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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

22 de Março de 2021 

Aos vinte e dois dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e um, reuniu, por videoconferência, entre 

as 14,30 e as 16,30 horas, o Executivo da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e 

Monserrate) e Meadela, 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 atribuir um subsídio à ACATE, no valor de 250€ 

(duzentos e cinquenta euros) destinados para apoio à realização do Campeonato Regional de Ensino do 

Norte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Regulamento da actividade de comércio a retalho (Feira da Meadela): Após serem introduzidas as 

novas alterações conforme a lei em vigor para este ramo de actividade, foi o regulamento aprovado por 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Contas de Gerência de 2020; Inventário de todos os bens; 1ª Revisão Orçamental e PPI 2021: Após 

análise às contas de gerência e inventário de todos os bens de 2020 foram estes aprovados por 

unanimidade. Foi também aprovada a primeira revisão orçamental e PPI para o ano de 2021. Estes 

documentos serão enviados para aprovação da próxima Assembleia de Freguesia. O saldo que transita 

para o ano de 2021 é de 176 467,99€ (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e 

noventa e nove cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Estatuto do Direito de Oposição: Depois de analisado o Estatuto, conforme a lei em vigor, foi este 

aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Concessão de Jazigo: Deliberada a concessão do jazigo lateral norte nº 13 a João de Sá Martins.------------ 

6. Panfleto “Coimas para quem alimenta animais na via pública”: Num encontro agendado, com o Senhor 

Vereador Eng.º Victor Lemos, para ultimar a limpeza do bairro do IHRU, acompanhado do Dr. Constantino 

Azevedo, a Junta de Freguesia representada pelo Presidente José Ramos, pelo Tesoureiro Amadeu Bizarro 

e Secretário António Basto, aproveitou para comunicar pedido de fregueses, para alertar que os restos 

deixados para alimentar as gaivotas estava a perturbar possibilidade de secarem as roupas ao ar livre sem 

ficarem danificadas. Este pedido não se devia a reclamações relativamente a atividades de nenhuma 
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associação, nem foi apresentado em reunião de junta antes desta por se tratar de uma apresentação feita 

pelos fregueses daquela zona urbana sobre essa situação específica. No entanto tivemos de abordar em 

reunião do Executivo da Junta este assunto devido a algum aproveitamento e polémica nas redes sociais, 

sendo que a Vereadora Drª. Carlota Borges, nas suas publicações no Facebook, não conduziu da melhor 

maneira o problema, informando não ter sido nem a CMVC nem os SMVC os autores do alerta, o que deu 

azo a más interpretações, recaindo o odioso sobre a Junta de Freguesia, apesar de o Presidente do 

Executivo lhe ter relatado como decorreu todo este processo. Discutido na presente reunião foi deliberado 

elaborar documento a enviar ao Senhor Presidente do Município para que fique claro, que foi uma acção 

conjunta SMVC/JF. Manifestamos o nosso descontentamento por este mal-estar causado pela Senhora 

Vereadora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Rua da Fonte Quente (Meadela): Apesar de ter sido já solicitada a intervenção e resolvida parte do 

problema, continua a situação por resolver, causando situações embaraçosas para automobilistas, já que a 

queda do muro de suporte e aluimento do piso se mantêm. Para ajudar a resolver o problema, vamos de 

novo insistir junto do Eng. Nuno Pinto.------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Fundamentação para a legalização da Fracção A - Bairro do IHRU, Meadela: Na sequência do solicitado, 

foi enviada ao IHRU fundamentação para a referida legalização.---------------------------------------------------------- 

9. Viaturas dos SMSBVC para abate e/ou venda em hasta pública: É reconhecida a carência de viaturas da 

UFVC para corresponder às diversas tarefas atribuídas. Ao conhecermos da existência de algumas viaturas 

em considerável estado de conservação que, muito provavelmente, serão para abater por parte do 

Município, foi enviado ofício a manifestar o interesse desta Autarquia em receber pelo menos duas das 

viaturas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Cedência do espaço da feira da Meadela (Aparcamento da vacinação): Deliberado aceitar a solicitação 

do Município para a cedência do espaço da feira, casa do Vigilante e casas de banho, para ser utilizado 

como aparcamento das viaturas destinadas à vacinação.------------------------------------------------------------------- 

11. Reunião Eco-Escolas: A Vogal Rita Guerreiro informou da sua participação em recente reunião na 

Escola Superior de Educação, que tratou essencialmente do Planeamento do corrente ano escolar.----------- 

12. Multibanco no Polo de Monserrate: Após aturadas diligências junto do Administrador do Condomínio, 

ficou apalavrada reunião do condomínio para a semana depois da Páscoa. Para o efeito, aguarda-se a 

respectiva convocatória.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Obras de manutenção nas antigas instalações do Polo de Monserrate (Rua dos Poveiros): Chegaram à 

Autarquia reparos pelo degradado estado de conservação das antigas instalações, tendo até recentemente 

caído pedaços da “cornija”. Reconhecida a necessidade de avançar com algumas obras, foi presente e 

aprovado um orçamento da firma Crisdifa, no valor de 4820€, a que acresce IVA à taxa legal.-------------------- 

14. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Deliberado ceder as instalações para a dinamização de workshop sobre cuidados informais a pessoas 

dependentes pela entidade “Miminhos aos Avós”, com o condicionalismo de esta entidade se abster de 

promover a venda de qualquer produto ou serviço.-------------------------------------------------------------------------- 

b) Recebida do PCP nota apresentada na Assembleia da Republica a defender uma Caixa Geral de 

Depósitos ao serviço da economia nacional e do país.----------------------------------------------------------------------- 

c) Recebido do Eng. Daniel Campelo, ex-Deputado e ex-Presidente do Município de Ponte de Lima, o 

documento de reflexão “Alto Minho, que Futuro?”--------------------------------------------------------------------------- 

d) Enviado ofício ao Município a reclamar da não divulgação nos “Recortes de Imprensa” da entrevista da 

UFVC ao Jornal Alto Minho, o que habitualmente acontece com outras Juntas de Freguesias.--------------------  

e) Constatada a necessidade de proceder à limpeza no marco de limite Meadela/Santa Marta, assim como 

da limpeza junto ao lavadouro do rio de Fornelos.---------------------------------------------------------------------------- 

f) A Ponte do Arco está situada entre a Meadela e Perre. Sabe-se que foram efectuados melhoramentos do 

lado de Perre. Este assunto vai ser reanalisado e ver da possibilidade de beneficiar também o lado da 

Meadela.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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) 

 
O Secretário____________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 
 

O Tesoureiro ____________________________________________________________________________ 
(Amadeu Morais Bizarro) 

 
O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 
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O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rita Joana da Silva Guerreiro) 
 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 
O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 


