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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

Aos onze dias do mês de Novembro 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:------------------------------------------ 

- Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio a 

Campanha Solidária;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Coral Polifónico de Viana do Castelo: 200€ (duzentos euros) para ajuda ao Dia Mundial da Música;---------- 

- ACAPO Viana: 120€ (cento e vinte euros) para apoio ao convívio de Natal.------------------------------------------ 

2. Aquisição de publicação sobre São Bartolomeu dos Mártires: Por solicitação da Paróquia de 

Monserrate, foram adquiridos 24 exemplares, dos quais 12 são para adultos e 12 em banda desenhada 

para crianças do livro “Vida de um Santo”, pelo valor total de 132,00€.------------------------------------------------- 

3. Aquisição de Projector + Tela + Disco: Deliberada a aquisição de projector EB-U42, Tela de Tripé 96 e 

Disco SSDNow A400 SATA a José Augusto Oliveira Freitas Lomba, pelo valor de 719,86 €, a que acresce o 

IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Rompimento de rocha na Rua da Bela Vista, Meadela: Deliberado adjudicar à firma Coelho Gomes & 

Filhos, Lda. o rompimento em rocha na Rua da Bela Vista, bem como o arranjo do acesso nas traseiras das 

habitações, no valor de 2850€, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------ 

5. Spot Boas Festas: À semelhança dos anos anteriores, vai-se proceder ao anúncio de Boas-Festas pela 

Rádio Afifense, pelo custo de 100€, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------ 

6. XVII Congresso Nacional da ANAFRE: Foi deliberada a participação da UFVC no XVII Congresso, nos dias 

24 e 25 de Janeiro, em Portimão. Para o efeito, irá ser designado um representante do Executivo e outro 

da Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Grandes Opções do Plano, Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos, Quadro de Pessoal e 

Tabelas e Taxas: Após análise dos projectos de documentos e recolha de sugestões, foram estes aprovados 

por unanimidade. O orçamento das receitas e despesas para o ano de 2020 é de 1 168 568,46 (um milhão 

cento e sessenta e oito mil quinhentos e sessenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos). O Presidente 

mais informou ter dado cumprimento ao Estatuto de Oposição, de acordo com a lei. Vão os documentos 

ser encaminhados para discussão e aprovação da próxima Assembleia de Freguesia.------------------------------- 

8. Voto de Pesar: Aprovado um voto de pesar e consternação pelo recente falecimento da Senhora 

Custódia Gonçalves de Lima, mãe do Presidente do Executivo.------------------------------------------------------------ 

9. Trabalhos Complementares: Remodelação e Ampliação do Edifício do Polo da Meadela: Em sequência 

da abertura do procedimento de Consulta Prévia para a empreitada em referência, foi detectada a 

necessidade de execução de trabalhos complementares, ao abrigo do n.º 4, do art.º 370 do Código dos 

Contratos Públicos. Dada a dificuldade aquando do envio dos convites no início do procedimento, tendo só 

apresentado proposta uma das entidades convidadas, tendo sido dada como justificação o facto do preço 

base fixado para a obra ser inferior ao preço real da obra; considerando também que a alteração de 

empreiteiro traria inconvenientes do ponto de vista técnico, funcional e económico, já para não mencionar 

eventuais atrasos na obra; e que o valor dos trabalhos a realizar, baseada em pesquisa ao mercado, não 

excederá os 45.000 € (quarenta e cinco mil euros), cabendo assim no valor fixado no artigo em causa, foi 

solicitado envio de orçamento à empresa à qual já tinham sido adjudicados os trabalhos no âmbito da 

Consulta Prévia, José Abreu Enes da Lage & Irmão Unipessoal, Lda.----------------------------------------------- 

10. Telhado da Associação de Moradores de Portuzelo: Previsto dentro de dias ser entregue à UFVC o 

orçamento por parte do Arquitecto Rui Fernandes.--------------------------------------------------------------------------- 

11. Canonização de São Bartolomeu dos Mártires: A União das Freguesias fez-se representar nas 

cerimónias em Viana e Braga, nos dias 9 e 10 de Novembro. Dada uma panorâmica de como decorreram as 

cerimónias da canonização desta importante figura para a Igreja e para Viana do Castelo.------------------------ 

12. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Dada informação das obras a decorrer no Bairro do IRHU em Monserrate;----------------------------------------- 

b) Dada a informação da intervenção conjunta da UFVC e SMSBVC na limpeza das traseiras do Bairro do 

IRHU;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Enviado ao Vereador Luís Nobre orçamento do material necessário para a limpeza, de acordo com o 

protocolo de Competências de Manutenção de Espaços Verdes e limpeza urbana na área da Meadela;------- 
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d) Dada a informação da distribuição de baldes pelos SMSBVC na Quinta de Monserrate para a recolha de 

resíduos orgânicos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Recebido do GAF agradecimento pelo donativo atribuído para a Festa de Natal;---------------------------------- 

f) Recebido do Agrupamento de Escuteiros nº 348 da Meadela informação da limpeza de um troço junto ao 

Ribeiro de Fornelos, na Meadela, para a qual solicitaram material para a realização do trabalho;--------------- 

g) Dada a informação da cedência das instalações do Polo de Monserrate à Associação de Pais da EB1 de 

Monserrate;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Foi solicitada pelo partido Aliança a cedência de instalações para a realização do seu acto eleitoral. Este 

assunto não teve resposta positiva por se realizar após o horário de funcionamento dos serviços.-------------- 

----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) 

 


