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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Aos vinte e oito dias de mês de dezembro do ano dois mil e vinte, reuniu o Executivo da União das 

Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maior Maior e Monserrate) e Meadela, na sede de Santa 

Maria Maior, sita na Rua Conde de Aurora, nº 689, pelas vinte 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, 

Rita Joana da Silva Guerreiro e Rui Manuel Pimenta Salgueiro. Após aprovação da ata da reunião 

anterior, foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------- 

1.Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder alvará de sepultura perpétua nº 57 

quarteirão 10, a Maria Isabel da Silva e Sousa.----------------------------------------------------------------------- 

2. Eleições Presidenciais 2021 24 de Janeiro: Recebido do Município edital com a informação da 

criação de 24 mesas de voto, eleições Presidências de 24 de Janeiro de 2021 na área geográfica da 

Freguesia, procurando desta forma a protecção dos eleitores em face da pandemia COVID 19.--------  

3. Deliberações do Município: O Presidente do Executivo informou que na sequência da reunião 

com o Sr. Vereador Arq. Luís Nobre foi acordado a atribuição das deliberações seguintes, para 

satisfazer a grande maioria dos encargos efectuados na reabilitação do Edifício do Polo da 

Meadela/Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela e do quarteirão 8 do Cemitério Paroquial da 

Meadela:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-100.000,00 € (cem mil euros) – Reabilitação do Edifício do Polo da Meadela;------------------------------ 

-20.000,00 € (vinte mil euros) – Requalificação quarteirão 8 do Cemitério Paroquial da Meadela;----- 

4. Parque Infantil Rua Álvaro Salema/Cova-Meadela: Na reunião efectuada com Sr. Vereador Arq. 

Luís Nobre o Presidente, solicitou-lhe o projecto em seu poder que lhe foi remetido pelo gabinete 

técnico do Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Feira da Meadela: Na reunião já atrás referida foi entregue pelo Presidente, ao Sr. Vereador Arq. 

Luís Nobre projecto da Feira da Meadela, ficando este de trocar impressões com o gabinete técnico 

do Município para ultimar a sua conclusão.--------------------------------------------------------------------------- 
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 6. Vacina da Gripe dos Funcionários: Considerando haver interessados, aguarda-se que o 

Município disponibilize as vacinas para sua vacinação.------------------------------------------------------------- 

7. Assembleia de Freguesia de 18 de Dezembro: Dada panorâmica e efectuado respectivo balanço 

da forma como decorreu a Assembleia de Freguesia de 18 de Dezembro de 2020.------------------------ 

8. Unidade de Cuidados de Saúde Primários na área urbana da Meadela: O Executivo congratulou-

se com o protocolo estabelecido entre o Município de Viana do Castelo e a Unidade Local de Saúde 

do Alto Minho. O valor global da obra estima-se em 1.500.000,00 € (um milhão e quinhentos mil 

euros) sendo que o Município assegurará a comparticipação no valor estimado de 225.000,00 € 

(duzentos e vinte e cinco mil euros).------------------------------------------------------------------------------------ 

9. ATM em Monserrate: Continuam a decorrer diligências. Aguarda-se acta do Condomínio do 

Prédio a autorizar respectiva instalação.-------------------------------------------------------------------------------  

10. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebido do Munícipe Jorge Videira exposição das diversas diligências efectuadas a propósito 

dos sem-abrigo albergados nas instalações da Refer. Assunto já analisado na Assembleia de 

Freguesia e Assembleia Municipal e que no nosso entender está a ser convenientemente tratado 

pelas Entidades competentes.--------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Recebida exposição via email sobre a Feira da Meadela que será analisada em próxima reunião.-- 

c) Recebido agradecimento da Unidade Funcional da ULSAM responsável pela vacinação a 

agradecer a colaboração prestada.-------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Recebido da Direcção Associação de Pais da Escola do Carmo, agradecimento pelo apoio 

recebido, assim como a relação das despesas efectuadas.--------------------------------------------------------  

----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 duas horas e cinquenta minutos.---------------------------------------- 

 
O Presidente                                                         O Secretário 

(José António Gonçalves Ramos)                      (António José Rodrigues Soares Basto)              

 

O Tesoureiro                                                      O Vogal 
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(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) 
 


