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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 

 
Aos treze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu o Executivo da União 

das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, na Sede de Santa 

Maria Maior, sita na Rua Conde de Aurora, 689, 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 discussão e 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: 150,00€ para apoio ao I Torneio Migaitas de Golfe, em 27 de 

Agosto de 2021;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Clube de Golfe de Viana do Castelo: 150,00€ para apoio ao Campeonato de Pares, em 11 de 

Setembro de 2021;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo: 150,00€ para aquisição de jogo de 

Boccia Sénior);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação Cultural e Desportiva Capitães de Abril: 250,00€ para apoio às actividades culturais de 

Verão;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sport Clube Vianense: 280,00€ para aquisição de 10 exemplares do livro “Espelhos vadios” e três 

ilustrações de Américo Carneiro;----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Liga Portuguesa Contra o Cancro: 150,00€.-------------------------------------------------------------------------- 

2. Aquisição do livro “Emigração anos 60”, de Leandro Matos: Deliberado adquirir 50 exemplares 

pelo valor de 250,00€.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Cedência de terreno ao domínio público: Por ter sido solicitado, e após declaração do antigo 

Presidente da Junta de Freguesia da Meadela, Manuel Américo Matos Carvalhido, foi deliberado 

emitir declaração de cedência ao domínio público de uma parcela de terreno do artigo matricial 

urbano nº 530, em nome de Maria Madalena Rodrigues Gonçalves Borlido Novo, para alargamento 

da Rua da Bouça Longa.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Aditamento aos trabalhos da rampa de acesso ao ISN (salva-vidas): No prosseguimento da 

deliberação anterior da Câmara Municipal, após visita ao local pelo Presidente do Município, foi 

decidido alargar o âmbito das melhorias, sendo para o efeito deliberado acrescer o valor em 

23 271,60 €, com IVA incluído, ao anteriormente decidido para a colocação de novo madeiramento 

para, no período de más condições do mar, permitir o encalhamento dos barcos sobre barrotes de 

madeira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Limpeza de vários arruamentos na área geográfica da Meadela: Deliberado adjudicar à firma 

Diaplant, Lda. a limpeza de diversas artérias pelo valor de 2530,75€.----------------------------------------- 

6. Reabilitação das instalações alugadas ao IHRU: Deliberado adjudicar à firma Amorim Martins 

Unipessoal, Lda. a reabilitação para a prática de ténis de mesa das instalações alugadas ao IHRU e 

cedidas ao Grupo Desportivo da Meadela, pelo valor de 5151,00€, a que acresce IVA à taxa em 

vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Serviço de ATM na Alameda João Alves Cerqueira: Realizou-se, no passado dia 8 de Setembro, 

nova reunião dos condóminos, sendo que, por instruções jurídicas, foram anuladas as votações 

anteriores e efectuada nova votação que resultou no aumento a favor no total de 71,75% da 

permilagem. No entanto, está marcada a data de 21 de Setembro para decisão jurídica da 

providência cautelar requerida por Vítor Oliveira.-------------------------------------------------------------------  

8. Deliberações do Município: Apesar das insistências, continua-se a aguardar o compromisso 

assumido pelo Arq. Luís Nobre das deliberações em atraso no valor de cerca de 76 mil euros.--------- 

9. Agrupamento de Escolas: Deliberado atribuir para expediente, higiene e limpeza para o ano 

lectivo 2021/2022 as seguintes verbas às Escolas do Ensino Básico e Pré-Primário:------------------------ 

- Agrupamento de Escolas da Abelheira: 5120,00€;----------------------------------------------------------------- 

- Agrupamento de Escolas de Monserrate: 2880,00€;-------------------------------------------------------------- 

- Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior: 1280,00€;----------------------------------------------------- 

- Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito: 480,00€.---------------------------------------------------------- 

10. Limpeza de baldio de Santa Maria Maior: Deliberado adjudicar a André Moreira Vital a limpeza 

do baldio de Santa Maria Maior, pelo valor de 1440,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------ 

11. Diversos trabalhos de requalificação: Foi deliberado abrir procedimento concursal por ajuste 

directo simplificado para a firma Cálculotrevo e Valorização de Resíduos, Lda, trabalhos a executar 
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na área geográfica da Meadela com preço base de 10.800 € e ajuste directo do regime geral para 

execução de obras de requalificação do recinto de feira na Meadela no valor base de 19.200 €, com 

convite de igual modo à firma Cálculotrevo Construções e Valorização de Resíduos, Lda.---------------- 

12. Formação Online “Novas alterações ao Código dos Contratos Públicos: Deliberado inscrever as 

funcionárias Patrícia Ferreira de Sousa e Silva e Elisa Maria Carvalhido Gonçalves Figueiredo, sendo 

o valor global da inscrição 639,60 € com IVA incluído.-------------------------------------------------------------- 

13. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Eleições Autárquicas: Na área geográfica da UFVC foram criadas mais sete mesas, pelo que estão 

a desenvolver-se os trabalhos de rotina para que tudo decorra da melhor forma no acto eleitoral do 

próximo dia 26 de Setembro;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Campanha de Higiene e Limpeza: Coordenada pela Comissão Social da Freguesia está a decorrer 

nos diversos estabelecimentos comerciais;---------------------------------------------------------------------------- 

c) Assembleia de Freguesia: Realizou-se no passado dia 10 de Setembro e foi dada panorâmica de 

como a mesma decorreu;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Financiamento da USF da Meadela: Dada a informação da aprovação pelo Norte 2020 da 

candidatura a fundos europeus;------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Recebido agradecimento da Associação de Pais da Escola do Carmo pelo apoio atribuído;----------- 

f) Recebido de Alfombra Mundial Xacobeo 21-22, agradecimento pela elaboração do tapete alusivo 

realizado em 24 e 25 de Julho no Convento de S. Domingos;----------------------------------------------------- 

g) Dada informação da cedência das instalações de Monserrate ao PCP no dia 25 de Agosto;----------- 

h) Dado conhecimento da especial saudação da UFVC efectuada no Jornal “A Aurora do Lima” por 

ocasião das Festas de Nossa Senhora da Agonia;-------------------------------------------------------------------- 

i) Recebida informação da composição dos novos órgãos socias da Associação de Moradores da 

Cova.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro 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 vinte e duas horas e cinquenta e cinco minutos.----------------------------- 
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O Presidente                                                         O Secretário 
(José António Gonçalves Ramos)                      (António José Rodrigues Soares Basto)              
 
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) 
 


