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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 8 DE ABRIL DE 2019 

 
Aos oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezanove, 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 e trinta minutos, com a 

presença de José António Gonçalves Ramos (Presidente) e os Vogais António José Rodrigues Soares 

Basto, Amadeu Morais Bizarro, Luís Ramiro Gigante Pinheiro e Vítor Manuel Antunes da Silva. Por 

razões de saúde, os Vogais Manuel Lima da Cunha Júnior e Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida 

não estiveram presentes. Após aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de 

Trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Atribuição de Subsídios: Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------  

- GAF/Gabinete de Atendimento à Família: 150€ (cento e cinquenta euros) destinados a apoiar as 

XXV Jornadas de Intervenção Comunitária;----------------------------------------------------------------------------  

- Sociedade de Instrução e Recreio de Carreço: 100€ (cem euros) como apoio à organização do 

evento de homenagem a Zeca Afonso;--------------------------------------------------------------------------------- 

- ACATE: 250€ (duzentos e cinquenta euros) como apoio para o Concurso de Dressage;------------------ 

- Paróquia de Monserrate: 750€ (setecentos e cinquenta euros) como apoio à organização do 

Encontro Nacional do Apostolado do Mar;---------------------------------------------------------------------------- 

- Apoio ao Voluntariado Ambiental dos Pais da Escola da Avenida: Disponibilidade para aquisição de 

bonés e garrafas de água para evento a realizar a 4 de Maio (com quantidades a definir).--------------- 

2. Evento Viana Florida: Face ao solicitado, foi decidido colaborar neste evento dinamizado pelo 

Horto Municipal. Para o feito vai ser cedido sal sobrante dos tapetes das Festas da Senhora da 

Agonia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Remodelação e Ampliação do Polo da Meadela: No âmbito do procedimento de Consulta Prévia 

para a remodelação e ampliação do Pólo da Meadela, verificou-se a necessidade de realizar os 

seguintes trabalhos adicionais, pelo que se vai proceder da seguinte forma:--------------------------------

a) Ao abrigo do Art.º 20º do CCP, abertura de procedimento por Ajuste Directo para a aquisição de 
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bens e serviços, para aquisição de Plataforma elevatória Momelift, da Lifetech, com certificação CE, 

para uma carga nominal de 450 kg, automático, com preço base de 16 000 € e convite endereçado 

à empresa José Abreu Enes da Lage & Irmão, Unipessoal, Lda.;-------------------------------------------------- 

b) Ao abrigo do Art.º 19º do CCP, abertura de procedimento por Ajuste Directo de empreitada de 

obras públicas, para a realização de trabalhos de instalação de plataforma elevatória e pintura 

parcial do edifício, com preço base de 20 000€ e convite endereçado a José Abreu Enes da Lage & 

Irmão, Unipessoal, Lda..---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, os membros do Executivo presentes deliberaram por unanimidade aprovar as 

propostas acima referidas, apresentada pelo Presidente do Executivo.---------------------------------------- 

4. Concessão de sepulturas perpétuas: Deliberada a concessão das seguintes sepulturas perpétuas:  

a) Sepultura perpétua nº 41 do Quarteirão 10, a Fernando Lima Mendes, residente na Rua Manuel 

Lima Bezerra, Lote 16 - 2º Dto. - 4900-424 Viana do Castelo;----------------------------------------------------- 

b) Sepultura perpétua nº 42 do Quarteirão 10, a Maria de Fátima Seixo Alves, residente na Rua Pêro 

Galego, 384, 4935-056 Viana do Castelo.------------------------------------------------------------------------------- 

5. Alteração de alvará de sepultura perpétua: Considerando a documentação apresentada por 

Ilídio Ferreira Saragoça, portador do cartão de cidadão nº 03145458-4, válido até 17/09/2020, 

residente em Allée du Bastidou, 1, 26200 Montélimar, França, familiar de Maria da Conceição dos 

Anjos Ferreira, falecida em 11 de Abril de 2016, foi decidido que a sepultura nº 57 do quarteirão 

nº 1, seja passada para seu nome, uma vez que os restantes herdeiros prescindiram da mesma, 

conforme as declarações anexas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Trabalhos de limpeza na área geográfica da Meadela: Depois de contactados os SMSBVC para 

procederem ao corte e limpeza de várias artérias da área geográfica da Meadela, dado aproximar-

se a época festiva da Páscoa e face à impossibilidade da sua concretização por parte dos SMSBVC, 

foi decidido adjudicar à firma ENAFIL a respectiva limpeza, pelo valor de 675€, a que acresce IVA à 

taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Encontro com o Executivo Municipal em 28 de Março de 2019: Dada panorâmica e efectuado o 

balanço de como decorreu o encontro, que serviu para enunciar as principais preocupações na área 

geográfica da UFVC. Aguarda-se com expectativa que as preocupações expostas, bem como as 

deliberações pendentes e futuras, venham a acolher a melhor compreensão.------------------------------ 
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8. Requalificação do Quarteirão nº 8 do Cemitério Paroquial da Meadela: O Presidente do 

Executivo informou detalhadamente de como decorreu o encontro com os proprietários das 

sepulturas do quarteirão que vai ser sujeito a melhoramentos. Foi combinado que, até ao dia 25 de 

Abril, devem retirar os pertences susceptíveis de dano. Foi apontada a data das Festas de Santa 

Cristina para a sua reabertura.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Regularização da Associação de Moradores de Portuzelo: Dada a informação da publicação no 

Jornal “A Aurora do Lima”, de 28 de Março, do extracto da escritura notarial do imóvel.---------------- 

10. Encontro com o Presidente dos SMSBVC: Marcada a data de 10 do corrente, pelas 9 horas, para 

a sua realização e concretização dos assuntos pendentes especificados e a abordar.---------------------- 

11. ATL da Páscoa 2019: Dado conhecimento da planificação e orçamento estimado. Vão participar 

37 crianças. Por solicitação da RLIS, foi deliberado conceder a isenção de pagamento de inscrição ao 

menino Alain Stefano Hernandez Demasi.----------------------------------------------------------------------------- 

12. Livro de ensaios do Dr. Alberto Abreu: Da Comissão de Festas da Meadela, foi analisado o 

pedido para o apoio à edição do livro de ensaios de Alberto Abreu para lançamento em Julho. Este 

assunto vai ser melhor estudado e ver mesmo da possibilidade da redução dos custos por inerência 

do número de exemplares a editar.--------------------------------------------------------------------------------------  

13. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebida solicitação do Agrupamento do Atlântico para o transporte de material gímnico no dia 

2 de Abril;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Recebido do Olímpico Vianense pedido para a cedência de viatura para o Trail a realizar no dia 14 

de Abril;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Recebido do CGVC (Clube de Golf de Viana do Castelo) convite para convívio a realizar no 

próximo dia 12, em Ponte de Lima.-------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Dado conhecimento da cedência das instalações de Monserrate ao Bloco de Esquerda, no dia 6 

de Março;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Recebido de Jorge Videira agradecimento pela colaboração nos problemas solucionados;----------- 

f) Recebido ofício da ACEP a cancelar o seu pedido para a cedência da carrinha para os dias 9 e 10 

de Abril;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

g) Recebido da Juventude de Viana pedido para cedência da carrinha para o dia 22 de Abril;----------- 
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h) A próxima reunião do Executivo ficou marcada para o dia 23 de Abril;------------------------------------- 

i) Tomado conhecimento do derrube do muro junto à Fonte dos Mouros, tendo sido solicitada a 

intervenção do Município.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----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 quinze 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 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 


