintes artérias: Rua Frei Bartolomeu dos Mártires/Rua Cónego 
Domingos Borlido/Rua dos Rubins/Rua da Vedoria/Rua do Trigo;------------------------------------------- 
3ª Prioridade: Parque infantil do Largo da Vaquinha (Quinta de Monserrate): estimativa 37 500 €; 
VIATURAS DE QUE DISPÕE:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
18-73-HB (1996) Ford Transit 120 Van (TN-4) é utilizada durante a semana pelos cantoneiros na 
limpeza da Freguesia e ao fim de semana no apoio ao transporte dos atletas do Clube 
Desportivo de Monserrate (Voleibol Feminino);---------------------------------------------------------------------- 
TRATORES DE QUE DISPÕE:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nenhum.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIORIDADE DE VIATURAS PARA 2015:-------------------------------------------------------------------------------- 
Substituição de viatura: estimativa 25 000 €.----------------------------------------------------------------------- 
MEADELA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBRAS COM ORÇAMENTO/ESTIMATIVA------------------------------------------------------------------------------- 
1ª Prioridade: Entubamento e passeio da Rua Couto Paredes: estimativa 20 000 €;-------------------- 
2ª Prioridade: Parque Infantil na Rua das Salinas (Parque de Merendas de Portuzelo): estimativa 
26 000 €;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3ª Prioridade: Rua da Fonte Quente (reposição em cubo): estimativa 11 500 €;------------------------- 
Mais informamos que a parte antiga do cemitério necessita de intervenção urgente, corre riscos 
de aluimento, sem orçamento definido. Estudo pedido.---------------------------------------------------------- 
VIATURAS DE QUE DISPÕE:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
89-06-XV (2004) Opel X83 (VIVARO) transporte de crianças e refeições;----------------------------------- 
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DX - 09-59 (1990) Renault Traffic (T7W 405) pequenas reparações/obras, transporte de pessoal; 
34-63-BS (1993) Mazda E2200 PANEL VAN SR apoio ao executivo/engenheiro e apoio domiciliário 
de enfermagem a idosos.------------------------------------------------------------------------------------------------
TRATORES DE QUE DISPÕE:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
32-40-IN (1997) Massey-Fergusson 362-4RM------------------------------------------------------------------------ 
PRIORIDADE DE VIATURAS PARA 2015:-------------------------------------------------------------------------------- 
Substituição de uma viatura: estimativa 30 000 €.---------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento dos valores previstos no orçamento para a União das Freguesias, sendo: 
Melhoramentos e inertes 130 854,57€ (cento e trinta mil oitocentos e cinquenta e quatro euros 
e cinquenta e sete cêntimos); Transferências: Município de Viana do Castelo (IMI) 41 129,69€ 
(quarenta e um mil cento e vinte e nove euros e sessenta e nove cêntimos); OGE 212 335,00€ 
(duzentos e doze mil trezentos e trinta e cinco euros).  -------------------------------------------------------  
O vogal Carlos Tavares manifestou o seu desagrado por não ter podido, atempadamente, tomar 
conhecimento das prioridades enviadas para o executivo municipal.  ---------------------------------------  
9. Livro “Ensaios IX” sobre Frei Bartolomeu dos Mártires: Deliberado editar este livro do Dr. 
Alberto Abreu pelo custo de 1 708,00€ (mil setecentos e oito euros), com IVA a incluir à taxa 
de 6%, e com responsabilidade e gestão nos moldes da publicação anterior “Nasce uma Rosa 
no Adro” de Hélder Costa.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
10. Colocação de herbicida no valado do Sport Clube Vianense: Deliberado adjudicar à firma 
José Manuel Coutinho “Jardins Coutinho”, pelo valor de 95 € (noventa e cinco euros), a 
colocação de herbicida no talude virado a oeste do Campo nº 2 do Sport Clube Vianense.  -------  
11. Parceria Atlas-Cooperativa Cultural: Após análise do pedido para parceria no processo de 
candidatura ao Programa Escolhas, foi decidido não haver envolvimento enquanto não 
soubermos da decisão da candidatura submetida pelo Município de Viana do Castelo à Acção 4 
–Planos Municipais para a integração de emigrantes e de etnia cigana, para o qual recentemente 
manifestamos disponibilidade para participar no projecto.  ----------------------------------------------------  
12. Festa de S. Martinho dos Comerciantes do Largo de S. Domingos: Para colaborarmos com a 
organização, foi solicitado, por intermédio da União das Freguesias, o apoio no corte de trânsito 
das 21 às 23 horas do dia 11 de Novembro e ainda o apoio na cedência de tenda para a 
oferta de castanhas durante o dia.------------------------------------------------------------------------------------ 
13. Ribeira de Seitas - Ribeira de S. João - Ribeira de S. Vicente:-------------------------------------------  
Tomado conhecimento das diversas diligências junto dos SMSBVC, da Protecção Civil e da 
Associação Portuguesa do Ambiente para encontrar uma solução para o corte de vegetação e 
desassoreamento do leito.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
14. Diversos:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Heráldica: Abordada uma proposta/projecto de alteração e agregação das três freguesias, que 
ficou para análise posterior;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Teatro “Enquanto Navegamos”: Tomado conhecimento da peça e da disponibilidade de 
aquisição de bilhetes com desconto, pelo valor de 4 €.-------------------------------------------------------- 
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c) Workshop Resinagem: Considerada sem interesse a nossa participação.-------------------------------- 
d) Oferta de livros a Mestre José Manuel Pereira: Deliberado ofertar 2 livros de edições antigas.- 
e) Programa de Acção para valorização costeira do Litoral Norte: Recebido convite e vamos 
fazer-nos representar em reunião a realizar em Ponte de Lima no dia 28 do corrente.  -------------  
f) Vencer a Idade com saúde: O Presidente participou em reunião no dia 27, na Câmara 
Municipal, para apresentação do respectivo programa. ----------------------------------------------------------  
g) Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE): O Presidente participou na reunião da Delegação 
Distrital da ANAFRE, realizada em Vila Nova de Cerveira, no passado dia 25. ----------------------------  
h) A Cidadania e Ambiente no Vale do Lima: Tomado conhecimento do convite recebido para 
sessão de encerramento do projecto, a realizar no próximo dia 31 de Outubro, em Ponte de 
Lima.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
i) Abertura Oficial da Biblioteca Escolar: Tomado conhecimento da participação na abertura 
oficial da Biblioteca Escolar da Escola Básica da Igreja.  ------------------------------------------------------  
----No final, depois de lida a presente ata, composta por cinco 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.--------------------------- 
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