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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 14 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Aos catorze dias do mês de Outubro 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 dos Vogais António José Rodrigues 

Soares Basto, Amadeu Morais Bizarro, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Manuel Lima da Cunha Júnior, 

Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo e Vítor Manuel Antunes da Silva. Após 

aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:-------------------------------  

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

- Associação de Dadores de Sangue da Meadela: 200€ (duzentos euros) para apoio às 

comemorações do seu XXIII aniversário;------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo: 250€ (duzentos e cinquenta euros) 

para apoio às comemorações do seu 41º aniversário;-------------------------------------------------------------- 

- Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior: 200€ (duzentos euros) para apoio ao Dia da 

Alimentação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aquisição de publicação: Deliberado adquirir 10 exemplares do livro “ O sonho é ver o invisível”, 

de Luís Carvalhido, pelo valor unitário de 20€.------------------------------------------------------------------------ 

3. Procedimento Concursal - Cemitério Paroquial da Meadela: Deliberado abrir procedimento 

concursal de Ajuste Directo para pintura de muros e construção de jazigo n.º 10 (em sequência do 

ponto dois da acta de executivo n.º 45, de 23 de Setembro), endereçando convite à firma Manuel 

de Passos, Construções Unipessoal, Lda., pela experiência já demonstrada em obras semelhantes. 

Estipula-se como preço-base o valor de 14.000€, com base em obras similares anteriormente 

executadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Adjudicação de limpeza urbana na Meadela: Adjudicada à firma VENAFIL a limpeza de vários 

arruamentos na Meadela, pelo valor de 1420€, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.----------------- 
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5. Iluminação de Natal na Meadela: Adjudicada à firma “Casa Dias” a iluminação de Natal no seu 

centro cívico, pelo valor de 1400€, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.---------------------------------- 

6. Representante no Conselho Eco Escolas : Deliberado reconduzir a Vogal Maria Rosa Ferreira 

Pinheiro de Almeida Figueiredo como representante da UFVC neste Conselho.----------------------------- 

7. Apoio ao Grupo Desportivo de Monserrate: Deliberado dar apoio no custo de três faixas 

publicitárias que serão levadas nas suas representações.--------------------------------------------------------- 

8. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 50 do 

quarteirão 10 a Maria de Lurdes da Conceição Rodrigues de Sousa, residente na Rua do Grupo 

Folclórico das Lavradeiras da Meadela, 101 r/c Dto., 4900-715 Viana do Castelo.-------------------------- 

9. Telhado da Associação de Moradores de Portuzelo: Foi delegado no Vogal Vítor Silva averiguar a 

melhor forma e custos envolvidos para uma rápida solução do problema.----------------------------------- 

10. Eleições Legislativas 2019: Feita a análise de como decorreu o acto eleitoral. No sentido de 

procurar evitar os diversos inconvenientes com a distribuição de eleitores ex-A de Monserrate em 

cadernos separados e passem no futuro a estar incluídos nos cadernos e mesas com os eleitores 

referenciados pela mesma ordem alfabética, ou seja, vão fazer-se diligências para que futuramente 

o SIGRE coloque os antigos ex-A nas mesmas mesas de voto dos eleitores da mesma ordem 

alfabética e não separadamente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Sugestões para a revisão do Plano Director Municipal: No sentido de dar satisfação ao 

solicitado pelo Município, foram avalizadas e enviadas as diversas sugestões da UFVC para o Plano 

Director Municipal, das quais se destaca: Crematório, deslocalização dos Bombeiros Voluntários 

bem como do Estabelecimento Prisional; Complexo Desportivo e Piscina.------------------------------------ 

12. Plano de actividades e orçamento do Município: Dada a informação do envio do contributo da 

UFVC para este Plano na reunião a realizar no próximo dia 17 com o Arquitecto Luís Nobre.------------ 

13. Afastamento do Executivo do Vogal Manuel Lima da Cunha Júnior: O Executivo tomou 

conhecimento de que, por razões de ordem profissional, o Vogal Manuel Lima da Cunha Júnior vai 

solicitar a sua renúncia ao mandato e, dessa forma, terá que ser substituído no Executivo.------------- 

7. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebido do CGVC agradecimento pela colaboração prestada na organização do seu 4º Torneio;-- 

b) Cedida a carrinha aos Escuteiros nº 348 da Meadela no passado dia 3 de Outubro;-------------------- 



Junta de Freguesia de 
Viana do Castelo (Santa Maria 
Maior e Monserrate) e Meadela 

Concelho de Viana do Castelo 
1.º Mandato  

Ata n.º 46 
Pág. n.º 3 

 
 
c) Cedida a carrinha às Guias de Viana no passado dia 27 de Setembro;--------------------------------------- 

d) Enviado ofício à EDP a solicitar a intervenção para a falta de iluminação entre a Av. dos ENVC e a 

Praça de Viana;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Enviado ofício ao Vereador Luís Nobre a relembrar o compromisso de deliberações prometidas 

para as obras de remodelação do Polo da Meadela, que englobam o Grupo Folclórico das 

Lavradeiras da Meadela e a remodelação do quarteirão nº 8 do Cemitério Paroquial;-------------------- 

f) Enviado ofício à Vereadora Maria José Guerreiro, relembrando o pedido efectuado para apoio 

financeiro às Jornadas de Arte Popular;-------------------------------------------------------------------------------- 

g) Dada a informação de que, no seguimento da solicitação feita na Assembleia de Freguesia, já se 

encontram instalados os vasos na Rua de Altamira;----------------------------------------------------------------- 

h) Ao tomar conhecimento do falecimento do munícipe José Natário, o Executivo aprovou um voto 

de consternação pelo desaparecimento deste grande Vianense, empresário, atleta e sócio fundador 

da Juventude de Viana.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----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 dez 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) 

 


