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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 8 DE MARÇO DE 2021 

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

as 14,30 e as 16,00 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 a atribuição de subsídio ao Agrupamento 

nº 343 do Senhor do Socorro do Corpo Nacional de Escutas, no valor de 150 € (cento e cinquenta 

euros) destinados ao apoio nas comemorações do seu 50º aniversário.--------------------------------------- 

2. Apoio Social:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Maria de Fátima Rodrigues Lenho: Face à reconhecida necessidade de melhoramentos na 

habitação desta munícipe, ficou assente aguardar melhor oportunidade (após o confinamento) para 

levar à prática o apoio decidido;------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Igreja Maná de Portugal: Dada a informação da chegada de bens, que foram distribuídos aos 

Vicentinos de Nossa Senhora de Fátima. Outros bens que cheguem no futuro serão distribuídos por 

outras organizações.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Requerimento da funcionária Ana Paula Fernandes Cordeiro Vital (Abono para falhas): Face ao 

requerimento apresentado pela funcionária em epígrafe, foi deliberado conceder o abono para 

falhas instituído na Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro.------------------------------------------------------- 

4. Regularização de sepulturas perpétuas/jazigos:----------------------------------------------------------------- 

a) Deliberado aceitar a transferência de posse da sepultura perpétua nº 36 do Quarteirão 8, de José 

Dantas Pinheiro a favor de sua irmã, Maria Isabel Dantas Pinheiro Ferreira, conforme declaração 

entregue nesta Autarquia;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Deliberada a aquisição pela UFVC das sepulturas perpétuas nº 65 e nº 66 do quarteirão 09 a 

Maria Rosália Torres de Alpoim;------------------------------------------------------------------------------------------ 
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c) Deliberado atribuir o direito de concessão para o Jazigo Lateral norte nº 11 a Maria Rosália Torres 

de Alpoim.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Liga Portuguesa Contra o Cancro “2ª Edição Corrida para a Vida”: Considerando a solicitação do 

Núcleo Regional do Norte, deliberou a UFVC dar o apoio na divulgação da iniciativa prevista entre 

16 a 31 de Maio de 2021 e a eventual recepção de inscrições, bem como a atribuição de donativo a 

analisar posteriormente.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Feira da Meadela - Cedência de espaço utilizado pelo Centro Social e Cultural da Meadela: 

Efectuada retrospectiva de como o processo está a decorrer. Após visita dos técnicos do Município, 

foi deliberado que o espaço reúne todas as condições para a casa de banho para pessoas com 

incapacidades motoras. Para que conste, aguarda-se documentação da cedência definitiva do 

espaço pelo Centro Social e Cultural da Meadela, assim como a retirada dos materiais lá guardados.  

7. Voto de pesar pelo falecimento do irmão do Membro do Executivo da UFVC: Aprovado voto de 

pesar pelo falecimento de Domingos José R. Soares Basto, irmão do membro do executivo António 

Basto. Desta decisão será dado conhecimento aos familiares.--------------------------------------------------- 

8. Reunião do Conselho Eco-Escola da Escola Superior de Saúde e da Escola Básica da Abelheira: A 

Vogal Rita Guerreiro informou da sua participação na recente reunião na Escola Superior de Saúde 

e actualizou a informação. Das diligências sobre a avaria nas roldanas dos mastros das bandeiras da 

EB1 da Abelheira, foi sugerido que a Escola envie um ofício a solicitar a colaboração do Município 

uma vez que é necessária uma escada dos Bombeiros Municipais.--------------------------------------------- 

9. Censos 2021: Este assunto tem sido objecto de acompanhamento do Presidente, que salientou 

algumas dificuldades na adesão e constituição dos recenseadores.-------------------------------------------- 

10. Processo SIADAP: Dada panorâmica de como decorreu todo o processo de avaliação.-------------- 

11. Multibanco no Polo de Monserrate: O Polo de Monserrate foi visitado pela Polícia de 

Segurança Pública para verificação do local da instalação, o que representa algum avanço. Logo que 

existam novas regras sobre o confinamento, vai-se insistir junto do Administrador do Condomínio 

para a realização da Assembleia Geral de Condóminos solicitada.---------------------------------------------- 

12. Reabertura do Cemitério Paroquial da Meadela: Dada a informação da reabertura à 

normalidade na passada sexta-feira com o horário das 8 às 16,30 horas.------------------------------------- 
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13. Declaração de IRS: À semelhança do que tem acontecido nos anos transactos, poderão os 

contribuintes solicitar o apoio da UFVC.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

a) Motivado pela alteração de trânsito na Quinta de Monserrate, o espelho solicitado para o 

cruzamento da Rua de Riom/Rua do Senhor do Socorro já se encontra instalado;-------------------------- 

b) Reconhecida a necessidade de insistir com o Município para o arranjo do piso que abateu na Rua 

da Fonte Quente, pois torna-se perigosa a circulação de veículos;---------------------------------------------- 

c) Vai ser verificada a existência de perigo na chaminé da antiga fábrica junto à ponte de Portuzelo;- 

d) Dada a informação da beneficiação do pavimento em Santa Catarina junto ao edifício do Polo de 

Monserrate;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Dada a informação da deliberação do Município de atribuir 20 mil euros referente aos 

melhoramentos do Polo da Meadela. Aguardam-se os restantes valores acordados;---------------------- 

f) Deliberado congratular o Sport Clube Vianense pelo seu 123º aniversário e o Agrupamento dos 

Escuteiros do Senhor do Socorro pelo seu 50º aniversário;------------------------------------------------------- 

g) Da Ordem de Trabalhos da próxima reunião vai constar a aprovação das Contas de Gerência de 

2020, do Regulamento da Feira da Meadela e do Estatuto do Direito de Oposição, pelo que os 

membros do Executivo devem apreciar os documentos já enviados e a receber oportunamente. 

Posteriormente, os dois primeiros documentos terão que ser enviados para aprovação da próxima 

Assembleia de Freguesia;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Têm chegado à Autarquia críticas pelo estado em que se encontram os passeios da Rua José 

Espregueira entre a Residencial Calatrava e a Rua da Bandeira. Vamos insistir novamente junto do 

Município para correcção desta anomalia que tem dado azo a quedas de munícipes mais idosos.----- 

----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 dezasseis horas.----------------------------------------------------------------------- 

O Presidente                                                         O Secretário 

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

 

 


