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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

25 de Janeiro de 2021 

Devido confinamento aconselhado e novamente por videoconferência, reuniram os membros do Executivo, 

aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um, entre as 14,30 e as 17 horas.-------- 

Esta reunião 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: Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:-------------------

- Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau: 75€ (setenta e cinco euros) para apoio ao Dia Mundial 

Contra a Lepra;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação Juventude de Viana: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao impacto da COVID;-----------

- Paróquia da Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Monserrate (Capela da Senhora das Candeias): 500€ 

(quinhentos euros) para apoio à realização de obras urgente na referida capela;-------------------------------------

- Paróquia de Monserrate: 120€ (centro e vinte euros) para apoio nos custos de transmissão nas redes sociais 

das cerimónias de comemoração dos 400 anos da Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate.------------------

2. Aquisição de portátil para Polo de Monserrate: Porque se ter avariado um dos computadores portáteis 

de Monserrate, e após se ter verificado não ter reparação, foi adquirido à Infortécnica um portátil HP 

Probook 640 G5- Intel Core i5-82655U com Intel, FHD 14”, pelo valor de 775€, a que acresce a taxa de IVA 

em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Tolerâncias de ponto 2021: Deliberado conceder ao longo do ano de 2021 as seguintes tolerâncias: Dia 

16 de Fevereiro (Terça-feira de Carnaval), Tarde do dia 1 de Abril (Quinta-feira Santa); Dia 5 de Abril 

(Segunda-feira de Páscoa); Tarde do dia 19 de Agosto (Quinta-feira das festividades da Romaria da Senhora 

da Agonia); Dia 24 de Dezembro (Sexta-feira); Dia 31 de Dezembro (Sexta-feira).------------------------------------  

4. Eleições PR 2021: Efectuada análise de como decorreu o acto eleitoral do passado domingo. Reconhecido 

o excelente trabalho desenvolvido para que tudo decorresse da melhor forma, com destaque para a 

salvaguarda das medidas de segurança aconselhadas. Aprovado um voto de agradecimento aos cento e vinte 

membros das mesas de voto, bem como aos responsáveis e funcionários auxiliares das diversas entidades, 

que foram incansáveis e que activamente colaboraram, tais como: Escola Secundária de Santa Maria Maior; 
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Escola Frei Bartolomeu dos Mártires; Escola Secundária de Monserrate; Escola da Igreja da Meadela e 

Pavilhão Polidesportivo da Meadela.----------------------------------------------------------------------------------------------

5. ATM em Monserrate: Continuam a ser efectuadas diligências para a instalação do ATM no Polo de 

Monserrate, pelo que está a decorrer a obtenção de assinaturas de condóminos para solicitação de 

assembleia extraordinária.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Feira da Meadela: Continuamos em colaboração com o gabinete técnico Municipal os trabalhos de 

marcação de espaços assim como estudo para melhorias aos WC existentes.-----------------------------------------

7. Árvores com memória: Por solicitação do Vereador do Ambiente, foi lançado repto para a colaboração na 

denúncia de árvores que possam eventualmente obter classificação de valor científico e geológico. Como 

não podia deixar de ser, a UFVC vai especificar e colaborar neste estudo.----------------------------------------------

8. Adjudicação da construção de jazigo perpétuo: Na sequência da concessão deliberada no dia 26 de 

Outubro de 2020, acta 68, procedeu-se à abertura de procedimento concursal por ajuste directo, para a 

empreitada de construção de um jazigo no quarteirão lateral norte, nº 11, no cemitério paroquial da 

Meadela da União das Freguesias de Viana do Castelo de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) 

e Meadela, pelo preço base de 9.250,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor com convite endereçado à 

firma Manuel Passos-Construções Unipessoal, Lda.---------------------------------------------------------------------------

9. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder alvará de sepultura perpétua nº 58 do 

quarteirão 10, a Ivone Martins da Silva.------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Atribuição de nome ao Pavilhão Polidesportivo da Meadela: Na sequência do contacto com o 

Presidente do Executivo, a propósito da intenção do Vereador do Pelouro do Desporto, foi aprovada por 

unanimidade a referida proposta de alterar a denominação do Pavilhão Polidesportivo da Meadela para 

Pavilhão Polidesportivo Nicolau Veríssimo.--------------------------------------------------------------------------------------

11. Censos 2021: Dada nota das instruções recebidas através do Município por videoconferência, tais como:  

- Funções do Coordenador de freguesia e recenseadores e tabela de pagamento;----------------------------------- 

- Deriva da lei que as funções de Coordenador são desempenhadas pelo Presidente da Junta ou em quem 

este delegar; o Presidente procurou que algum dos elementos do Executivo aceitasse esta tarefa, o que não 

aconteceu, nesta circunstância, caso não lhe seja possível, foi lhe dada permissão para nomear pessoa da 

sua confiança.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- As candidaturas às funções de recenseadores estarão disponíveis em formulário electrónico de 4 de Janeiro 

até 14 de Fevereiro, e o Presidente da Junta poderá angariar potenciais candidatos com o perfil adequado.   

- Os coordenadores terão de frequentar formação específica com a duração de três dias e os recenseadores 

formação durante dois dias;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando o curto prazo de tempo, o Presidente solicitou o empenhamento de todos para este trabalho 

de elevada importância para as freguesias.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a) Recebido e aceite o pedido para a cedência das instalações do Polo de Monserrate ao CGVC, no dia 26 de 

Fevereiro, pelas 18 horas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Recebida carta de agradecimento dos munícipes Zélia Mascarenhas e Manuel Mascarenhas, a referenciar 

a excelente colaboração prestada pelas funcionárias de Santa Maria Maior aquando do seu atendimento;--- 

c) Recebidos da Doca Pesca 12 kg de pescado, que foram entregue à Associação de Reformados e 

Pensionistas de Viana do Castelo;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Tendo em consideração a deslocação de um contentor motivada pelo temporal na Rua da Fonte Quente, 

Meadela, vai ser solicitada a intervenção dos Serviços Municipalizados;------------------------------------------------ 

e) Considerando a situação com a pandemia de Covid-19, foi recebida do Município informação do 

adiamento para Março das comemorações do 173º aniversário da elevação de Viana a Cidade.----------------- 

f) Os proprietários do nº 9 do Caminho Velho, em Monserrate, solicitaram a intervenção da UFVC para a 

reparação de muro caído na sua propriedade. Depois de verificação, e apesar de não nos parecer ser da 

responsabilidade da Autarquia, foi o assunto encaminhado para o Município e Protecção Civil.------------------ 

g) Em 2017, em comunicado do Município, foi transmitida a informação de que em 2018 iriam realizar uma 

empreitada global de renovação das infra-estruturas e pavimentos da Rua Ramalho Ortigão. Porque tarda 

tal melhoramento, foi enviada nota de lembrança ao Presidente da Câmara.------------------------------------------ 

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) 
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O Secretário____________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 

 

O Tesoureiro ____________________________________________________________________________ 

(Amadeu Morais Bizarro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rita Joana da Silva Guerreiro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 


