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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

12 de Abril de 2021 

Aos doze dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e um, reuniu, por videoconferência, entre as 14,00 

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 dos seguintes subsídios:------------------- 

- Clube de Golfe de Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta euros) destinados ao apoio ao IV Torneio 

Amigo da Boa Mesa;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Centro Cultural do Alto Minho: 750€ (setecentos e cinquenta euros) para ao apoio às comemorações do 

25 de Abril;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Relaxart: 200€ (duzentos euros) para apoio às actividades do ano de 2021;------------------------------------------ 

- Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo: 250€ (duzentos e cinquenta euros) 

destinados às despesas de reabilitação de espaço para recreação e manutenção;----------------------------------- 

- Associação Cultural e Desportiva Capitães de Abril: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio ao 

plano das actividades para 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Adjudicação de construção de jazigos: Foi deliberado contratar por ajuste directo do regime geral, 

conforme deliberações constantes nas actas nº 77 e 78, a construção de dois jazigos na Lateral Norte, 

nºs. 11 e 13, da parte nova do Cemitério Paroquial da Meadela, pelo preço base de 18 500,00€ (dezoito mil 

e quinhentos Euros), procedimento em que a entidade adjudicante convida directamente uma entidade à 

sua escolha, conforme a lei do CCP, nº 112-Artº. 2), à empresa Coelho Gomes & Filhos, Lda.--------------------- 

3. Reabertura da Feira da Meadela: De acordo com o cumprimento das orientações definidas pela DGS, foi 

determinada a permissão para a reabertura da feira da Meadela. Os vendedores são responsáveis por 

assegurar o cumprimento das regras de segurança e higiene.-------------------------------------------------------------- 

3. Alteração de declaração de cedência de terreno ao domínio público municipal: Os herdeiros de 

Inocêncio Gonçalves Pires da Costa Carvalho, em Janeiro de 2017, cederam ao domínio público uma 

parcela de terreno de 37,5 m2 para alargamento da Rua do Poço do Pescadouro, nº 119, do artigo matricial 
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urbano nº 1067. Foi solicitado pelo herdeiro Nuno Gonçalo Parente Branco que a declaração anterior fosse 

alterada para o nome de Nuno Parente Branco, sendo deste modo anulada a declaração anterior e fazendo 

entrega da declaração emitida em 2017.---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Encontro entre o Presidente do Executivo e o Vereador Arq. Luís Nobre: O Presidente do Executivo deu 

uma panorâmica de como decorreu esta reunião, no passado dia 5 de Abril, onde abordou as questões a 

seguir descritas: Melhoramentos na Rua Ramalho Ortigão; Trânsito de pesados na Meadela; Limpeza nas 

traseiras do Bairro do IRHU, na Meadela; Esclarecimento sobre o comunicado dos SMVC a propósito das 

Gaivotas; Falta de cooperação no Edital sobre reabertura oficiosa do Cemitério da Meadela e feira 

semanal; Trânsito no Bairro Jardim (abaixo-assinado); Atraso nas deliberações de verbas acordadas e apoio 

para a instalação das novas casas de banho na Praça Vale do Lima para apoio à feira.------------------------------ 

Foi reconhecido que, logo que recebidas as verbas prometidas, se procederá ao reembolso de 46 mil euros 

ao Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela.------------------------------------------------------------------------------ 

5. Abertura concursal para as novas casas de banho na Feira da Meadela: Deliberado proceder à abertura 

concursal para a instalação de novas casas de banho na feira da Meadela. Para o efeito, vão ser efectuados 

diversos convites para apresentação de orçamentos.------------------------------------------------------------------------ 

6. Limpeza das traseiras do Bairro do IRHU da Meadela: Após várias diligências, está concluída a limpeza 

desta área. Reconhecida a necessidade de acompanhamento sistemático de limpeza para se evitar que 

este esforço seja inútil e o local possa de novo ser conspurcado.--------------------------------------------------------- 

7. Bairro do IRHU de Monserrate: Porque têm chegado constantes preocupações com a ocupação 

selvagem de casas devolutas neste Bairro, quando existem diversas candidaturas oficiosas às habitações, 

foi do facto dado conhecimento ao IRHU e à Câmara Municipal.---------------------------------------------------------- 

8. Placa toponímica no limite Areosa/Monserrate: Constatada a localização em Monserrate de uma placa 

toponímica de Areosa (Av. da Povoença). Foi solicitada a correcção à Junta de Freguesia de Areosa, que 

acaba de informar não ter sido a Junta de Areosa que lá colocou agora tal placa. Para melhor decisão e sem 

correr qualquer risco de tomada de posição, vai ser contactado o jurista que tem o processo dos limites em 

sua mão, para agir em conformidade.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Placas (Moitões) toponímicas Avenida Dr. Luís Lacerda e Avenida Estaleiros Navais: Relembrada a 

necessidade de insistir com o Departamento Técnico do Município para a sua colocação.------------------------- 
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10. Rua da Fonte Quente (Meadela): Apesar das diversas diligencias, tudo continua na mesma com o 

perigo iminente com o trânsito automóvel, pelo que de novo vai ser insistido.--------------------------------------- 

11. Parque Industrial da Meadela: Tomado conhecimento da existência de pedras caídas em muro nesta 

zona que constitui algum perigo. Vai saber-se se se trata de zona pública ou não para actuar em 

conformidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. Regulamento e Tabelas de Taxas do Cemitério Paroquial da Meadela:------------------------------------------- 

O Regulamento e Tabelas de Taxas do Cemitério Paroquial da Meadela, é omisso, quanto à inumação de 

cinzas ou exumação para outra sepultura, não sendo desta forma possível cobrança deste serviço por nós 

efectuado, pelo que se submeteu este assunto a discussão. Depois de analisada a situação deliberou-se, 

por unanimidade acrescer no artº. 18 o ponto 5, com o seguinte teor, para posteriormente ser levada à 

Assembleia de Freguesia:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPÍTULO II 
INUMAÇÕES E CREMAÇÕES 

 

SECÇÃO I 
FORMALIDADES 

 

ART.º 18 
CREMAÇÃO / INCINERAÇÃO 

 

5- Quando seja efectuada uma inumação de cinzas ou exumação de restos mortais para sepultura 
perpétua ou geral, será efectuado averbamento com registo dos trabalhos efectuados.--------------------------- 
 

No anexo IV Tabela de Taxas, seria acrescentada:----------------------------------------------------------------------------- 
Deposição em Jazigo ou Ossário----------------------15,15 € -----------------------------------------------  Deposição em 
Sepultura-----------------------------53,47 €----------------------------------------------------------------------------------------- 
13. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebido do Agrupamento de Escuteiros do Senhor do Socorro agradecimento pelo donativo;-------------- 

b) Recebido da Paróquia do Senhor do Socorro agradecimento pelo subsídio atribuído;--------------------------- 

c) Da munícipe Susy Barros Soares, foi recebida reclamação relacionada com a passagem de documento 

comprovativo de residência na área geográfica da UFVC, quando recenseada noutro concelho, e para que 

pudesse transitar no período do estado de emergência (mais propriamente no fim de semana da Páscoa). 

O Presidente do Executivo pormenorizadamente narrou como tudo decorreu, pelo que se procedeu ao 

respectivo arquivamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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d) Motivado pelo confinamento da pandemia, as comemorações dos 50 anos do CNE do Senhor do Socorro 

foram adiadas e agora remarcadas para o dia 8 de Maio, pelas 15 horas, pelo que foi recebido novo 

convite.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Tomado conhecimento da realização da próxima Assembleia de Freguesia no dia 23, no Polo de 

Monserrate.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rita Joana da Silva Guerreiro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 


