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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 22 DE OUTUBRO DE 2014
----Aos treze dias do mês de Outubro do ano dois mil e catorze, reuniu na sede, sita na Rua
Conde Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, o executivo da União das
Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, tendo presidido
José António Gonçalves Ramos (Presidente), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário),
Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal),
Maria da Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). O Vogal
Carlos Manuel Alves Tavares justificou a sua ausência por razões de doença.------------------------------A ordem de trabalhos foi a seguinte:--------------------------------------------------------------------------------1. Atribuição de subsídios/apoios:------------------------------------------------------------------------------------a) ao Agrupamento de Escolas Santa Maria Maior: Deliberado atribuir um subsídio de 150€
(cento e cinquenta euros) destinado a colaborar no dia da alimentação, cerca de 750 alunos
escolas EB1 do Carmo e EB2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires dias 16 de Outubro;------------------------b) à Associação Dadores de Sangue da Meadela: Deliberado atribuir um subsídio de 200€
(duzentos euros), para ajuda a custear as cerimónias do 18º aniversário, que se realizam dias
17; 18 e 19 de Outubro;----------------------------------------------------------------------------------------------------c) à Escola de Equitação (ACATE): Deliberado atribuir um subsídio de 150€ (cento e cinquenta
euros), destinado a ajudar a custear a Festa de S. Martinho e concurso de Dressage, que se
realiza no dia 29 de Novembro de 2014;------------------------------------------------------------------------------d) à Paroquia de Monserrate (Apostolado do Mar): Deliberado atribuir uma importância até
150€ (cento e cinquenta euros), destinado a ajudar a custear a Festa de S. Martinho;------------------e) à Sociedade Columbófila do Minho: Deliberado atribuir um subsídio de 150€ (cento e
cinquenta euros), destinado a apoiar as diversas actividades;----------------------------------------------------f) à Sociedade Columbófila da Meadela: Deliberado atribuir subsídio de 150€ (cento e
cinquenta euros), destinado a apoiar a aquisição de prémios relativos à época 2014;--------------------g) à UNICEF: Deliberado atribuir um donativo de 50€ (cinquenta euros) destinado apoiar
iniciativa “alivie o fardo de uma criança”;------------------------------------------------------------------------------h) ao Agrupamento Escolas da Abelheira: Deliberado atribuir um subsídio de 250€ (duzentos e
cinquenta euros) destinado a apoiar a aquisição de um projector para os alunos de baixa visão.
As tampinhas recolhidas serão também a partir de agora encaminhadas para o Agrupamento;--------i) ao Agrupamento Escolas Santa Maria Maior (Associação de Estudantes ex-Liceu): Analisado
o pedido de apoio de subsídio para a aquisição de camisolas publicitárias para a candidatura
de listas à Associação de Estudantes, foi deliberado não apoiar o referido pedido, por
considerar-se não estar dentro no âmbito dos nossos apoios, e, para que também não sejam
abertos precedentes do género.-------------------------------------------------------------------------------
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----j) à Rádio Geice (Acompanhamento da Juventude de Viana nas competições europeias):
Analisado o pedido de apoio, foi o mesmo rejeitado por considerar-se não estar dentro do
âmbito dos nossos apoios.-------------------------------------------------------------------------------------------------2. Regularização do pessoal em regime de trabalho independente: Abordada a necessidade de
proceder-se à regularização dos trabalhadores em regime de independente logo que as
condições se proporcionem. Ponderou-se solicitar ao Ministério da Tutela a abertura de excepção
para a admissão de pessoal, tendo em consideração a agregação das Freguesias.-----------------------3. Festas de Natal: Deliberado que a União de Freguesias, por si, não realizará Festas de
Natal, admitindo após análise apoiar caso a caso as realizações a efectuar pelas colectividades.----4. Nomeação de Membro Efectivo do Conselho Eco-Escolas (Abelheira-Agrupamento de Escolas
Viana do Castelo): Tomado conhecimento da nomeação da Vogal Maria Rosa Pinheiro de
Almeida

Figueiredo

como

membro

efectivo,

para

colaboração

no

Projecto

Eco-Escolas

2014/2015.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Antiga Escola EB1 Abelheira “Projecto põe-te a mexer”: Tomado conhecimento do processo
de cedência do espaço ao Grupo Folclórico de Viana para o “projecto põe-te a mexer”.
Reafirmado que a cedência deve ser considerada à entidade e nunca a personalidade singular,
foi aconselhado o grupo a fazer seguro das pessoas que vão participar nesta actividade.--------------6. Planos Municipais para a integração de imigrantes: Tomado conhecimento da participação
na candidatura a subscrever pelo Município à Acção 4- Planos Municipais para a integração de
imigrantes,

tendo

para

o

efeito

sido

elaborada

a

carta

de

adesão,

com

a manifesta

disponbilidade para participar no projecto.-----------------------------------------------------------------------------7. Festas da Agonia (apresentação de contas à Viana Festas): Tomado conhecimento da
apresentação das despesas no valor de 9.123.02€ (nove mil cento e vinte e três euros e dois
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Aquisição subscritos correio azul: Tomado conhecimento da encomenda de 10 mil
subscritos, pelo custo total de 4.707.90 € (quatro mil setecentos e sete euros e noventa
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.

EmpowerConsulting,Unipessoal-Protocolo

de

Colaboração:

Tendo

em

consideração

a

pretensão desta empresa no estabelecimento de protocolo, foi deliberado não ser possível tal
pretensão dado colidir com interesses de livre concorrência.-----------------------------------------------------10. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Campanha de recolha de artigos de higiene e limpeza: Tomado conhecimento da participação
e da logística através da Comissão Social de Freguesia. Já foram entregues à União das
Freguesias os produtos que lhe couberam e que irão ser distribuídos pelas famílias mais
carenciadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Empregabilidade e Formação (CSF): Efectuaram-se sessões a 6 e 13 de Outubro.------------------c) Vereadora Ilda Figueiredo: Recebidas cópias de requerimentos alusivos à União das Freguesias.
(Parques Infantis e Quinta de Monserrate) ------------------------------------------------------------------------d) Comissão Festas da Meadela: Recebido agradecimento.-----------------------------------------------------

Junta de Freguesia de
Viana do Castelo (Santa Maria
Maior e Monserrate) e Meadela
Concelho de Viana do Castelo

Ata n.º 26
Pág. n.º 3

e) Viana Festas: Recebido agradecimento.--------------------------------------------------------------------------11. Convites:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/10/2014: Exposição de Fotografia Academia Sénior (Santa Casa da Misericórdia); ---------------10/10/2014: Tomada de posse Capitão do Porto de Mar; --------------------------------------------------14/10/2014: Reunião CLAS; -------------------------------------------------------------------------------------------15/10/2014: Reunião CSF;----------------------------------------------------------------------------------------------15/10/2014: Tertúlia Cultural;-----------------------------------------------------------------------------------------17,18 e 19/10/2014: 18º Aniversário Dadores de Sangue da Meadela;-----------------------------------18/10/2014: Cerimónia comemoração 100 anos Grande Guerra;---------------------------------------------

----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 vinte e três horas e cinquenta minutos.-------------------------O Presidente
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