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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 23 DE ABRIL DE 2021 

 

----Ao vigésimo terceiro dia do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, 
reuniu a Assembleia da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e 
Meadela, em Sessão Ordinária, nas instalações do Polo de Monserrate, sitas na Alameda João Alves 
Cerqueira, nº 470, 4900-050 em Viana do Castelo, tendo a mesma sido presidida por António Rui Viana 
Fernandes da Ponte (Presidente da Mesa da Assembleia) e secretariada por Maria da Glória Lourenço 
(primeira secretária) e António Amorim Carvalhosa, segundo secretário.--------------------------------------------- 
O Executivo da União das Freguesias fez-se representar por José António Gonçalves Ramos (Presidente), 
António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), e pelos Vogais, Luis Ramiro Gigante Pinheiro, Vítor 
Manuel Antunes da Silva, Rita Joana Silva Guerreiro e Rui Pimenta Salgueiro.--------------------------------------- 
Não pode comparecer Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), por motivos familiares.------------------------------ 
Conforme Folha de Presenças (Documento nº 2) compareceram os membros da Assembleia: Ana 
Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Carlos Manuel Alves Tavares, Fernando Domingos Afonso de 
Miranda, Francisco José Pereira Carvalhido, Hugo Manuel Fernandes Meira, Jaime Miranda Caridade, João 
António Sousa Correia, José Carlos Rego da Silva Oliveira Freitas, José Manuel de Castro Filgueiras, 
Mafalda Sofia Araújo dos Santos Oliveira, Manuel Américo Matos Carvalhido, Maria Eugénia Correia de 
Castro Jácomo, Mariana Pinheiro Coutinho de Almeida, Rogério Manuel de Amorim Barros, Sara Maria 
Araújo Marques da Silva Gorito e Tiago Fernandes Oliveira.----------------------------------------------------------
Não compareceram, justificadamente José Maria Amieira Flores, o qual foi substituído por Sara Gorito e 
de Sara Cristina Meira Brota substituída por Francisco Carvalhido, cfr. (Documentos nº 3 e nº 4).------------- 
O Presidente da Assembleia Rui Viana agradeceu a presença de todos, congratulou-se ainda com a boa 
saúde de todos, desejando continuação da mesma, e, após informou das substituições de membros da 
Assembleia, e da apresentação de votos de pesar pelos cidadãos Alfredo Fernandes Vieira Pinto, capitão 
do exército, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maia Maior, que foi durante o mandato de 1979 a 
1982, Maria Virgínia Domingues de Miranda, irmã de Fernando Afonso de Miranda, membro desta 
Assembleia, e de Domingos José Rodrigues Soares Basto, irmão de António Rodrigues Soares Basto, 
Secretário do Executivo desta União de Freguesias, subscritos por todas as forças politicas com assento na 
Assembleia da União de Freguesias, - conferir Doc nº 5 e Doc nº 6 que integram a presente ata.-------------- 
Informou ainda da apresentação de moções referentes a rede multibanco Monserrate/ Meadela e 
Higiene Urbana/Instalação de papeleiras, apresentadas pelo Partido Social Democrata. Também foram 
presentes pela CDU duas moções de saudação do 47º aniversário do dia do trabalhador e de 
comemoração do 47º Aniversário da Revolução de Abril.------------------------------------------------------------------  
Por fim, fez ainda apelo a um esforço de objetividade de todos os presentes, atento o volume de trabalho 
marcado para esta reunião da Assembleia, e, seguidamente procedeu à leitura da Convocatória 
(Documento nº 1) e da respetiva:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ordem de Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A | PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------------------------------- 
B | PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------------------------  
1º Aprovação da Acta nº 15 da reunião da Assembleia Freguesia anterior, realizada a 18 de Dezembro do 
ano de dois mil e vinte;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2º Apreciação e votação das alterações ao regulamento da actividade de comércio a retalho não 
sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes na área geográfica da Meadela;------------------- 
3º Informação do Presidente;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4º Apreciação e votação das contas de gerência do ano de 2020;------------------------------------------------------- 
5º Apreciação e votação do inventário de todos os bens de 2020;------------------------------------------------------ 
6º Apreciação e votação da 1ª revisão orçamental e PPI 2021;----------------------------------------------------------- 
7º Estatuto do direito de oposição (Informação);---------------------------------------------------------------------------- 
8º Discussão de outros assuntos de interesse para a Freguesia.--------------------------------------------------------- 
C | PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO - (não terá lugar)--------------------------------------------- 
Nos termos do artº 3º da Lei nº 1-A/2020 de 19 de Março (medidas excecionais e temporárias de resposta 
à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-COV-2 e da doença COVID – 19) e, tendo em 
conta a necessidade de assegurar o necessário distanciamento social, a reunião da Assembleia de 
Freguesias será realizada sem a presença de público.-------------------------------------------------------------------
Não houve nenhuma objeção à convocatória da ordem de trabalhos apresentada, a qual foi aprovada por 
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Assembleia agradeceu a presença dos representantes dos órgãos da comunicação social.- 
A | PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------- 
A.1º – Intervenções dos eleitos:-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rui Viana Presidente da Assembleia, concedeu a palavra ao eleito: Carlos Tavares que no uso da mesma 
saudou todos os presentes e falou da necessidade de ser reforçada a limpeza na área envolvente da 
Meadela, onde se verificam já estragos em diversos contentores do lixo, verificando-se ainda que os 
ecopontos estão sempre cheios, daí o entender que se deverá solicitar à competente entidade gestora 
para proceder aos necessários reparos e em conformidade. Diz ainda verificar-se a necessidade de 
instalação de mais caixas multibanco na Meadela. Referiu ainda que lhe tem feito chegar diversas queixas 
em relação à questão Águas do Alto Minho, dado os elevados valores das facturas mensais apresentadas, 
pelo que entende que esta Assembleia deveria tomar uma posição pública sobre a temática dada a 
quantidade de queixas que são efectuadas pelo público, levando a entender que algo está a correr menos 
bem na empresa.--------------------------------Hugo Meira na sua intervenção faz chamada de atenção 
reforçando a importância quanto à limpeza na Meadela, referindo notar-se um enorme desleixo das 
entidades competentes desta matéria, que não passa pelo reforço e aumento do número de 
contentores/equipamentos, mas pela deficiente recolha dos lixos e tratamento higiénico desses 
recipientes, acontecendo o mesmo que nem todos contentores do lixo são todos os dias despejados. Em 
segundo lugar congratulou-se, finalmente todos estes anos passados, com a abertura do Parque Ecológico 
da Cidade.------------------Francisco Carvalhido em primeiro fala dos contentores do lixo dizendo que as 
molas dos mesmos avariam com muita facilidade e demasiadas. Referindo ainda que as plataformas onde 
foram colocados os contentores não são as adequadas nem colocadas nos sítios certos.------------------------- 
Hugo Meira fala ainda do ordenamento de trânsito e dos estacionamentos abusivos, pretendendo saber 
se o Município já se pronunciou acerca desta temática, dado que continua o problema.--------- Fernando 
Miranda, pretende ser esclarecido acerca das Águas Alto Minho e das facturas que são presentes, dado 
que as pessoas apresentam enormes dificuldades de pagamento das facturas de água. Pretende ainda 
saber qual o ponto de situação quanto às obras da Meadela pinturas na Praça do Vale do Lima e saber 
porque é que estas pinturas não continuaram pelas Ruas Coronel Pinto e lomba na rua de Santa Cristina. -
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Carlos Freitas quanto à questão das Águas Alto Minho diz não poder esta Assembleia tomar decisões 
a propósito, mas só e quanto muito influenciar junto dos decisores destas matérias, daí que não adianta a 
discussão desta temática em sede desta AF. No que se refere aos contentores de lixo, o executivo poderá 
e deverá fazer pressão no sentido do serviço competente, os Serviços Municipalizados, fazerem o 
necessário transbordo do lixo. A entidade responsável pela recolha do lixo é que deve tomar providências 
para que o trabalho seja bem feito, tendo o necessário cuidado para que o resultado seja o preciso e bem 
feito.--------------------------------------------------------------------- 
Carlos Tavares tomando a palavra diz não se rever na tomada de posição anteriormente defendida por 
Carlos Freitas, referindo que estão aqui para falar de todos assuntos e das coisas que são da competência 
desta Assembleia, dizendo que aqui também se faz política.----------------------------------- Tiago Oliveira 
tomou a palavra dizendo subscrever as palavras dos eleitos anteriores Hugo Meira e de José Carlos 
quanto à problemática dos resíduos. Disse ainda que tem uma papeleira à porta de casa e que a partir daí 
já tentaram subir para a sua varanda, pretendendo que seja alterada esta situação. Congratulou-se ainda 
pela abertura do Parque ecológico da Cidade. Quanto ao convento de São Francisco, gostaria de saber se 
há novidades acerca da situação; Pretendendo ainda saber o que vai acontecer na Somartis, que se 
encontra com realização de obras. Acrescenta que, sendo para instalação de Hotel, deveria ser 
acompanhado pelo Executivo no sentido de antecipar a resolução de eventuais problemas que vão 
surgindo.-------------------------------------------------------------- 
José Carlos no uso da palavra e em comentário a Carlos Tavares reforça que nesta Assembleia se podem 
falar de todos os assuntos e matérias, mas mesmo assim reitera que há entidades que têm a competência 
exclusiva para a decisão/resolução desses assuntos.---------------------------------------------- O Presidente José 
Ramos respondeu que quase todos os dias chegam à União reclamações solicitando a correcção de 
situações que ocorrem no respeitante à problemática dos contentores e papeleiras. Também referiu que 
numa reunião onde estavam presentes todos os Presidentes das Juntas de Freguesia e o tema dizia 
respeito às situações existentes no âmbito da comunidade e que se prendem com a ADAM e os 
problemas de facturação de água que continuam a existir foi prometida a resolução da situação a curto 
espaço de tempo, porém tal ainda não aconteceu, apesar do esfoço do Executivo na tentativa de 
resolução; Termina comunicando, e, relativamente ao e-mail remetido ao Município, que até ao 
momento não foi fornecida qualquer resposta aos assuntos questionados; Mais diz que reunido com o 
Vereador Luis Nobre tentou ainda sonda-lo na obtenção de informação, mas este não lhe forneceu 
qualquer resposta.------------------------------------- 
Seguidamente o Presidente da Assembleia Rui Viana, solicitou alguma parcimónia na utilização do tempo 
de intervenção, dado que os trabalhos já seguiam com relevante atraso, e concedeu a palavra a: Hugo 
Meira que no uso da mesma referiu quanto aos resíduos sólidos haver notória inércia na obtenção de 
respostas pelo que sugeria fosse convocada reunião, com todas as forças políticas, com carácter de 
urgência para produção de documento, exigindo perante o Município medidas céleres para a resolução 
dos problemas que já existem há pelo menos mais de um ano.----- Tiago Oliveira para solicitar ao 
Presidente do Executivo a disponibilização das lojas de memória.----- Seguidamente o Presidente da 
Assembleia Rui Viana informou e tendo por base a reunião anteriormente havida entre ele próprio, o 
Presidente José Ramos com o pintor/escultor André Shan Lima, que anteriormente apresentara já 
proposta de realização e colocação de estátuas em bronze, uma na cidade e outra em Carreço. Este 
pretendia saber da viabilidade de execução do proposto, além de colocação e feitura de outras obras de 
arte. Dada o assunto em presença entende-se ser de enviar o autor e as suas propostas para informação 
do Presidente da Câmara a fim de este tomar a decisão que ao caso couber, se será de aceitar ou não a 
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proposta apresentada pelo artista Shan Lima. Colocada à consideração da Assembleia a matéria em 
causa:-------------------------------------------- 
Ninguém pediu a palavra para retorquir ao Presidente da Assembleia, que entretanto informou que foi 
decidido a Mesa em conjunto com o Executivo enviar ao Presidente da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, o dossier com os projectos de peças escultóricas, que foi apresentado pelo artista plástico 
vianense, André Shan Lima. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Entretanto Rui Viana, Presidente da Assembleia, mais comunicou que foram apresentados votos de 
pesar e moções.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Apresentado um voto de pesar (Doc nº 5) em memória do Capitão do exército Alfredo Fernandes Vieira 
Pinto, que faleceu no passado dia 21 de janeiro de 2021, e foi presidente da Junta de Freguesia de Santa 
Maria Maior no mandato de 1979/1982. Aprovado por unanimidade.-------------- Apresentado um voto de 
pesar (Doc nº5 a) por Maria Virgínia Domingues de Miranda, falecida em 3 de fevereiro de 2021, irmã do 
eleito desta Assembleia de Freguesia, Fernando Afonso de Miranda, o qual foi aprovado por 
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------- 
Apresentado um voto de pesar (Docnº 5 b) por Domingos José Rodrigues Soares Basto, falecido em 24 de 
fevereiro de 2021, irmão do secretário do Executivo da Junta de Freguesia, António Soares Basto, o qual 
foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------- 
Apresentada uma Moção (Doc nº 6) sobre o 47º aniversário do 25 de Abril, por João Correia da CDU, a 
qual foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------- 
Apresentada uma Moção (Doc nº 7) sobre o 1º de Maio, apresentada por João Correia da CDU, a qual foi 
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Apresentada uma Moção (Doc nº 8) sobre a rede de multibanco, em Monserrate e Meadela, apresentada 
por Tiago Oliveira, Carlos Tavares e Francisco Carvalhido, eleitos do PSD, a qual foi aprovada por maioria 
com duas abstenções.------------------------------------------------------------------------ 
Apresentada uma Moção sobre higiene urbana, pelo PSD, a qual foi aprovada por unanimidade. ----Foi 
decidido a Mesa marcar de uma reunião com os representantes de cada Agrupamento Politico que 
compõem a Assembleia para tratar de assuntos relacionados com a higiene e limpeza.------------ Todos 
estes votos apresentados, de pesar e moções supra referidos após se ter procedido a competente 
votação, foram todos menos um aprovados por unanimidade. Irá também  proceder-se ao envio destes 
votos às respetivas famílias.----------------------------------------------------------------------  
A.2º - Intervenção do Público:------------------------------------------------------------------------------------------ 
Não teve lugar, não houve qualquer intervenção do público.---------------------------------------------------- 
Seguidamente passou-se ao:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
B - PERÍODO DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------------------------------------------------- 
B.1º - Aprovação da Acta nº 15 da sessão da Assembleia de Freguesia anterior, conferir o (Doc nº 10) que 
é parte integrante da presente acta.------------------------------------------------------------------------- 
Após a mesma ter sido corrigida, dado tal sido solicitado pelo eleito Tiago Oliveira que referiu pretender 
fazer duas alterações. Foi colocada à votação, tendo sido a mesma aprovada por maioria, com 16 
(dezasseis) votos a favor, 3 (três) votos contra e zero abstenções. Foi apresentada dia 29 de abril, via e-
mail, declaração de voto subscrita pelo eleito Tiago Oliveira, que integra esta acta sob o Doc nº 18.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B.2º - Apreciação e votação das alterações ao regulamento da actividade de comércio a retalho não 
sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes na área geográfica da Meadela; 
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O Presidente da União de Freguesias, José Ramos, tendo por suporte o Doc nº 11, e, em conformidade 
com o disposto na Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, alínea h) do artº 16º nº 1, e, alínea f) do artº 9º, 
colocou a aprovação as alterações do Regulamento da actividade de Comércio a Retalho, e, informou 
ainda que as casas de banho existentes estão prontas, acrescentando-se ainda que uma delas será WC 
destinada a cidadão com incapacidade física motora. Mais disse que para finais de Maio pensa estarem 
criadas as condições para se proceder à mudança da feira para a nova área. Devendo ser elaborado 
regulamento que preveja e se adeque às novas circunstâncias--------Carlos Tavares interveio assumindo 
que depois de aprovado o regulamento feita a fundamentação económica e financeira estaremos em 
melhores condições para a mudança de local da Feira.--------- 
Esta proposta colocada à votação foi aprovada por maioria com 16 (dezasseis) votos a favor, (0) zero 
contra e (3) três abstenções.----------------------------------------------------------------------------------------  
B.3º - Informação do Presidente----------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervenção do Presidente do Executivo José Ramos, tendo como suporte o Documento nº 12, também 
integrante da presente acta, agradeceu ao Centro Social da Meadela e a todos os que o têm apoiado; 
Quanto ao Multibanco existe vontade de instalação na junta de freguesia desde que os condóminos 
autorizem essa mesma instalação; No que respeita à limpeza no Bairro do IRHU – pombal e dormitório de 
gato, não pode a União resolver, pois são referentes a assuntos respeitantes a outras entidades, a 
Sociedade de Columbofilia da Meadela e o Município;--------------- 
Falou ainda da legalização da fracção da junta de freguesia cedida ao grupo desportivo;---------------- 
Referiu ainda as obras em curso adjudicadas na Meadela e o parque Infantil;------------------------------- 
Acrescentou que irá ser executada uma nova casa de banho na Meadela;----------------------------------- 
Quanto à entrega de declarações de IRS, e, por via disso há várias frentes de batalha neste momento, e 
muita afluência de pessoas junto da União de Freguesias;--------------------------------------- 
Deu ainda algumas notas das reuniões do executivo, e, de trabalho efetuadas, assim como das 
representações da União de Freguesias em eventos desde 2 de Dezembro a 24 de Janeiro;------------- 
Informando ainda que a conta de gerência respeita só até 31 de Janeiro de 2021 dizendo que por via das 
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 
SARS-COV-2 e da doença COVID-19, muitos dos trabalhos em previsão não foram feitos, porém agora 
encontram-se em fase de recuperação.-----------------------------------------------------Após informação do 
Presidente o eleito Carlos Tavares, no uso da palavra disse que a estrutura e conteúdo do documento, 
este mais uma vez limita-se a repetir o que se tem dito em situações anteriores, que esta informação do 
Presidente deveria vir acompanhada de mais notas explicativas. Dizendo ainda, e acerca das reuniões de 
trabalho, em nenhuma se diz o que foi tratado, continuando tudo na mesma. Assim como em relação à 
informação financeira, limita-se tão só a apresentar as taxas de execução. No que se refere à emergência 
social na União de freguesias pretendia saber que conclusões se tiraram, saber quantas situações de 
emergência social existem, nada fica dito a este respeito------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
Não havendo mais intervenções passou-se à:------------------------------------------------------------------------- 
B.4º– Apreciação e votação das contas de gerência do ano de 2020.----------------------------------------- 
Intervenção do presidente José Ramos que informa que de um modo geral a execução apresenta-se 
baixa, foi atingida execução de 74,89% da prevista relativamente às receitas, e de  61,49% relativamente 
às despesas; as despesas correntes são fixas, não há grande mudança. Não tem alterações relativamente 
ao apresentado no ano anterior, procurando-se conciliar os custos e o benefício auferido pelo particular, 
em consonância com as necessidades financeiras da União, de acordo com os custos diretos e indiretos, 
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encargos financeiros, tendo sempre presente a conjuntura económico-financeira do país e das famílias. 
Informa ainda terem-se concluído as obras do quarteirão 8 do cemitério da Meadela e iniciou-se a 
requalificação do pólo da Meadela cujas obras já terminaram este ano. Não se fizeram grandes 
intervenções, porém tentou-se satisfazer as pequenas necessidades dos fregueses, o que parece se 
conseguiu. Esta proposta de apreciação e votação apresentada sob o Doc nº 13, consta como parte 
integrante da presente ata.-------------------Não houve qualquer intervenção.-----------------------------------------
----------------------------------------------- 
Colocada à votação a proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte resultado: A favor: 15 
(quinze) votos, contra: 3 (três) votos e abstenções: 1 (um) votos. Com declaração de voto de Carlos 
Tavares (Doc nº 14) que leu, resultando que votará contra.------------------------------------------------------ Foi a 
proposta aprovada por maioria.---------------------------------------------------------------------------------- 
B.5º Apreciação e votação do inventário de todos os bens 2020;---------------------------------------------- 
Intervenção do presidente José Ramos que apresentou o inventário dos bens que a União de Freguesias 
detêm, existentes a 31 de dezembro de 2020 elaborado e aprovado pelo Executivo da União a 22 de 
Março de 2021, deduzido das amortizações correspondentes desde a sua aquisição. Acrescentando que 
algumas melhorias que vem sendo efetuadas, salientando ainda que continuam em curso levantamento e 
registo a efetuar, que após avaliação pelas competentes entidades serão corrigidos os valores inscritos 
em inventário.------------------------------------------------------------------------- Este inventário consta do 
documento anexo à acta sob o nº 15.------------------------------------------------ 
Ninguém dos presentes pediu a palavra-------------------------------------------------------------------------------- 
Colocada à votação a proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte resultado: A favor: 18 
(dezoito) votos, com a ausência do eleito Carlos Tavares, contra: 0 (zero) votos e abstenções: 0 (zero) 
votos. Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
B. 6º Apreciação e votação da primeira revisão orçamental e PPI 2021;------------------------------------- 
Intervenção do Presidente José Ramos informando ser importante e necessário proceder à primeira 
revisão orçamental e alteração do Plano Plurianual de Investimentos, dada a necessidade de distribuição 
do Saldo de Gerência anterior, no montante de € 176.191,74 verificada a necessidade de distribuir por 
outras rúbricas que têm inevitabilidade desse reforço. É esta a solicitação, bem como as rubricas de 
distribuição, constam juntos à acta sob o Documento nº 16----Não houve intervenção de nenhum dos 
presentes------------------------------------------------------------------ 
A proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte resultado: A favor: 18 (dezoito) votos, contra: 0 
(zero) votos e abstenções: 0 (zero) votos. Aprovada por unanimidade--------------------------- 
B. 7º Estatuto do Direito de Oposição – Informação;------------------------------------------------------------ 
Intervenção do Presidente da União José Ramos dá conhecimento à Assembleia da União de Freguesias 
do relatório de avaliação 2020 do Estatuto do Direito de Oposição e Código de Conduta, bem como do 
Plano de Contingência. Informando ainda que o Estatuto do Direito de Oposição e Código de Conduta, 
após discutido e aprovado na reunião de 19 de fevereiro, foi enviado para publicação em DR. O Edital de 
publicação do Estatuto do Direito de oposição, o Código de Conduta assim como o Plano de Contingência 
desta União de Freguesias fazem parte integrante desta ata e constam sob o Documento nº 17º.-------------
------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Tavares reforça o protesto que fez anteriormente, e durante anos o disposto no artigo 5º nunca foi 
cumprido de forma a fazer-se exercício verdadeiramente do Direito de Oposição.------------ 
Hugo Meira, só quer esclarecer que é verdade nem sempre conseguir responder à correspondência 
recebida, mas também é verdade que os e-mail muita vez caem na caixa de SPAM.----------------------- 
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B. 8º – Discussão de outros assuntos de interesse para a freguesia:------------------------------------------ 
Intervenção do Presidente da União José Ramos, dando conhecimento que o Executivo remeteu para o 
Município o “dossier Convento de São Francisco”, na tentativa de ainda se conseguir estagnar a sua 
degradação, dada o estado degradado em que se encontra; mais informa que referente às Eleições 
autárquicas, freguesias extintas/novas freguesias, dado o decurso do tempo, constata-se que a legislação 
possível já só eventualmente acontecerá nas próximas eleições para o ano de 2025;-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Congratula-se com a candidatura de Viana a Cidade Europeia do Desporto;--------------------------------- 
Por fim alicia e convida à participação nas comemorações de 25 de Abril e de 1º de Maio.-------------- 
C. | PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO------------------------------------------------------------ 
Sem intervenção de público, nos termos do estabelecido no artº 3º da Lei nº 1-A/2020 de 19 de Março 
(medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 
SARS-COV-2 e da doença COVID – 19) e, tendo em conta a necessidade de assegurar o necessário 
distanciamento social, não se verificou quaisquer intervenções do público, assim Esgotada a ordem de 
trabalhos da convocatória o Presidente da Assembleia Rui Viana, deu como concluída a Assembleia e 
solicitou autorização para aprovação da Acta sob a forma de Minuta, composta por sete folhas 
devidamente numeras e rubricadas, que após lida foi Aprovada por Unanimidade. ------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 
E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte e três horas e trinta minutos. ------ 
 
 
 
| O Presidente _______________________________ (António Rui Viana Fernandes da Ponte)  

| O 1º Secretário ______________________________ (Maria da Glória Lourenço)  

| O 2º Secretário _______________________________(António Amorim Carvalhosa) 

 


