
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 47 
Pág. n.º 1 

  
Livro:Pág.950 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 28 DE OUTUBRO DE 2019 
 

Aos vinte e oito 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 os Vogais António José Rodrigues 

Soares Basto, Amadeu Morais Bizarro, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, 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 Pais da EB1 da Abelheira: 200€ (duzentos euros) para apoio à Festa de Natal;--------- 

- Associação Ornitológica Vianense: 100€ (cem euros) para apoio à XXVII Expo-Aves;--------------------- 

- Paróquia de Monserrate: 400€ (quatrocentos euros) para apoio ao Magusto Paroquial.--------------- 

2. Renúncia do Vogal Manuel Lima da Cunha Júnior e voto de congratulação: Acaba de ser 

formalizado junto da Mesa da Assembleia de Freguesia, por razões de ordem profissional, o pedido 

de renúncia ao mandato da Assembleia e, por inerência, do Executivo de Manuel Lima da Cunha 

Júnior. Para o efeito, vão ser levadas à prática as diligências inerentes para a sua substituição. O 

Executivo aprovou por unanimidade um voto de satisfação e congratulação pela sua recente eleição 

para Presidente da Direcção da Associação Empresarial de Viana do Castelo e apresenta os mais 

sinceros votos de êxito nas suas novas funções. Registe-se o elevado espírito de equipa e 

camaradagem demonstrado pelo Manuel Lima da Cunha Júnior no desempenho das suas funções 

no Executivo da UFVC.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Protocolos de delegação de competências (assinaturas): Dado conhecimento do protocolo 

celebrado entre a União de Freguesias e a Gestão e Manutenção de Espaços Verdes da Cooperativa 

de Habitação Económica Capitães de Abril e a Associação Sociocultural do Núcleo Habitacional da 

Abelheira, nos valores anuais de 15 600,00€ e 6700,00 € respectivamente.---------------------------------- 
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4. Grandes Opções do Plano para 2020: O Presidente do Executivo solicitou que, a existir mais 

algum pormenor para enriquecer este plano, lhe sejam sugeridas informações para complemento 

do plano em elaboração.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Telhado da Associação de Moradores de Portuzelo: No seguimento da decisão anterior, o Vogal 

Vítor Silva fez o ponto da situação das diligências efectuadas. Combinado solicitar ao Arquitecto Rui 

Fernandes os custos estimados para posterior apreciação e para a preparação do projecto e dos 

documentos necessários para dar seguimento ao processo de licenciamento da obra.------------------- 

6. Recenseamento Eleitoral – Extinção do posto BA: No seguimento da exposição efectuada pela 

UFVC à Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, foi recebido ofício com as 

instruções para definitivamente neutralizar os Eleitores referenciados por “BA”, extinguindo assim 

a confusão nos actos eleitorais.------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Proclamação Solene da Canonização de São Bartolomeu dos Mártires: Face ao convite público, 

foi decidido associar-se a UFVC às cerimónias de proclamação, a realizar no dia 9 e 10 de 

Novembro. Do facto vai ser dado conhecimento e enviado convite aos membros da Assembleia de 

Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Projecto Integro – Solicitação Estágios: Deliberado não aderir a UFVC ao projecto de formação 

no âmbito de Assistente Administrativo. Admitida a possibilidade de, no futuro, poder integrar 

estágios na área de assistentes operacionais (jardinagem e limpeza urbana).------------------------------- 

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

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

dos melhoramentos efectuados e a decorrer;------------------------------------------------------------------------ 

b) Recebido do STAL ofício a solicitar autorização para contacto com os funcionários filiados no 

STAL para o acto eleitoral a realizar no dia 4 de Dezembro;------------------------------------------------------- 

c)  Considerando o encerramento do Parque Infantil do Jardim D. Fernando, vai ser questionado o 

Município das suas razões;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Face aos perigos da não pintura das margens da Rua Couto Paredes, e para reforçar as medidas 

já efectuadas pelo movimento de utilizadores e pelo Executivo, vão ser feitas novamente diligências 

para que urgentemente estas pinturas sejam executadas pelo Município;----------------------------------- 

e) Foi solicitada a limpeza da ligação da Fonte Quente ao Parque Industrial da Meadela, que se 
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encontra com grande vegetação, limpeza que já está adjudicada.---------------------------------------------- 

----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 cinco 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) 

 


