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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 14 DE JULHO DE 2014 

 

----Aos catorze dias do mês de Julho 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. Acção Social – Deliberados os seguintes apoios:--------------------------------------------------------- 
a) a Maria Madalena Alves da Costa, 6,48€ (seis euros e quarenta e oito cêntimos), destinada 
aquisição de leite;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) a José Carlos da Silva Freitas, 34,42€ (trinta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos), 
destinado pagamento de factura de electricidade e água;------------------------------------------------------ 
c) a Nuno Miguel Arezes Gonçalves, 285€ (duzentos e oitenta e cinco euros), destinado ao 
pagamento de renda;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d) a Khadijeh Nasri, 159€ (cento e cinquenta e nove euros), destinado ao pagamento de 
alojamento em quarto no Lar de S. Teresa;------------------------------------------------------------------------ 
e) a Emília Neiva Gonçalves, 260,00€ (duzentos e sessenta euros), pagamento de uma renda, 
outra será pago pela CARITAS, e 24,41 € (vinte e um euros e quarenta e um cêntimos),  
referente a factura de electricidade;---------------------------------------------------------------------------------- 
f) a Joaquim Manuel Silva Santos, 199,47€ (cento e noventa e nove euros e quarenta e sete 
cêntimos), destinado ao pagamento de factura de  electricidade.-------------------------------------------- 
----2. Atribuição de subsídios:------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) ao Sport Clube Vianense: Encontro antigos atletas e dirigentes (200€) e apoios gasóleo 
empréstimo carrinhas ATLS (150€): 350€ (trezentos e cinquenta euros); ---------------------------------- 
b) à Associação Desportiva Afifense: Apoio ao transporte de atletas da área geográfica da União 
das Freguesias na época desportiva: 300€ (trezentos euros);-------------------------------------------------- 
c) à Associação de Dança dos Distrito de Viana do Castelo: Subsidio relacionado com o apoio 
aos OTLS: 50€ (cinquenta euros);-------------------------------------------------------------------------------------- 
d) à Associação de Judo do Distrito de Viana do Castelo: Subsidio relacionado com o apoio aos 
OTLS: 100€ (cem euros);------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) à AISCA: Subsidio relacionado experiência musical Djembes nos OTLS: 50€ (cinquenta euros);--
f) à ACAPO: Apoio à deslocação actividade Body Board: 75€ (senta e cinco euros);------------------- 
g) ao Corpo Nacional Escutas Meadela: Apoio para custear transporte acampamento de grupo: 
250€ (duzentos e cinquenta euros);----------------------------------------------------------------------------------- 
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h) à UNICEF: crise no Sudão do Sul: 50€ (cinquenta euros);--------------------------------------------------
i) à Associação Dadores de Sangue da Meadela: Protocolo relacionado com o pagamento da 
renda (6 meses 2014) 750€ (setecentos e cinquenta euros) -------------------------------------------------- 
----3. Medida 4: Tomado conhecimento das diligências necessárias para a concretização das 
seguintes apoios no âmbito da medida 4, pelo que vão ser solicitados os respectivos 
orçamentos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Maria das Dores Chaves Passos – Rua Prior do Crato, nº 56;--------------------------------------------- 
b) José Manuel Costa Ramos - Rua do Loureiro,57;------------------------------------------------------------- 
----4. Melhoramentos no cemitério: Deliberado entregar à firma Coelho Gomes Filhos, Lda., a 
reparação do contentor dos resíduos do cemitério e alteração das cotas para receber o novo 
sistema de recolha, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários 
pelo valor de 780 € (setecentos e oitenta euros) acrescido do Iva à taxa legal.------------------------ 
-----5. Melhoramentos no edifício do polo da Meadela: Na sequência do anteriormente deliberado, 
foram reanalisadas as obras necessárias, pelo que tudo vai fazer-se para que a sua conclusão 
se concretize quanto antes. Os custos estão estimados em cerca de nove mil e quinhentos 
euros ao qual acresce o valor do IVA.------------------------------------------------------------------------------- 
----6. Queimador do cemitério da Meadela: Feito a análise ao estado do queimador, este 
encontra-se em estado bastante degradado, desta forma procuramos obter preço para a sua 
reparação que orça em 2.750,00 € e para fazer um novo em aço inox o valor de 3.986,00 € 
aos quais acresce o valor do IVA. Em função da diferença de preços, foi deliberado fazer um 
novo.----------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 
----7. Grelhas /Corrimãos: Deliberada a abertura de um procedimento concursal, ajuste directo, 
para a realização da empreitada de obras públicas de construção e montagem de grelhas e 
corrimãos, com convite endereçado à firma Alves Lourenço & Rocha, Lda. com o preço base de 
6.100,00 € (seis mil e cem euros). A decisão de contratar anexa à presente acta. -------------------- 
----8. Alargamento da via/muro (Quelha das Alminhas): Deliberada a abertura de um 
procedimento concursal, ajuste directo, para a realização da empreitada de obras públicas de 
construção de muro, com convite endereçado à firma Viacimel-Engenharia e Construção, Lda., 
com o preço base de 5.300,00 € (cinco mil e trezentos euros). A decisão de contratar anexa à 
presente acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----9. Acordos de execução de delegação de competências – Gestão e manutenção de espaços 
verdes: O Presidente do executivo informou, que na sequência dos contactos estabelecidos com 
o Presidente do Município, ficou acordado a extensão ou efectivação de nova delegação da 
execução de competências para os núcleos habitacionais dos Capitães de Abril de S. Vicente e 
Abelheira, pelo que se aguarda da aprovação em reunião de Camara Municipal, para 
posteriormente ser apresentada à Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------- 
----10. Convites/Reuniões agendadas:---------------------------------------------------------------------------------  
a) Exposição pintura Vítor Carneiro – Santa Casa da Misericórdia;-------------------------------------------  
b) Exposição desenho e pintura-Casa Manuel Espregueira;------------------------------------------------------ 
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c) Folklore – Letheshome;------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) Quadras Bartolomeanas/ Cerimónias V Centenário nascimento Frei Bartolomeu – Dias 16 e 18 
de Julho;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
e) Convite Festas da Meadela – 1,2 e 3 de Agosto;------------------------------------------------------------- 
f) Apresentação Livro Nasce Roda no Adro – Dia 25 de Julho;-----------------------------------------------
---11. Concessão de sepultura: Deliberado atribuir a Pedro Gonçalves Maciel, CC 3273934, 
morador na Rua dos Pescadores nº 253 a sepultura nº 55 do quarteirão 9, pelo valor de 1.600 
€ (mil e seiscentos euros). O alvará ser entregue contra o pagamento.------------------------------------ 
----12. Transferência de proprietário de sepultura perpétua: Deliberado conceder a transferência 
de proprietário de António Joaquim Borlido Carvalho para António Rodrigues Carvalho, Rua da 
Estrada Velha, n º172-Meadela, o direito ao uso da sepultura perpétua nº 110, por falecimento 
de seu pai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----13. Limpeza de vias (Entre Ponte Nova e o Hotel Axis: Considerando a necessidade de 
limpeza nesta área, foi endereçado ofício à EP Estradas de Portugal.-------------------------------------- 
----14. Polisdesportivo Leandro Quintas Neves: Face ao perigo em que se encontram as balizas, 
foi solicitado a intervenção do Município, que por sua vez solicitou a recolha de orçamento.------- 
----15. Limpeza na área dos antigos pilotos (Rua dos Mareantes): Mais uma vez se insistiu pela 
limpeza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----16. Restos de embarcação na doca comercial: Face ao conhecimento de que o processo 
jurídico está resolvido, foi solicitado à APVC a remoção dos restos da embarcação que tão mau 
aspecto causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----17. Limpeza de ribeiras: Foi endereçado ofício aos SMSBVC a solicitar a limpeza das ribeiras 
de Seitas e Fornelos, bem como da ribeira de Portuzelo.------------------------------------------------------ 
----18. Encontro com moradores da Ribeira: Tomado conhecimento de como decorreu o encontro 
com os moradores. No seguimento das preocupações, foi solicitada uma reunião com o 
Município, que ficou de procurar solução atenuante no problema do aparcamento. Aguarda-se a 
indicação de Técnico para conjuntamente analisar melhor o assunto.-------------------------------------- 
----19. Beneficiações nos Agrupamentos de Escolas EB1 da Abelheira e Agrupamento de Escolas 
de Viana do Castelo: Endereçado ao Município, ofícios com conjunto de melhoramentos 
solicitados pelos agrupamentos.---------------------------------------------------------------------------------------- 
----20. Sargetas entupidas “ Senhora das Candeias.”: Solicitado aos SMSBVC intervenção.------------ 
----21. Sanitários na cidade: Tendo em consideração nada ter sido feito na sinalização dos 
sanitários vai ser feita insistência. Aguarda-se também, o encontrar de solução para notória falta 
de sanitários.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----22. Valorização de resíduos florestais: Recebido da Associação Florestal do Lima, convite para 
a participação de workshop sobre biomassa e valorização dos resíduos florestais a realizar no 
próximo dia 30 de Julho no Auditório da Europac Kraft Viana. A União das de Freguesias far-se-
à representar pelo membro Carlos Tavares.------------------------------------------------------------------------- 
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----23. Troca lugar na Feira da Meadela: Analisado o pedido de troca de lugar efectuado por 
Ângela Susana Peixoto Moledo, foi decidido não aceitar o pedido, para que não seja criado 
precedentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----24. Reparações em Monserrate: Para colmatar problemas em pavimentos e passeios, vão ser 
feitas diligências para seleccionar quem efectue pequenas reparações. ------------------------------------ 
----25. Festas da Meadela: A pedido da Comissão de Festas, vão ser mandados executar 50 
pratos alusivos para ofertas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
----26. Festas da Senhora da Agonia: Foi dado o ponto da situação das diversas diligencias para 
que tudo decorra da melhor forma. Estão assegurados os construtores dos tapetes de todas as 
ruas. Para a mordomia, cortejo e festa do traje estão a ser feitos contactos.--------------------------- 
----27. Centro de Saúde da Meadela: Face às preocupações e rumores do eventual encerramento 
do Centro, foi solicitada reunião ao Dr. Franklim Ramos para saber o que efectivamente se 
passa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----28. Limites Areosa/Monserrate: Tomado conhecimento de procuração emitida a conferir 
poderes forenses a Dr. Manuel Gonçalves e Associados, para defesa da União das Freguesias, 
bem como actualização de testemunhas no processo jurídico a decorrer.---------------------------------  
----29. Acordo Colectivo de Entidade Empregadora: Assinado com o SINTAP Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades de Fins Públicos---------------------------------- 
----30. Empowerconsulting Consultoria e formação: Foi dada pelo presidente informação da visita 
de representante da empresa apresentando possibilidades de efectivação de parceria relativa a 
formações a desenvolver.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----31. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Reunião trabalhadores da autarquia: Foram disponibilizadas as instalações no passado dia 8 
de Julho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Disponibilização de instalações para formação: Tendo como recompensa o valor de 25 € 
diário, podem ser facultadas as instalações;------------------------------------------------------------------------ 
c) Rua Carolino Ramos: Continua a aguardar-se a reparação desta rua.----------------------------------- 
d) Quelha dos Abraços: A aguardar a melhor decisão. Foram feitos contactos com o Município. - 
e) Bairros do IHRU-Nota de imprensa CDU:Tomado conhecimento da deliberação da Camara 
Municipal sobre a necessidade de intervenção urgente nestes Bairros.-------------------------------------- 
f) Encerramento Serviços Públicos: Tomado conhecimento das diligências do partido Os Verdes 
sobre ao assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Cedência da Feira da Meadela: Analisado o pedido da Organização do Festival de Verão 
“Tony Carreira”, para a eventual cedência do espaço da feira da Meadela, ficou este assunto 
aguardar decisão. No entanto se eventualmente for cedido, terá que ser assegurado toda a 
segurança a salvaguarda de danos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
h) Aldeias de Mar: Dada uma panorâmica deste projecto, que é da responsabilidade da CIM. 
Disponibilidade para continuar a dar contributos.----------------------------------------------------------------- 
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----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 zero horas e quarenta e cinco minutos.------------------------------------ 
 
      O Presidente                         O Secretário 
 
__________________________________   ________________________________________ 
    

 O Tesoureiro                O Vogal 
 
__________________________________   ________________________________________ 
      

     O Vogal               O Vogal 
 
__________________________________   ________________________________________
   
        

 O Vogal 
 

__________________________________ 
 


