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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 9 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

Aos nove dias de mês de Novembro 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 horas (a hora da reunião foi 

antecipada por razão do estado de emergência e a obrigatoriedade de recolher antes das 23 horas) 

e 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, Rita Joana da Silva 

Guerreiro, Rui Manuel Pimenta Salgueiro e Vítor Manuel Antunes da Silva. Após aprovação da acta 

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

1. Atribuição de subsídios: Foi deliberado atribuir subsídio à Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola EB1 do Carmo no valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), para 

colaboração na aquisição de livros infantis.--------------------------------------------------------------------------- 

2. Grandes Opções do Plano, Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos, Quadro de Pessoal, 

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 2021 é de 

1 003 905,59€ (um milhão e três mil, novecentos e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos). O 

Presidente informou ir dar cumprimento ao Estatuto de Oposição, de acordo com a legislação em 

vigor. Posteriormente, todos os documentos serão reencaminhados para discussão e aprovação 

pela Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Ratificação do Regulamento da feira semanal da Meadela e futura implantação: Depois de 

revisto e adaptado ao novo quadro legal, foi devidamente discutido e aprovado pelo Executivo o 

regulamento que vai ser colocado em discussão pública nos termos do CPA. Posteriormente será 

aprovado pela Assembleia de Freguesia. Foi efectuada também uma análise ao projecto de 

implantação da feira na Praça da Linha Vale do Lima.-------------------------------------------------------------- 

4. Plano de contingência da feira da Meadela: Na sequência da Resolução do Conselho de 

Ministros, foi devidamente adaptado, submetido e aprovado pelos serviços técnicos do Município 

com a implementação de recomendações e orientações definidas pela DGS.-------------------------------- 
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5. Limpeza de bermas e passeios: Deliberado adjudicar à firma Casanova Jardins a limpeza de 

bermas e passeios nos seguintes arruamentos na área da Meadela: Rua da Bouça Longa, do 

Cruzeiro, dos Pescadores, da Veiga, do Montinho, Manuel Alves, da Tojeira, Luís Figueiredo da 

Guerra, Artur Maciel e Beco de Matos, pelo valor de 900,00€, a que acresce IVA à taxa legal em 

vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Agrupamentos de Escolas: Deliberado atribuir para expediente, higiene e limpeza, para o ano 

lectivo de 2020/2021, as seguintes verbas às escolas do ensino básico e pré-primário:------------------- 

Agrupamento de Escolas da Abelheira: 4.960,00€;------------------------------------------------------------------ 

Agrupamento de Escolas de Monserrate: 2.880,00€;--------------------------------------------------------------- 

Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior: 1.280,00€;------------------------------------------------------ 

Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito: 480,00€.------------------------------------------------------------ 

7. Aquisição de equipamento de videoconferência: No sentido de preparar a Sede e os Polos da 

Meadela e Monserrate para eventuais videoconferências, foi deliberado adquirir à firma 

Infortécnica um sistema específico pelo valor de 503,55€, com IVA incluído.-------------------------------- 

8. Aquisição de cabazes de Natal: Mantendo a tradição, foi deliberado adquirir à firma Bom Preço, 

pelo valor global de 630€, com IVA incluído, 21 cabazes para distribuição de Natal aos 

trabalhadores da UFVC.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Ordenação sacerdotal do Padre Paulo Alves: Na cerimónia esteve presente o Presidente da 

Assembleia e o Secretário do Executivo. Foi deliberado oferecer uma singela lembrança da UFVC.---- 

10. Cedência de terreno ao domínio público (Quelha das Alminhas): Deliberada a cedência ao 

domínio público de parcela de terreno do artigo matricial nº 476 da UFVC, antigo artigo matricial 

nº 178 da extinta freguesia de Santa Maria Maior a que corresponde a área de 12,45 m2.--------------- 

11. ATL de Natal: Por considerar-se não existirem condições mínimas de segurança, face à 

pandemia Covid-19, foi definitivamente deliberado não se realizar os tempos livres de Natal 2020.-- 

12. Adoração dos Reis Magos e Presépio ao Vivo: Apesar de algumas diligências efectuadas, foi 

reafirmada a falta de condições de segurança, motivadas pela Covid-19, para a não realização da 

Adoração dos Reis Magos, prevista para 6 de Janeiro de 2021.-------------------------------------------------- 

13. BLU European Festival Fishfest Project: Convidada pelo Município, esteve a UFVC presente em 

reunião preparatória para elaboração da candidatura ao festival que envolverá 6 países e previsto 
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para o próximo ano. Foram enviados contributos para a candidatura já anteriormente apoiada pela 

UFVC.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Processo Maior acompanhado (Maria da Glória de Sousa e Silva): Pelo Ministério Público, foi a 

UFVC notificada para comparecer perante a Procuradora da República sobre o assunto em título. 

Porque a Senhora Maria da Glória, segundo a Procuradora, não tem familiares disponíveis para a 

pronúncia de eventual interdição, de acordo com a legislação solicitou a criação de Conselho de 

Família, tendo assim ficado o Presidente José António Gonçalves Ramos, como Tutor, e os Vogais 

António José Rodrigues Soares Basto e Amadeu Morais Bizarro na composição do Conselho de 

Família, que, segundo a Procuradora, só terá responsabilidade até que a Senhora Maria da Glória 

seja reencaminhada para fixação definitiva em qualquer Lar (presentemente está internada no 

Hospital Distrital, com alta clínica e, sem a sua vontade, nada poderá ser feito pela Unidade 

Hospitalar qualquer pedido para eventual acolhimento em Instituição.---------------------------------------  

15. Ornamentações de Natal: Foi formalizado por escrito à Associação Empresarial o pedido para a 

instalação de luzes alusivas ao Natal na Alameda de Nossa Senhora da Agonia, bem como nas 

Rotundas do Continente e da Igreja da Sagrada Família.----------------------------------------------------------- 

16. Vacinação da gripe sazonal: Continua a ser ministrada a vacina, sendo que na UFVC já se 

inscreveram mais de dois mil munícipes.------------------------------------------------------------------------------- 

17. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Cedidas as instalações da Sede da UFVC para reunião da Comissão de Trabalhadores da DS Smith, 

no dia 5 de Novembro, entre as 09,30 h e as 17,00 horas;-------------------------------------------------------- 

b) Recebida informação da aquisição de carrinha pela CVC do Senhor do Socorro;------------------------- 

c) Recebido e-mail de Isaías Alves, funcionário superior do Município, a informar da sua passagem à 

situação de reforma;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Solicitada a aplicação de vacinas aos funcionários da UFVC que o desejem;------------------------------ 

f) Na sequência de reunião havida sobre a Estratégia Local de Habitação, vai ser respondido em 

conformidade com os problemas habitacionais identificados na área geográfica da UFVC;-------------- 

g) Recebido convite para visita a Exposição de Arte, organizada pelo Sport Clube Vianense;------------ 

----No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro 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.--------------------------- 
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----A reunião foi encerrada às vinte e três horas e cinquenta 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             

(Rita Joana da Silva Guerreiro)                         (Vítor Manuel Antunes da Silva) 

O Vogal 
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 
 


