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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

9 de Março de 2020 

Aos nove dias do mês de marco do ano de dois mil e vinte, 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, Vítor Manuel Antunes da Silva e Rita Joana da Silva Guerreiro. Após aprovação 

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

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

- ACATE: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio ao Campeonato Regional de Ensino do Norte;------- 

- Bombeiros Voluntários: 200€ (duzentos euros) para ajuda na aquisição de uma ambulância de socorro.---- 

2. Regularização de sepultura perpétua: Apresentada declaração e habilitação de herdeiros a solicitar o 

averbamento de 1/3 da sepultura perpétua registada com o nº 11-2 do quadro lateral Poente, em nome de 

Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo, para a sua filha, Maria Paula Pinheiro de Figueiredo 

Sintra Coelho, por falecimento de sua mãe. Por estar conforme, foi aceite a respectiva alteração.-------------- 

4. Pedido de marcação de visita à Freguesia: Continuamos a aguardar resposta ao pedido de marcação da 

visita endereçado ao Município em 29 de Janeiro e 11 de Fevereiro de 2020.----------------------------------------- 

5. Aquisição de veículo para transporte escolar: Face às diversas condicionantes, deixamos de transportar 

os alunos. Continuamos a aguardar decisão de apoio por parte do Município para posterior decisão.---------- 

6. Acesso às garagens – Largo Luís Filipe: Continua-se a aguardar marcação de encontro com o Eng.º Nuno 

Pinto para fazer análise de todo este longo processo.------------------------------------------------------------------------ 

7. Trabalho comunitário de Alfredo Braga da parte da tarde: Feita análise à solicitação da Delegação da 

Direcção Regional de Reinserção e Serviços Prisionais do pedido de trabalho comunitário de 170 horas para 

Alfredo Braga. Este assunto vai merecer uma análise aprofundada.------------------------------------------------------ 

8. Contas de Gerência de 2019; Inventário de todos os bens; 1ª Revisão Orçamental e PPI 2020: Após 

análise e discussão, foram aprovados por unanimidade as Contas de Gerência do ano de 2019, que, de 

seguida, serão encaminhadas para aprovação na Assembleia de Freguesia, a realizar a 17 de Abril. O saldo 

que transita para o ano de 2020 é de 19 605,05 € (dezanove mil seiscentos e cinco euros e cinco cêntimos).- 

9. Campanha de IRS 2019 - Atendimento digital assistido nas Juntas de Freguesia: Tendo em consideração 

a solicitação da Direcção de Finanças, foi deliberado que, a exemplo de anos anteriores, e de acordo com as 
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possibilidades e os conhecimentos das funcionárias da União das Freguesias, continuaremos a prestar os 

nossos serviços de apoio aos contribuintes, nomeadamente na recuperação da senha, entrega de IRS, 

emissão dos DUCs para liquidação do IUC, etc.--------------------------------------------------------------------------------- 

10. Administração do Condomínio do Edifício Largo Infante D. Henrique: Analisados os documentos anexos 

à convocatória da Assembleia, a realizar no próximo dia 12 de Março. Aguarda-se o desenvolvimento dos 

projectos, sendo que, naturalmente, a UFVC só assumirá os encargos a que for legalmente obrigada.--------- 

11. Festa dos Josés de Monserrate (Dia 22 de Março): Deliberado manter o habitual apoio no fornecimento 

do fogo à chegada dos andores ao cais de Pesca. Vão ser feitos os respectivos contactos com o fogueteiro, 

apesar de, neste momento, se aguardar decisão se há ou não procissão, por razões da prevenção do COVID-

19.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Queima do Judas (Sábado de Aleluia - 11 de Abril): Deliberado organizar a habitual queima do Judas. 

Estão a ser feitos contactos com o fogueteiro e Grupo de Bombos, bem como a preparar o testamento, 

programa e a mobilização das figuras e animadores para integrar o cortejo.------------------------------------------- 

13. ATL da Páscoa (30 de Março a 9 de Abril): Apesar das contingências do COVID-19, foi deliberado iniciar 

o projecto dos tempos livres da Páscoa. Para o efeito, vão ser feitos contactos com o Director do Colégio do 

Minho e preparar o processo de forma a poder-se divulgar dentro da normalidade as tabelas e programação 

idêntica aos anos anteriores. Se houver instruções governamentais de prevenção, naturalmente que não se 

realizarão os tempos livres.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Plano de Contingência (COVID-19): Dando seguimento ao estipulado no Despacho nº 2836-A/2020, de 

2 de Março, foi aprovado por unanimidade o plano presente que, de imediato, vai ser enviado à Direcção-

Geral de Saúde.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Pedido de sinal de trânsito no Bairro dos Pescadores: Por solicitação da Associação de moradores do 

Bairro dos Pescadores foi reencaminhado para o Município o pedido para a colocação de sinal de trânsito 

moderado, na zona do Parque infantil do Bairro.------------------------------------------------------------------------------ 

16. Formação Módula C (Instalações de Monserrate): Com a participação de quatro funcionárias da UFVC, 

está prevista uma formação que se vai realizar nas instalações do Polo de Monserrate, no dia 19 de Março.  

17. Alargamento da Travessa da Portela (Meadela): Dada a informação do envio de ofício à munícipe 

interessada, reportando a deliberação de não se efectuar o alargamento, por se considerar que, mesmo a 

concretizar-se o investimento, o caminho voltaria ao seu estado actual no futuro.----------------------------------- 
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18. Projecto Eco-Freguesias XXI 2020: Dado conhecimento e convite das sessões de esclarecimento online 

sobre o projecto, a decorrer durante o mês de Março.----------------------------------------------------------------------- 

19. Conselho Eco-Escola Superior de Saúde-IPVC: Assunto que está a ser devidamente acompanhado pela 

Vogal Rita Guerreiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20. Sessão de esclarecimento sobre acordos de transferência e cativações da ADSE promovido pela 

ANAFRE: Na sequência do convite para a acção em título, em representação da UFVC estará presente a 

funcionária Ana Paula Cordeiro Vital que, posteriormente, dará os esclarecimentos necessários.---------------- 

21. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Dada a informação da realização da próxima Assembleia de Freguesia, no dia 17 de Abril;--------------------- 

b) Cedida a carrinha para transporte de mesa de ténis para a Escola do Carmo;-------------------------------------- 

c) Recebida informação do Município de que, logo que as condições climatéricas o permitam, irão proceder 

à pintura do piso na Rua Couto Paredes;----------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Insistência com o Município para reposição de iluminação na Praça da Linha do Vale do Lima;--------------- 

e) Recebido agradecimento das Guias da Meadela pela presença no Dia Mundial do Pensamento;------------- 

f) Recebido do Clube de Golfe de Viana agradecimento pela colaboração prestada na cedência das 

instalações;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

g) Recebido da Associação Moradores da Cova agradecimento pela colaboração nos II Trilhos de Viana;------ 

h) Reencaminhada para os CTT a reclamação de munícipe no sentido de encontrar solução de acesso 

facilitado a munícipes ao posto criado na zona da Abelheira;--------------------------------------------------------------- 

i) Na sequência das preocupações manifestadas, foram já efetuadas diligencias junto da EDP para que 

melhore as condições de iluminação no parque Empresarial da Meadela e seja reparado o candeeiro que vai 

do acesso da Rua da Fonte Quente ao Parque Empresarial.----------------------------------------------------------------- 

j) Dada a informação das seguintes aprovações do Executivo Municipal:------------------------------------------------ 

-Aprovação da declaração de Utilidade Publica de terreno na Meadela para a construção da futura Unidade 

de Saúde Familiar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Aprovação de instalação a partir do próximo Verão nas imediações da antiga Praça de Touros de um Skate 

Park.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Aprovação de recinto destinado ao voleibol de praia a instalar junto à antiga Praça de Touros, que vai ser 

reconvertida em “campus”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-Aprovação de parque geriátrico a ser criado na Praia Norte ao abrigo das obras de requalificação da Polis 

Litoral Norte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de lida a presente acta, composta por quatro páginas, devidamente numeradas e rubricadas, o 

Executivo da União das Freguesias deliberou aprová-la, indo a mesma ser assinada por quem presidiu, por 

mim, António José Rodrigues Soares Basto, que secretariei, e pelos presentes que o pretendam fazer.-------- 

 

O Presidente ___________________________________________________________________________ 

(José António Gonçalves Ramos) 

 

O Secretário____________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 

 

O Tesoureiro ____________________________________________________________________________ 

(Amadeu Morais Bizarro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rita Joana da Silva Guerreiro) 

 


