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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013 

 
-----Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro do ano de dois mil e treze, reuniu nas instalações 
da Meadela, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, o executivo da União de Freguesias de 
Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, tendo presidido José António 
Gonçalves Ramos (Presidente), com as seguintes presenças: Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), 
António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), 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: Deliberado a atribuição dos seguintes apoios:-------------------------------------------------------------- 
a) a Gonçalo da Silva Amorim, de 4,93 € (quatro euros e noventa e três cêntimos) para pagamento 
de medicamentos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) a Ana Celeste Pereira Alves Mota, de 13,16€ (treze euros e dezasseis cêntimos) para pagamento 
de medicamentos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) a Manuel António Gonçalves dos Santos, de 69,38€ (sessenta e nove euros e trinta e oito 
cêntimos), 33,70 € para pagamento de electricidade e 35,68 € para pagamento de água;----------------- 
d) a Ricardo Jorge do Rosário Batista, de 260,00€ (duzentos e sessenta euros) para pagamento da 
renda de casa;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----2. Atribuição de Subsídios: Deliberado por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:------ 
----a) à Associação de Reformados e Pensionista de Viana do Castelo, 250 € (duzentos e cinquenta 
euros) destinado a apoiar a Festa de Natal;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) à ACAPO, idem 150€ (cento e cinquenta euros);------------------------------------------------------------------------------------- 
c) à UNICEF, 75€ (setenta e cinco euros);------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d) à Juventude de Viana, 200€ (duzentos euros) como contrapartida de publicidade nos spots 
publicitários no Pavilhão de Monserrate de apoio ao desporto da UFVC;------------------------------------------------ 
----3. Saudação de Natal: Numa iniciativa da Rádio GEICE, foi decidido aderir ao projecto de 
saudação radiofónica na época natalícia. Terá um custo de 100€ (cem euros) acrescidos das taxas 
em vigor (IVA+4%) de taxa de radiofusão.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----4. Ornamentação de Natal: Tomado conhecimento do projecto de ornamentações natalícias em 
Monserrate e Santa Maria Maior, numa iniciativa a cargo da Câmara Municipal. No que respeita à 
Meadela, por falta de tempo, vai avançar nos moldes dos anos anteriores, ou seja suportado pela 
União de Freguesias, no valor de 1.414,50 € (mil quatrocentos e catorzes euros e cinquenta 
cêntimos), IVA incluído, sendo que no futuro se deverá solicitar orçamentos.----------------------------------------  
----5. Melhorias Habitação (Reconstrução de Muros): No âmbito da medida 4, foi deliberado dar 
prosseguimento aos processos de reparação dos muros das habitações de:------------------------------------------- 
a) Maria Rosas Lopes Sôra, na Rua do Carrascal, nº 30, cujo orçamento é de 2.395,60 € (dois mil 
trezentos e noventa e cinco euros e sessenta cêntimos) já com o IVA incluído à taxa legal em vigor. 
(oficio. refª 498/2013);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Maria Fátima Amorim Pereira Araújo, na Rua do Calvário, nº 13, cujo orçamento é de 3.487.40€ 
(três mil quatro centos e oitenta e sete euros e quarenta cêntimos) já com IVA incluído à taxa legal 
em vigor (oficio 361/2013);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----6. Concessão de Sepultura Perpetua no Cemitério da Meadela: Deliberado atribuir espaço 
(sepultura perpetua) com o número 03/54 no Cemitério da Meadela a José Lima de Araújo, 
residente na Rua de Matos, 145. 4900-750 Meadela. 
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----7.Cortejo dos Reis Magos: Deliberado avançar em organização conjunta da União de Freguesias, 
APPCDM e com o apoio da Tertúlia Taurina e Camara Municipal, o tradicional cortejo dos Reis 
Magos, no dia 6 de Janeiro, que culminará com presépio ao Vivo em S. Domingos.----------------------------- 
----8. Encontro Distrital de Freguesias: Foi solicitado ao executivo, pelo coordenador distrital da 
ANAFRE, colaboração para a realização do referido encontro que se realizou no Pavilhão da 
Escola Secundária de Monserrate, no passado dia 30 de Novembro, e no qual o executivo marcou 
presença;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----9. Passagem de testemunho da Junta de Freguesia da Meadela à União de Freguesias de Viana 
do Castelo (Santa Maria Maior, Monserrate) e Meadela: Com a presença do Senhor Américo 
Carvalhido, ex-Presidente da Junta de Freguesia da Meadela, foram entregues as contas de 
gerência e inventário entre dois de Janeiro e vinte e nove de Setembro do ano de dois mil e treze, 
cujo saldo é de 153. 202,62 € (cento e cinquenta e três mil duzentos e dois euros e sessenta e dois 
cêntimos). No âmbito de uma profícua colaboração, o Senhor Américo Carvalhido aproveitou para 
proceder a inúmeros esclarecimentos dos quais se destacam:------------------------------------------------------------------- 
a) Renda perpétua - apresentou certificado; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Aquisição do Edifício da Junta – apresentada cópia da escritura; -------------------------------------------------------- 
c) Escritura de Terreno no Lugar da Cova (bouça de mato e pinheiros) com 5250 m2, inscrito na 
matriz predial art.º 1822 e na Conservatória do Registo Predial com o n.º 53461;---------------------------------- 
d) Casinha dos Aviões – está inscrita na Repartição de Finanças, cerca de 13 mil m2 - projecto de 
heliporto candidatado, mas sem solução;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e) Baixos no Bairro do Fundo Fomento – Sede do GD Meadela e Columbofilia, sem inscrição e 
escritura;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Sede Moradores da Cova e de Portuzelo: inscritas na Repartição de Finanças mas sem escritura, 
era intenção proceder-se à legalização edifícios, tendo já sido efectuado o levantamento 
topográfico da Cova;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Camalhões/Ínsua no Rio: cerca de 295,662 mil m2, inscritas na Repartição de Finanças; ---------------- 
h) Antiga Casa da Junta - Documento de passagem definitiva para a Fabriqueira;-------------------------------- 
i) Registo Penas Agua;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
j) Rua Vale do Lima: Terreno que é pertença da junta sobrante da via construída; ------------------------------- 
k) Terreno Junta à Meadela Peças - Doado por lavradores, aquando da criação da ponte, é 
pertença da Junta; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
l) Pavilhão Velho: junto ao cemitério foi adquirido pela junta à Casa do Povo por 15,000 € (quinze 
mil euros). Deve solicitar-se a esta entidade a formalização da inscrição e escritura;------------------------------ 
m) Espaço junto à Quinta de Presa: deveria registar-se o terreno bem como das (2) presas 
existentes;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
n) Rio de Fornelos: terrenos deveriam registar-se;---------------------------------------------------------------------------------------- 
o) Bairro do Fomento (Parte traseira): havia projecto para armazém;------------------------------------------------------- 
p) Vicentinos - Eram atribuídos 125 € mensais, destinados ao pagamento e medicamentos e água 
e luz da sua sede; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
q) Feira: no local onde antigamente se realizava, houve processo no Ministério Público, tendo a Sr. 
Américo Carvalhido sido chamado a prestar declarações. Em qualquer dos locais, a feira não está 
devidamente legalizada. Houve contactos com o Município para estudo de alternativas. 
Actualmente está a ser paga renda e segurança nos dias de feira;------------------------------------------------------------ 
r) Trabalhadores das Escolas: Findo o contrato foram contratados como tarefeiras, não havendo 
garantias de continuidade;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s) Dadores de Sangue: eram atribuídos 125€ como comparticipação de renda da sede, como 
contrapartida medir a tensão aos fregueses); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
t) Carrinha da Junta/Apoio Centro de Saúde: colabora uma vez por semana no transporte do 
Enfermeiro aos doentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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u) Rancho das Lavradeiras da Meadela: estão instalados no edifício da sede da Junta de Freguesia. 
Decorrem conversações com o Município para arranjar local (terreno) para edificação da sede, 
abrangendo ainda sede para os Dadores de Sangue;--------------------------------------------------------------------------------- 
v) Aquisição livros (Dadores de Sangue): há um compromisso de aquisição de 100 livros por 400 € 
(quatrocentos euros) e de 100 livros ao Rancho por ocasião do 80º aniversário;----------------------------------- 
u) Terreno na Rua Manuel Alves: doado à Junta de Freguesia por Martins do Couto Araújo Correia; 
----10.-Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) II TRAIL STA LUZIA- decidido conceder o apoio solicitado na cedência da carrinha para 
transporte de géneros para um dos abastecimentos no dia de prova (9 de Fevereiro de 2014).--------- 
b) Reparação no Bairro dos Pescadores (passeio e tubo de esgoto): Decidido proceder à reparação;  
c) Premio de Qualidade de Serviços em Agua e Resíduos. Com regozijo foi tomado conhecimento 
do prémio atribuído aos SMSBVC, pela Entidade Reguladora de Aguas e Resíduos (ERSAR) -------------- 
d) CLAS/CSIF- Vão ser feitas diligências para averiguar o funcionamento e formas de colaboração.-- 
----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 à uma hora.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
__________________________________    _________________________________ 
        O Presidente       O Secretário 
 
 
__________________________________    __________________________________ 
    O Tesoureiro            O Vogal 
 
 
__________________________________    _________________________________ 
          O Vogal           O Vogal 
 
 
__________________________________ 
       O Vogal 
 


