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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 23 DE ABRIL DE 2018 

 
Aos vinte e três dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, reuniu o Executivo da União das 

Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, na sede de Santa 

Maria Maior, sita na Rua Conde de Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas, com a presença de 

Amadeu Morais Bizarro, António José Rodrigues Soares Basto, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, 

Manuel Lima da Cunha Júnior, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo e Vítor Manuel 

Antunes da Silva, com a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------------------ 

O Presidente do Executivo, José António Gonçalves Ramos, por razões de ordem familiar, justificou 

atempadamente a sua não comparência, sendo a reunião presidida pelo seu substituto legal, 

Amadeu Morais Bizarro.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Atribuição de subsídios:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------------------------------------------- 

- União dos Sindicatos de Viana do Castelo-CGTP/IN: 200€ (duzentos euros), destinados a apoiar as 

provas desportivas do 1º de Maio;--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Unidade de Saúde Familiar Tiago de Almeida: 175€ (cento e setenta e cinco euros), destinados a 

apoiar despesas com água e fruta na caminhada contra a obesidade;----------------------------------------- 

- Associação de Natação do Minho: 175€ (cento e setenta e cinco euros), destinados a apoiar 

despesas com a organização do V Meeting Internacional de Águas Abertas;--------------------------------- 

- Convívio de ex-alunos da Escola da Avenida: oferta do bolo;--------------------------------------------------- 

- Apostolado do Mar (Paróquia de Monserrate): 180€ (cento e oitenta euros), destinados a apoiar a 

aquisição de imagem da padroeira do movimento, Nossa Senhora Estrela-do-mar (Stella Maris).----- 

2. Cedência de terrenos ao domínio público na área da Meadela: Para que conste, e em 

conformidade com o requerimento apresentado por Maria de Fátima Gigante Gonçalves, residente 

na Estrada da Abelheira, 1815, 4900-438 Viana do Castelo, única herdeira da herança por óbito de 

seus pais, João Lima Gonçalves e Maria Rosa Martins Manso Gigante Gonçalves, vai a UFVC emitir 

uma declaração comprovativa de que estes cederam ao domínio público 100 (cem) metros 

quadrados do artigo rústico nº 2007 e 918 (novecentos e dezoito metros quadrados do artigo 
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rústico nº 2008 para abertura da Rua Zeca Afonso, conforme declarações passadas pelo então 

Presidente da Junta de Freguesia da Meadela, Sérgio Juraci Serra Marinho, no seu mandato de 1985 

a 1989. Esta declaração ficará apensa a esta acta.------------------------------------------------------------------- 

3. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado o direito de concessão da sepultura perpétua 

nº 29 do quarteirão 10, a Maria Isabel Rodrigues Neiva da Silva, residente na Rua Henrique Lopes, 

113 - 1º Dto., 4900-716 Viana do Castelo.----------------------------------------------------------------------------- 

4. Concessão de espaço à AMBET nas Jornadas de Arte Popular: Dentro do habitual, não foi visto 

qualquer inconveniente na cedência de espaço para “comes e bebes” à Associação de Moradores 

do Bairro da Escola Técnica, apesar de, nesta altura, ainda não estarem definidos os locais dos 

bailaricos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Cedência do espaço da feira da Meadela (Rally Vodafone de Portugal 2018): Por solicitação do 

Município, foi deliberado ceder, no dia 18 de Maio, o espaço da feira da Meadela, para 

estacionamento de quatro helicópteros e armazenamento de combustível para apoio à realização 

do rally.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Coroas de Maio (Praça da República): Por solicitação do Município, foi deliberada a oferta de 

coroa da UFVC para expor na Praça da República, no dia 1º de Maio.------------------------------------------ 

7. Concurso de Maio Florido 2018 (Júri): Constituído o Júri por José Ramos, António Basto, Luís 

Ramiro Gigante, Rosa Figueiredo e Manuel Júnior para a visita aos “maios” participantes no dia 1 de 

Maio, pelas 8 horas. Foi endereçado convite ao jovem fotógrafo José Pedro Barros para proceder às 

fotografias dos “maios” concorrentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

8. Procedimentos concursais de regularização extraordinária de vínculos precários: Dando 

seguimento à deliberação tomada em reunião de 22 de Janeiro, no âmbito da Lei 112/2017, e com 

base nas actas de júri relativas aos procedimentos em curso, cumpre-me homologar as respectivas 

listas unitárias de ordenação final:---------------------------------------------------------------------------------------  

a) Assistente Técnico (1 lugar):------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ana Paula Fernandes Cordeiro 13 valores 

b) Assistente Operacional (2 lugares):---------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Mário Cristo Parente 15 valores 

Isidoro Fernandes Ornelas 9,75 valores 
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Cumprindo o disposto no n.º 6 do artigo 36º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e 

republicada pela Portaria 145-A/2001, de 06 de Abril, a lista unitária de ordenação final, após 

homologação, irá ser publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e público 

da sede e disponibilizada na página electrónica.--------------------------------------------------------------------- 

9. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Relembrado que a próxima Assembleia de Freguesia se realizará no dia 27 de Abril no Polo de 

Monserrate.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b)  Recebido e aceite o pedido de colaboração no trabalho de campo para recolha de dados 

culturais de educação, saúde de uma comunidade em Santa Maria Maior, por grupo da Escola 

Superior de Educação, entre dia 14 e 18 de Maio.------------------------------------------------------------------- 

c) Dado a conhecer o programa das IV Jornadas Tertulianas, de 20 a 30 de Maio, que contará com 

Exposição de Artes Plásticas, projecção de filme e debate, concerto pela Paz e visita à Igreja de S. 

Domingos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Dada a informação da cedência da carrinha ao Agrupamento de Escuteiros da Meadela, no dia 21 

de Abril, para deslocação a Ponte de Lima.--------------------------------------------------------------------------- 

e) Presente para conhecimento o relatório de contas e actividades do Lar de Santa Teresa.------------- 

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

 

O Presidente                                                                  O Secretário 

(José António Gonçalves Ramos)                               (António José Rodrigues Soares Basto)       
 

 

O Tesoureiro                                                                 O Vogal 

 (Amadeu Morais Bizarro)                                        (Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 
 

 

O Vogal                                                              O Vogal                          

(Manuel Lima da Cunha Júnior)                    (Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 
 

 

O Vogal 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 


