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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 26 DE ABRIL DE 2017

Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezassete, 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, estando presentes 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). Após análise da acta
nº 85, foi a mesma aprovada. .........................................................................................................................
De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: ..............................................................................................
1. Apoio Social: Deliberado atribuir subsídio no valor de 300€ (trezentos euros), correspondente a duas
rendas em atraso, ao casal Daniela Paula Araújo da Cunha e Eugénio Manuel Freitas Dias Maciel, na
sequência de processo de penhora elaborado por Pedro Meira Advogados. ....................................................
2. Atribuição de subsídios: Aprovada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios: .......................
– Moto Clube Foz do Lima: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao 13º Passeio Todo-o-Terreno da
Flor, a realizar no dia 6 de Maio; ...................................................................................................................
- Associação de Natação do Minho: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio à realização do IV Meeting
Internacional Águas Abertas Sra. d’Agonia; ..................................................................................................
- CAO João Barreto: 200€ (duzentos euros) para apoio à peregrinação ao Santuário de Fátima; .....................
- 3º Convívio dos Antigos Alunos da Escola da Avenida “Vamos voltar à Escola”: Oferta de bolo de
confraternização no encontro a realizar no dia 6 de Maio. ..............................................................................
3. ATL de Verão: Deliberado arrancar com o processo para a realização do ATL de Verão, a levar a efeito
de 26 de Junho a 4 de Agosto (6 semanas). ....................................................................................................
4. Melhoramentos e beneficiações em Parques Infantis: Após análise dos orçamentos solicitados a:
Concretos Detalhes Unipessoal, Lda.; Talente Esquadria, Lda.; e Espaços Construção Civil e Obras Públicas;
foi escolhida como melhor cotação a de Espaçus Construção Civil e Obras Públicas: Parque Infantil de
S. João (580,00 mais IVA); Capitães de Abril/S. Vicente (2662,00 mais IVA); Marina (3645,69 mais IVA);
Fonte da Pica/Quinta dos Rubins (7202,22 mais IVA); Parque da Cidade (19 342.90 mais IVA), num total
de 33 432,81 mais IVA. Foi deliberada por unanimidade a abertura de procedimento concursal por ajuste
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directo a esta empresa pelo preço base de 34 000,00€ (trinta e quatro mil euros) acrescido de IVA à taxa
legal em vigor. ...............................................................................................................................................
5 Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 10/19 a Elisabete da
Cunha Vieira Barbosa, residente na Rua Artur Maciel, 123 r/c, 4900-594 Viana do Castelo. ..........................
6. Cedência de terreno ao domínio público na área da Meadela: Para que conste, e em conformidade
com a declaração apresentada nesta autarquia pelo Senhor Nicolau da Conceição Veríssimo (apensa à
presente acta), no exercício das suas funções de Presidente da Junta de Freguesia da Meadela, no seu
mandato de 1979 a 1982, confirma que o Senhor António Pires Moreira, residente na Estrada da Igreja,
nº 464, Perre, 4925-574 Viana do Castelo, cedeu ao domínio público 255 metros quadrados da parcela de
terreno do antigo artigo rústico nº 1603 da extinta freguesia da Meadela, actual artigo rústico nº 1962 da
União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, situado na Rua da
Portela com a Rua Couto Paredes, conforme levantamento topográfico que ficará igualmente apenso a esta
acta, este assunto voltará para discussão na próxima reunião do executivo. .....................................................
7. Novas instalações do Polo de Monserrate: Na sequência da questão levantada na última reunião, e após
conhecimento de que, em reunião do Executivo Municipal, um vereador do PSD questionou a pertinência da
aquisição das novas instalações, o Presidente do Executivo referiu não compreender esta abordagem, dado
ser do conhecimento público (2005-2009) que a agregada Freguesia de Monserrate e o Município tinham
iniciado as conversações para remodelação das instalações da Rua dos Poveiros. Mais tarde, concluiu-se que
não seria viável, culminando no dia 20 de Janeiro de 2017, com a abertura das instalações há muito tempo
desejadas, com os acessos condignos às pessoas com maiores dificuldades de mobilidade, o que deu enorme
contentamento à população habitante da zona geográfica de Monserrate. Mais uma vez, prestou amplos
esclarecimentos da forma e da concessão das instalações à União das Freguesias logo após o pagamento da
última prestação ao proprietário por parte do Município. ................................................................................
8. Ajudas de Custo – Compensação de encargos (Secretário/Tesoureiro): Na sequência das dúvidas
levantadas por um membro da Assembleia de Freguesia e, posteriormente, de um membro do Executivo, o
Presidente do Executivo fez distribuir comunicação esclarecedora da ANAFRE sobre o assunto. ..................
9. ATL da Páscoa: Foi feita uma resenha de como decorreram os tempos livres da Páscoa. Reconhecida a
necessidade de manter estas iniciativas como forma de ajuda a quem tem dificuldades de deixar entregues e
ocupados os seus educandos no período de férias. ..........................................................................................
10. Queima do Judas: Iniciativa realizada com ampla participação dos munícipes e que decorreu como
previsto. .........................................................................................................................................................
11. Compasso Pascal na Meadela: Decorreu como tem sido a tradição e com muito agrado. .......................
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12. Concerto pela Paz: Integrado nas III Jornadas Tertulianas, vai realizar-se no dia 19 de Maio, no Teatro
Sá de Miranda e conta com apoio da Câmara Municipal. ...............................................................................
13. Limpeza da Praia do Coral: Numa iniciativa do Agrupamento de Escolas do Atlântico, vai realizar-se
amanhã, dia 27 de Abril, a limpeza da Praia do Coral por cerca de 50 alunos, iniciativa que conta com o
apoio da União das Freguesias no transporte e fornecimento de luvas e sacos para o lixo. ..............................
14. Cedência de espaço da Feira da Meadela ao Rally de Portugal: Por solicitação do Município, vai ser
cedido um espaço da actual feira da Meadela para apoio ao Rally de Portugal, no dia 19 de Maio. .................
15. Reunião com Representantes dos Agrupamentos Políticos (Regulamento do Cemitério da
Meadela): O Presidente do Executivo informou detalhadamente de como decorreu esta reunião realizada no
seguimento da proposta da Assembleia de Freguesia. No contexto da abordagem feita nessa reunião, o
Presidente do Executivo deu conta de que, do levantamento feito das 27 freguesias do concelho, 17 não têm
qualquer regulamento no portal de freguesias, 6 freguesias mencionam residentes e recenseados e, por
último, 4 freguesias mencionam naturais e recenseados, excluindo residentes. Ainda durante a sua
intervenção, deu conta de que o regulamento do Cemitério Municipal não autoriza a inumação de cadáveres
de naturais não residentes, mas aceita indivíduos falecidos no concelho de Viana do Castelo, exceptuando
aqueles (cujo óbito tenha ocorrido em freguesias do mesmo concelho que disponham de cemitério próprio).
Alertou que, posteriormente, o cemitério da Meadela poderá não ter possibilidades de sepultar, por falta de
espaço, residentes ou recenseados. Daí, no seu entender, não deve constar a expressão “naturais”, de forma a
salvaguardar que, futuramente, não se verifique a situação anterior. ...............................................................
A ausência dos representantes do PS e do CDS foi registada com algum desagrado, mas a questão que deu
origem a esta reunião também foi dada como inconclusiva, pelo que se aguardam para discussão as
propostas que cada Agrupamento Político entender apresentar. ......................................................................
16. Estágio da Aluna do IPVC sobre levantamento e apoio a idosos: Dada a informação de como tem
estado a decorrer este estágio na área geográfica de Santa Maria Maior, admitindo-se a possibilidade da
extensão do mesmo à área geográfica de Monserrate e Meadela. ....................................................................
----No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro 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 trinta minutos………………………………………………
O Presidente ____________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)

Junta de Freguesia de
Viana do Castelo (Santa Maria
Maior e Monserrate) e Meadela
Concelho de Viana do Castelo

Ata n.º 86
Pág. n.º 4

O Secretário ____________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)

O Tesoureiro ___________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Carlos Manuel Alves Tavares)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Maria da Conceição Barbosa Azevedo)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)

