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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

8 de Fevereiro de 2021 

Aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, entre as dezasseis horas e as dezassete 

horas e trinta minutos, e novamente por videoconferência devido à pandemia de Covid-19, reuniram os 

membros do Executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 ao Centro Social da Paróquia do Senhor 

do Socorro do subsídio de 300 € (trezentos euros) para apoio às comemorações 52º aniversário da Paróquia.- 

2. Apoio Social: Foi recebida da Acção Social Maná, Igreja Maná de Portugal, solicitação de colaboração para 

eventual auxílio a famílias carenciadas. Após análise, foi entendido por bem solicitar os devidos 

esclarecimentos e auscultar da disponibilidade de outras entidades já em plena colaboração, a dar o seu 

parecer. Após estas diligências, foi respondido pela positiva o pedido chegado a esta Autarquia.---------------- 

3. Regulamento de funcionamento da Comissão de Avaliação: Aprovado o regulamento proposto, que 

define os diversos parâmetros, a que se seguirá dar o devido conhecimento aos trabalhadores da Autarquia.- 

4. Requalificação do Parque Infantil Rua Álvaro Salema-Cova-Meadela: Deliberado enviar pedido de 

cotação para ajuste directo do regime geral pelo valor base de 22.500,00, com IVA a incluir para a 

requalificação do Parque Infantil na Rua Álvaro Salema, Cova, Meadela, com convite às empresas Espaçus 

Genial, Concretos Detalhes e Coelho Gomes & Filhos, Lda.------------------------------------------------------------------ 

5. Voto de pesar pelo falecimento da irmã de Fernando Miranda, membro da Assembleia de Freguesia: 

Aprovado voto de pesar pelo falecimento de Maria Virgínia Domingues de Miranda Abreu, ocorrido no 

passado dia 3 de Fevereiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Análise às apólices de seguros Multirrisco: Considerando os recentes melhoramentos efectuados no Polo 

da Meadela e a instalação do ATM, e ainda a provável instalação de ATM no Polo de Monserrate, vai 

proceder-se a uma análise das apólices dos seguros existentes para ver se os mesmos salvaguardam danos 

por vandalismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ATM em Monserrate: Após a recolha de assinaturas das diversas fracções do condomínio, foi endereçada 

ao Administrador do Condomínio comunicação a solicitar uma Assembleia Geral extraordinária.---------------- 
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6. Melhoramentos de arruamentos na Meadela: Dada a informação de como se vão desenvolvendo as obras 

adjudicadas, sendo que a Rua Julião Martins está concluída, a Rua Barreiros Cunha estão em falta as tampas 

de saneamento e a Rua Alberto Sousa está em curso.------------------------------------------------------------------------ 

7. Reunião da CLAS (SAS - Serviços de Acção Social): Em traços gerais, o Presidente do Executivo deu uma 

panorâmica de como decorreu esta reunião.----------------------------------------------------------------------------------- 

8. Remodelação de redes de abastecimento de água: Considerando as remodelações previstas das redes de 

abastecimento de águas na Rua Martins Delgado, Rua de Caminha e Rua de Ponte de Lima, em e-mail 

endereçado ao Município foi relembrada a necessidade de aproveitar os melhoramentos a realizar para levar 

a cabo a dotação de infraestruturas de saneamento para algumas habitações existentes na Rua Martins 

Delgado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Venda ou entrega ao postigo: Face à exposição efectuada pela munícipe Lígia Cavaco, sobre o assunto 

referido em título, após diversas diligências efectuadas, foi considerado que, após ter sido dado 

conhecimento ao Comando da PSP local, deu a UFVC cumprimento ao seu dever de colaboração de acordo 

com o instituído no art.º 42 do Decreto nº 3-B/2021.------------------------------------------------------------------------- 

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

a) Dando satisfação ao solicitado, foi enviado e-mail ao Município com a descrição das árvores com memória 

existentes;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Lamentavelmente, constatou-se que, nas últimas deliberações do Município, não consta qualquer 

atribuição para a UFVC;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Enviado ao Grupo Desportivo dos Trabalhadores dos ENVC voto de felicitações pelo seu 54º aniversário. 

d) Recebida com agrado a resolução temporária de pernoita para os sem-abrigo;----------------------------------- 

e) Recebida com satisfação a informação do abandono voluntário dos moradores do prédio do Coutinho e 

que os trabalhos de desconstrução serão iniciados em Outubro; --------------------------------------------------------- 

f) Recebida com agrado a aprovação do projecto do novo Mercado Municipal;--------------------------------------- 

g) Recebido da Região de Viana do Castelo do Corpo Nacional de Escutas agradecimento pelo subsídio 

atribuído bem como convite para a cerimónia inaugural prevista para o primeiro trimestre de 2021.---------- 

h) Pela Vogal Rita Guerreiro foi dada a informação de como decorreu a reunião do Conselho Eco-Escola da 

Escola Superior de Saúde – IPVC, realizada no dia 1 de Fevereiro;--------------------------------------------------------- 

i) Apesar dos contentores na Rua da Fonte Quente terem sido retirados, reconhecida a necessidade de 

alteração da nova localização por se encontrarem numa curva;----------------------------------------------------------- 
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j) Apesar de não terem sido ainda recebidas do Município as verbas para pagamento aos membros das mesas 

eleitorais, foi o pagamento já efectuado pela UFVC por transferência bancária;-------------------------------------- 

k) Dada a informação de entrevista concedida ao Jornal Alto do Minho;------------------------------------------------ 

l) Deliberado ceder as instalações da Sede para reunião da Comissão de Trabalhadores de DS Smith (ex-

Portucel), no dia 10 de Fevereiro, entre as 14 e as 17 horas;---------------------------------------------------------------- 

m) Face às informações colhidas sobre a vacinação Covid, foi reconhecido que deveriam ter sido 

previamente informadas as Juntas pelo Município, ficando desta forma todos melhor informados para evitar 

o “entupimento” dos serviços de Secretaria;------------------------------------------------------------------------------------ 

n) Dada a informação de cedência das instalações do Polo de Monserrate para reunião da Mútua dos 

Pescadores, no dia 2 de Fevereiro, pelas 14 horas, com o Mestre e tripulação do naufragado barco 

Samaritana com a presença de peritos de seguros.---------------------------------------------------------------------------- 

Depois de lida a presente acta, composta por três 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 _______________________________________________________________________________ 

(Rita Joana da Silva Guerreiro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 


