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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015 

 
----Aos dez dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, reuniu na sede, sita na Rua Conde Aurora, 
nº689, pelas vinte e uma horas, 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 
e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). Após aprovação das atas nº 33 e 34 entrou-se na seguinte ordem 
de trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1. Acção Social /Deliberado o seguinte subsídio:--------------------------------------------------------------------------- 
a) a Maria Antonieta Zamith Nogueira: 26,27€ (vinte seis euros e vinte e sete cêntimos) destinado ao 
pagamento de factura de electricidade. A Vogal Maria da Conceição Barbosa Azevedo absteve-se nesta 
deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes subsídios:--------------- 
a) ao Centro Social e Paroquial Nossa Sra. de Fátima - Cantar das Janeiras (Berço e Centro de Dia): 150€ 
(cento e cinquenta euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) à Comissão Promotora do Dia Internacional da Mulher: 450€ (quatrocentos e cinquenta euros).----------- 
c) ao Centro Cultural do Alto Minho (Comemorações do 41º aniversário do 25 de Abril): 700€ (setecentos 
euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) à Associação dos Antigos Alunos da Escola Técnica (Homenagem Alfredo Reguengo): 120€ (cento e 
vinte euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Encontro de Abelheira de Grupos de Janeiras: Efectuado o balanço como decorreu este evento, que 
continuou a contar com a colaboração no Lanche oferecido aos participantes, com a Câmara Municipal e a 
Paroquia da Senhora de Fátima.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Atribuição de Subsidio no Âmbito da Medida 4: Tomado conhecimento da deliberação da Câmara 
Municipal para apoiar obras de beneficiação nas habitações:-------------------------------------------------------------- 
a) 4.151.25€ - Rua Prior do Crato nº 58 (Santa Maria Maior) -------------------------------------------------------------- 
b) 4.366.50€-Rua do Loureiro nº 57 (Monserrate) ---------------------------------------------------------------------------- 
c) 1.205.40€ -Viela de S. Domingos nº 80 (Monserrate) --------------------------------------------------------------------- 
5. Mudança da Alvará de Sepultura: Conforme relação de bens recebida na Autarquia, a sepultura 
perpétua nº 14 do 2º quadro passa para o herdeiro António Afonso Costa.-------------------------------------------- 
6. Comemorações do 48º aniversário do Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores dos ENVC: 
Tomado conhecimento da participação na cerimónia comemorativa.--------------------------------------------------- 
7. Cedência de Instalações: Tomado conhecimento da cedência de instalações:----------------------------------- 
a) ao PCP dia 30 de Janeiro das 21 às 24h (Monserrate);-------------------------------------------------------------------- 
b) à Zona de Intervenção florestal dia 18 de Fevereiro às 9,30 (Santa Maria Maior).--------------------------------- 
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Zona de Intervenção Florestal dia 18 de Fevereiro às 14,30 (Meadela) 
8. Adjudicação de Trabalhos: Deliberado adjudicar a empreitada de obras públicas para 
pavimentação/reparação de arruamentos na área da freguesia, à Firma Coelho Gomes & Filhos, pelo preço 
base de 23.500,00 € (vinte e três mil e quinhentos euros).------------------------------------------------------------------ 
Os trabalhos a executar são os seguintes: pavimentação Rua do Xisto (Meadela), pelo valor de 7.400 € 
(sete mil e quatrocentos euros); aplicação de grelhas de enrelvamento nas caldeiras das árvores na Rua 
Góis Pinto (Monserrate) pelo valor de 1.800 € (mil e oitocentos euros); levantamento do pavimento e 
aplicação de pavimento e passeios na Rua Sport Clube Vianense (Lote 8 - Monserrate) pelo valor de 7.400 € 
(sete mil e quatrocentos euros); melhoramento do pavimento do Logradouro de Santa Catarina/Largo 
Infante D. Henrique (Monserrate), pelo valor de 700 € (setecentos euros); reparação de passeio no bairro 
da escola técnica/IRHU, pelo valor de 300 € (trezentos euros); execução de passeio na Rua Couto Paredes, 
pelo valor 5.000 € (cinco mil euros).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Documento de funcionamento interna: Após ampla discussão e análise do documento interno foi 
considerado que face alguns pontos constantes no documento a situação deveria posteriormente ser 
reanalisada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10. Jornadas Tertulianas: No prosseguimento das informações prestadas na reunião anterior, o presidente 
pormenorizou o programa previsto para marcar o primeiro aniversário das Tertúlias Culturais e que para o 
efeito vai ser enunciado em conferência de imprensa a realizar. Deliberado adquirir singelas lembranças 
para oferta às organizações intervenientes nas jornadas.------------------------------------------------------------------- 
11. Limites Areosa/Monserrate: Tomado conhecimento da convocatória de audiência a realizar no 
próximo dia 2 de Março no Tribunal Administrativo de Braga. ------------------------------------------------------------ 
12. Visita ao Polidesportivo da Cova: Dada uma panorâmica como decorreu a cerimónia de inauguração 
do novo sintético do polidesportivo. A Direcção da Associação de Moradores, aproveitou e lançou o repto 
ao Município para outras obras de beneficiações necessárias e que ficaram de oficializar o pedido.------------ 
13. Semaforização na área geográfica da União de Freguesias: Tomado conhecimento do plano de 
semaforização e a instalação de novos semáforos, junto ao Cemitério da Meadela, S.Vicente e Avenida do 
Atlântico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. Obras de manutenção e remodelação na área geográfica na área da União das Freguesias: Tomado 
conhecimento do início das obras de manutenção na Ponte Seca no Conde da Carreira (Substituição das 
junta de dilatação) e as obras de remodelação na Rua Frei Bartolomeu dos Mártires e Rua Cónego 
Domingos Borlido, Largo Vasco da Gama, Rua de Viana, Rua Prior do Crato, Travessa da Vitória, Beco do 
Caxuxo e o lançamento da nova Rua José Fernandes.------------------------------------------------------------------------ 
15. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Programa Eco Escolas (reunião): O executivo vai fazer-se representar em reunião a realizar no próximo 
dia 12 de Fevereiro na Escola DR. Pedro Barbosa.----------------------------------------------------------------------------- 
b) Gabinete Social de Atendimento à Família: após convite formulado o Presidente vai disponibilizar-se 
para intervir em trabalho vídeo sobre a colaboração com as entidades parceiras para uma melhor 
mobilização dos recursos locais de apoio a famílias carenciadas.---------------------------------------------------------- 
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c) Jardim de Infância de Monserrate: Após apresentação de projecto de reformulação do recreio exterior, 
vai ver-se da possibilidade da União colaborar, após saber-se de outros apoios solicitados ao Município e 
entidades particulares. O transporte de alguns materiais oferecidos está já assegurado pela União de 
Freguesias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----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.------------------------------------------------------------------------------ 
 
              O Presidente                                                                                            O secretário  

________________________ __________________________  

              O Tesoureiro                                                                                            O Vogal  

________________________ __________________________ 

                 O Vogal                                                                                                 O Vogal  

________________________ __________________________ 

                  O Vogal                                                                                             

________________________ 


