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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

25 de Maio de 2020 

Pelo confinamento aconselhado, e pela quarta vez por videoconferência, reuniram os membros do 

Executivo, aos vinte e cinco dias do mês de Maio, entre as onze e as treze horas. Este encontro contou 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. A acta nº 59 foi aprovada por unanimidade e será assinada em próxima oportunidade.-------------- 

Foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------------------------------------ 

1. Atribuição de subsídio à Associação Vila Animal: Deliberada a atribuição de um subsídio no valor de 150€ 

(cento e cinquenta euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Apoio Social: O cidadão Ciriano Behja Allu, dirigiu-se à sede de Junta de Freguesia procurando apoio social, 

depois da obtenção de informações junto da Acção Social do Município e para evitar-se duplicação de apoios, 

e após averiguação, concluiu-se que o cidadão em causa é sistematicamente apoiado pela Caritas Diocesana 

no pagamento de rendas, gás, etc. Porque nos últimos tempos tem havido excesso de géneros alimentares, 

a Caritas mostrou-se disponível para a oferta de alguns alimentos existentes, pelo que vai ser avisado o 

interessado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Campanha “Comércio Seguro “ AEVC”: Deliberado disponibilizar-se a UFVC para a distribuição de kits pelo 

que se aguarda a sua entrega e informação da AEVC dos procedimentos a seguir.----------------------------------- 

4. Fornecimento de máscaras à população: Analisado o assunto de novo. Feito o levantamento, existem 

cerca de nove mil utentes na UFVC com mais de 60 anos. Deliberado manter a decisão de fornecer as 

máscaras a quem as solicitar nesta faixa etária e a todos os outros mais vulneráveis, sendo que deve 

continuar a ser registada a sua identificação.----------------------------------------------------------------------------------- 

5. Identificação de animais de companhia: Aguarda-se parecer específico sobre a legislação recente, Lei 

nº 2/2020, de 31 de Março. Sobre os cães perigosos a lei mantém-se. Os funcionários têm já instruções como 

proceder. Se alguma novidade surgir, serão tomadas as medidas adequadas.----------------------------------------- 

6. Funcionamento dos serviços: Na sequência da ligeira melhoria da situação que adveio com o 

confinamento social, deliberado que, a partir do dia 26 (terça-feira), tudo volte a funcionar dentro da 

normalidade com o regresso da totalidade dos funcionários ao serviço.------------------------------------------------ 



 União das Freguesias de 
Viana do Castelo (Santa Maria 

Maior e Monserrate) e 
Meadela 

 
Acta n.º 60 
 
Pág. 2 / 4 
 

 

 

7. Reabertura da feira da Meadela: Deliberado proceder à reabertura da feira da Meadela a partir do 

próximo domingo, dia 31 de Maio. Foram elaboradas e aprovadas as normas a vigorar neste espaço e que 

devem ser rigorosamente cumpridas pelos feirantes e consumidores para bem de todos.------------------------- 

8. Análise de apoio da West Sea: A West Sea informou que tem disponível uma verba para aquisição de bens 

ou géneros, pedindo à UFVC, para ser parceira neste processo. A UFVC não vê qualquer inconveniente, 

ficando o Presidente de ultimar com a entidade os procedimentos necessários, dos quais dará informação 

na próxima reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. DecoForma: Em representação da UFVC, a Vogal Rita Guerreiro participou em acção de formação. 

Informou que aguarda documentação de suporte para os esclarecimentos que vierem a ser solicitados para 

posterior ajuda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Obras de reabilitação do Polo da Meadela: Já instalado o Multibanco aguardamos o parecer das forças 

de segurança que julgamos irá ser favorável, procedendo assim a SIBS à sua activação para utilização. Foi 

concluída a remodelação do alarme de intrusão, instalação de mais sensores e câmara de vigilância, estando 

por isso praticamente concluídas as obras.--------------------------------------------------------------------------------------  

11. Deliberado abrir procedimento de ajuste directo obras de reabilitação do Polo da Meadela (parte 

antiga): em sequência da abertura do procedimento de Ajuste Directo para realização de trabalhos de 

instalação de plataforma elevatória e pintura parcial do edifício, constante da acta de 08 de Abril de 2019, 

no valor contratual de 18.554,30 €, foi detectada a necessidade de execução de trabalhos complementares, 

ao abrigo do n.º4, do art.º 370 do CCP.  A empresa com a obra a cargo da obra, José Abreu Enes da Lage, & 

Irmão, Unipessoal, Lda apresenta o valor de 6.160 € (seis mil cento e sessenta euros) para os trabalhos 

complementares.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. Deliberada abertura de Ajuste Directo Simplificado: para a realização de obras de pintura interior do 

edifício, fornecimento e execução de paredes e tectos em pladur, rodapés e acabamentos da obra do edifíco 

polo da Meadela. Tendo em conta o avançado estado da obra, a alteração de empreiteiro traria 

inconvenientes do ponto de vista técnico, funcional, técnico e económico, pelo que foi deliberada a abertura 

do procedimento em causa, adjudicado José Abreu Enes da Lage & Irmão, Unipessoal, Lda. Pelo valor 

contratual de 6.840 € (seis mil oitocentos e quarenta euros).-------------------------------------------------------------- 

13. Doação de Pescado pela Docapesca: Recebidos 12 quilos de peixe na semana passada que foram 

entregues à Associação dos Reformados. Tudo indica que amanhã haja nova doação de pescado será feita e 

desta vez será entregue ao Refeitório Social de Nossa Senhora de Fátima.--------------------------------------------- 
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14. Ligação da Rua da Liberdade à Travessa da Ventela: Prestados esclarecimentos sobre a autorização por 

parte da UFVC da vedação parcial deste caminho (Rua da Liberdade) de forma a permitir que, no processo 

de licenciamento de obras da Meadela Peças se faça esta ligação.-------------------------------------------------------- 

15. Ponte pedonal de Portuzelo: No prosseguimento dos diversos contactos com base no estado em que se 

encontra a ponte, fomos informados pelo Vereador Ricardo Carvalhido que a ponte pedonal de Portuzelo 

teve resposta técnica no final do mês de Fevereiro e que o orçamento é de 40 mil euros. O número do 

processo é DOPC 2018/00229 e informou ainda que está para deliberação pelo Vereador Luís Nobre desde 

10 de Abril.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Abertura das praias: Está já marcada uma reunião na Câmara Municipal para ser definida a estratégia da 

limpeza das praias. No entanto, e porque o estado do espaço na Argaçosa junto da praia fluvial está 

deplorável, foi deliberado adjudicar à firma VENAFIL o corte e limpeza pelo valor de 860€, a que acresce IVA 

à taxa legal em vigor. Foi analisada a situação das dificuldades existentes relacionadas com a segurança na 

abertura dos sanitários neste período de pandemia, pelo que o assunto vai ser posto ao Município para 

garantia dos respectivos custos já que, provavelmente, só se poderá abrir com funcionário permanente.---- 

17. Canil provisório na Rua Nova de S. Bento: Continuamos a aguardar que a Câmara resolva o problema de 

uma vez por todas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Pedido de marcação de visita à freguesia: Continuamos a aguardar.----------------------------------------------- 

19. Acesso às garagens do Largo Luís Filipe: Continuamos a aguardar.-------------------------------------------------- 

20. Aquisição de veículo para refeições escolares: Aguarda-se decisão e o esclarecimento relacionado com 

o pagamento da funcionária que esteve ao serviço no período de confinamento.------------------------------------ 

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

a) Dada a informação de cedência da carrinha aos Vicentinos para transporte de mobília de munícipe 

carenciado, sendo que a viatura foi conduzida pela funcionária D. Rosa;------------------------------------------------ 

b) Aguarda-se informação da data para a realização da Assembleia de Freguesia;------------------------------------ 

c) Aguarda-se oportunidade para concretizar visita do Presidente do Município à Capela de S. Pedro, no 

Bairro dos Pescadores;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Se nada se alterar, a próxima reunião será a 15 de Junho.--------------------------------------------------------------- 

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.-------- 
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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) 


