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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 12 DE SETEMBRO DE 2016 

 
----Aos doze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezasseis, reuniu na sede, sita na Rua Conde de 

Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas, 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) e Rui Manuel Pimenta 

Salgueiro (Vogal). A Vogal Maria da Conceição Barbosa Azevedo, por razões de saúde, não pôde participar 

na reunião. Após análise da acta nº 69, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----------------------------------  

----Ao iniciar-se a reunião, tal como combinado, estiveram presentes Carla Sofia Cunha Carvalho, 

Presidente da Direção da Associação de Apoio à Infância de Monserrate, e Maria Augusta Barros, Secretária 

da Assembleia para procederem à apresentação dos órgãos socias, bem como exporem algumas carências da 

Associação. Sendo que da falta de alunos advêm as principais carências, pouco ou nada a União poderá 

ajudar. Ficou combinado que, a exemplo de outras associações, deveriam pontualmente solicitar o pedido de 

apoio para a sua realização. Deixaram os Estatutos e a composição dos Órgãos.-----------------------------------  

De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------  

1. Atribuição de subsídios/apoios:---------------------------------------------------------------------------------------  

- Aos diversos Agrupamentos de Escola, para despesas de expediente, higiene e limpeza, para o ano lectivo 

2016/2017, no valor global de 9920,00€ (nove mil novecentos e vinte Euros) para um total de 64 salas de 

aula, sendo: Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito 3; Agrupamento de Escolas EB1 da Abelheira 33; 

Agrupamento de Escolas de Monserrate 19; Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior 9.----------------- 

- À Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, subsídio no valor de 200€ (duzentos euros) para apoio aos 

festejos de Nossa Senhora das Necessidades, nos dias 16, 17 e 18 de Setembro.----------------------------------- 

- À Associação de Apoio à Infância de Monserrate, 150 € (cento e cinquenta euros), para apoio à abertura do 

ano escolar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- À Associação Juventude de Viana, 350€ (trezentos e cinquenta euros), para apoio à época 2016/2017.------- 

- Ao Grupo Desportivo da Meadela, 350 € (trezentos e cinquenta euros) para o início da época 2016/2017.--- 

- À Associação de Judo do Distrito de Viana do Castelo, 200 € (duzentos euros) como apoio ao início da 

época.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- À Associação dos Moradores da Abelheira, 100 € (cem euros) como apoio à Gincana Ciclista de crianças, 

a realizar em 24 de Setembro.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ao Grupo Folclórico de Santa Marta de Portuzelo, 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio à desfolhada 

à moda antiga, em S. Domingos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

- À Comissão de Festas da Meadela em Honra da Santa Cristina, 2100.00€ (dois mil e cem euros).------------ 

- A Francisco Laranjeira, 50 € (cinquenta euros), pelo apoio à animação na noite dos Tapetes das Festas da 

Senhora da Agonia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aquisição de Ingressos para o Cortejo Etnográfico, no valor de 1200.00 (mil e duzentos euros), para oferta 

aos colaboradores na feitura dos tapetes, pessoal do cortejo, etc.------------------------------------------------------ 

- Oferta de 458 litros de água e 48 litros de leite para à Proteção Civil e Bombeiros, no valor de 74,16 € 

(setenta e quatro euros e dezasseis cêntimos), por ocasião dos incêndios florestais.---------------------------------- 

- Aquisição ao Centro Cultural do Alto Minho do livro de Carolino Ramos “A pulsão pela Arte”, no valor de 200 € 

(duzentos euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Concessão de sepulturas perpétuas: Deliberado conceder sepulturas perpétuas a:………………………. 

a) Sepultura n.º 10/07, a Maria Helena da Costa Braga, residente na Rua 5 de Outubro, 1305, 4910-387 Vila 

Praia de Âncora;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Sepultura nº 10/08, a Maria Cecília Matos da Fonte Rufo, moradora na Rua do Depósito, 32, 4900-681 

Viana do Castelo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Festas de Nossa Senhora da Agonia: Feito o balanço de como decorreram as diversas iniciativas 

integradas nas Festas de Nossa Senhora da Agonia, que tiveram, como é tradição, a colaboração directa da 

União das Freguesias (Desfile da Mordomia, Festa do Traje, Cortejo Etnográfico e Procissão ao Mar), foi 

aprovado por unanimidade um voto de louvor a todos quantos contribuíram para o êxito da Romaria, muito 

especialmente aos responsáveis pelo alindamento das ruas, com destaque para os trabalhadores da autarquia, 

nomeadamente o trabalho gracioso dos funcionários Rosa Maria Lopes Gonçalves e Carlos Alberto Saraiva.   

4. Assembleia de Freguesia: Marcada a data de 30 de Setembro para a próxima Assembleia de Freguesia, a 

realizar no Pólo de Monserrate.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Oferta de presente ao Presidente do Município pelos Presidentes de Junta: Por razões legais, foi 

decidido anular o apoio da autarquia concedido anteriormente. Neste sentido, o Presidente da União far-se-á 

representar neste encontro a suas expensas, assumindo pessoalmente as inerentes despesas da oferta e 

respectivo almoço.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Regulamento de Tabelas e Taxas de 2017, Orçamento, Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual 

de Investimentos e Quadro de Pessoal 2017: Foi solicitado a todos os membros que, em próxima reunião, 

vão dando as suas contribuições para a feitura destes importantes documentos.------------------------------------ 

7. Alterações de Alvarás: Analisado o pedido de troca de Alvarás, foi deliberado reconhecer a alteração de 

titularidade da sepultura perpétua com o nº 11 do primeiro quadro de Manuel Moreira Gonçalves Novo e 

Família para João da Torre Gomes. Idem, da sepultura perpétua com o nº 48 do segundo quadro de José 

Gonçalves Gomes Júnior e Família para Rosa Maria Lima Gonçalves Novo.--------------------------------------- 

8. Aumento de Transporte Escolar: Deliberado alterar o valor do transporte escolar com a carrinha da 

União na área da Meadela, passando uma viagem de 15.00€ para 17.50€ e duas viagens de 25.00€ para 

30.00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Desfolhada à moda antiga: Na sequência do pedido do Grupo Folclórico de Santa Marta de Portuzelo, 

vão ser feitas as respectivas diligências junto da Paróquia de Monserrate para o apoio a esta iniciativa, a 

realizar no dia 8 de Outubro.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Trabalhos a executar em diversas áreas da União das Freguesias: Após solicitação de orçamentos, 

foi deliberado proceder aos seguintes trabalhos pela Crisdifa, Lda.:-------------------------------------------------- 

-Manutenção da zona envolvente dos prédios do Núcleo Habitacional da Abelheira no valor de 2610.00 € 

(dois mil seiscentos e dez euros).------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Passeio na Rua Ferreira de Castro (Capitães de Abril) no valor de 540.00 € (quinhentos e quarenta euros).-- 

- Parque Infantil da Rua Guerra Junqueira, no valor de 475.00 € (quatrocentos e setenta e cinco euros).------- 

-Manutenção do Parque Infantil do Bairro dos Pescadores, no valor de 740.00 € (setecentos e quarenta 

euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A todos estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------- 

11. Abertura de Procedimento Concursal por ajuste directo: Deliberada a abertura de procedimento 

concursal por ajuste directo, para a empreitada de um jazigo no quarteirão norte 06 e pintura da ala nova no 

cemitério da Meadela pelo preço de base de 12.000.00 (doze mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, com convite endereçado à firma Manuel de Passos da Silva Fernandes.------------------------------------- 

12. Estágio Profissional: Na sequência da decisão de 27 de Julho, foi dado conhecimento do início do 

estágio de Maria Suarez Pardelhas, no Pólo de Monserrate.------------------------------------------------------------ 

13. Trabalhos de manutenção nas diversas áreas verdes: Tem havido algumas dificuldades, por doença, 

férias do pessoal, etc., em manter as áreas verdes da responsabilidade da União como seria desejável. 

Pondera-se a possibilidade de proceder pontualmente a empreitadas para a execução desta manutenção.------ 

14. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-Inauguração do monumento a Carolino Ramos – Dada uma panorâmica de como decorreram as diversas 

cerimónias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Festas da Meadela - Dado conhecimento do nosso apoio e de como as mesmas decorreram. Nos dias dos 

festejos foi montada banca para venda de livros existentes.------------------------------------------------------------ 

-Homenagem a Francisco Louro - Tratou-se de mais uma boa iniciativa com o apoio da União das 

Freguesias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Festas de Nossa Senhora da Agonia – Feito o ponto da situação de como as mesmas decorreram.------------- 

-Ponte Móvel Duarte Pacheco – Após muitas insistências da UFVC, está felizmente a funcionar a ponte 

móvel Duarte Pacheco.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Recebido do Presidente do Município agradecimento pelo voto de pesar pelo falecimento de sua mãe.------- 

-Recebido do Município agradecimento pelo apoio prestado à Protecção Civil e Bombeiros.-------------------- 

-Protocolo da antiga escola da Abelheira – Após análise do protocolo, chamamos a atenção do Município 

para que fiquem salvaguardados os interesses do Grupo Folclórico de Viana, ali instalado. Ficamos a 

aguardar a devida correcção.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Festival Internacional de Folclore – Por solicitação da organização, colaboramos na concretização do apoio 

por parte do Centro Paroquial da Meadela.------------------------------------------------------------------------------- 

-Técnicas de procura de emprego – Dado conhecimento que se realizou uma iniciativa no dia 8 de Setembro 

na sede da União das Freguesias.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Cedência de transporte – a) A pedido de Carlos Martins Ferreira, foi feito o transporte de alguns dos seus 

pertences da Rua Roque de Barros para Chafé, devido aos seus parcos recursos. b) Ao Grupo Folclórico das 

Lavradeiras da Meadela para apoio ao feirão, no dia 3 de Setembro.------------------------------------------------- 

- Cedência de Instalações – A pedido de uma comissão de ex-trabalhadores dos ENVC foi cedido o pólo da 

Meadela para uma reunião de trabalhadores com problemas no Fundo de Desemprego e perspectivas de 

reforma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Convites para abertura dos anos lectivos 2016/2017 – Estivemos presentes nos eventos para os quais fomos 

convidados pela Escola Pintor José de Brito, EB1/JI de Portuzelo e EB1/JI Igreja da Meadela. Estaremos 

igualmente presentes no Jardim de Infância de Monserrate.------------------------------------------------------------ 

-Recebido da Câmara Municipal louvor às diversas entidades participantes bem como aos vários voluntários 

que colaboraram nos diversos eventos das Festas de Nossa Senhora da Agonia.------------------------------------ 

-Requalificação do quarteirão nº 5 do cemitério da Meadela – Reunião com os proprietários das diversas 

sepulturas no dia 15 de Setembro, às 21:00 horas.----------------------------------------------------------------------- 
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-Recebido da Associação de Pais do Jardim n.º 2 do 1º ciclo de Viana Monserrate, agradecimento pela 

participação prestada nas iniciativas do Dia Mundial da Criança.----------------------------------------------------- 

-Recebido da Novamente, Psicologia e Desenvolvimento Educacional, agradecimento pela colaboração 

prestada no estágio de Fernando Manuel Rodrigues Leitão.------------------------------------------------------------ 

-Recebido e aceite o pedido de cedência da sala de Monserrate para reunião da Associação de Pais da Escola 

de Monserrate, no dia 4 de Outubro.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-Na sequência do deliberado, foram presentes fotografias dos corrimões montados na Rua Bernardo 

Abrunhosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Dado conhecimento da reparação da Rua do Penedo na sequência do solicitado pelo munícipe Rui Cunha.-- 

-Dado conhecimento de pedido de reunião ao Presidente da Câmara para aflorar diversos assuntos 

pendentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----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 trinta minutos.----------------------------------------------------- 

 

O Presidente ____________________________________________________________________________ 
(José António Gonçalves Ramos) 

 
 
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 _______________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 
 


