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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 10 DE MARÇO DE 2015
----Aos dez dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, reuniu na sede, sita na Rua Conde de Aurora,
nº 689, pelas vinte e uma horas, o Executivo da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria
Maior e Monserrate) e Meadela, estando presentes José António Gonçalves Ramos (Presidente), António
José Rodrigues Soares Basto (Secretário), Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), Carlos Manuel Alves
Tavares (Vogal), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Maria da Conceição Barbosa
Azevedo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). Após aprovação da acta nº 36, entrou-se na
seguinte ordem de trabalhos: ........................................................................................................................
1. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes subsídios: .................
a) Ao Gabinete de Atendimento à Família: 150€ (cento e cinquenta euros) destinado a apoiar as
XXI Jornadas GAF 2015; .................................................................................................................................
b) À Caritas Diocesana: 600€ (seiscentos euros), correspondente ao pagamento do 1º semestre de 2015,
para ajudar a custear as despesas de apoio social. .........................................................................................
2. Adjudicação de trabalhos: .........................................................................................................................
Na sequência da abertura dos procedimentos em Ajuste Directo, foram abertas as seguintes propostas: .....
a) Da firma Coelho Gomes & Filhos, Lda., relativa à pavimentação/reparação de seis arruamentos, pelo
valor de 22 990,05€ (vinte e dois mil novecentos e noventa euros e cinco cêntimos). Deliberada a sua
adjudicação. ..................................................................................................................................................
b) Da firma Espaço Genial – Promoção Imobiliária, Lda., referente à requalificação de três parques infantis
na freguesia, no valor de 35 021,60€ (trinta e cinco mil e vinte e um euros e sessenta cêntimos). Deliberada
a sua adjudicação. ..........................................................................................................................................
3. Limites Areosa/Monserrate: Foi dado a conhecer como decorreu a acção administrativa movida pela
Freguesia de Areosa. A Juíza, argumentando a falta de qualidade dos documentos apresentados, marcou
nova sessão para o dia 8 de Outubro do corrente ano, pelas 14H30. .............................................................
4. Cedência de instalações: Foi deliberado ceder as instalações: ...................................................................
a) Na Meadela: Ao GAF-CLDS nos dias 10 e 17 de Março e 13 e 14 de Abril para sessões de promoção de
competência parentais. .................................................................................................................................
b) Em Monserrate: À Associação de Pais do Jardim de Infância e Escola Básica de Monserrate, no dia 9 de
Março para reunião da Direcção. ...................................................................................................................
5. I Jornadas Tertulianas em Viana do Castelo: Foi dada uma panorâmica de como decorreram as diversas
actividades integradas no programa. .............................................................................................................
6. Queima do Judas: Foi dado a conhecer o projecto de cartaz, bem como as diversas diligências a levar a
cabo para que tudo decorra como é tradição. ................................................................................................
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7. Programa Polis Litoral Norte - Intervenções Praia Norte (Bairro dos Pescadores) – Foi dado a conhecer
que, após recepção de um e-mail de um morador, nos deslocámos ao Bairro dos Pescadores, auscultando
alguns moradores e, posteriormente, acompanhando-os à reunião com o Presidente da Câmara, onde
tiveram a oportunidade de expor os seus pontos de vista. Perante as questões apresentadas, o Presidente
do Município mostrou-se sensibilizado, prontificando-se a apresentá-las ao autor do projecto e
manifestando intenção de aceder às pretensões apresentadas. ....................................................................
8. Festa de S. José: Dado conhecimento da contratação e pedido de licenças para o fogo-de-artifício a
lançar nos dias 19 e 22 de Março. ..................................................................................................................
9. Actividades de Tempos Livres da Páscoa: Dado conhecer o programa a levar a efeito, bem como o início
das inscrições. ................................................................................................................................................
10. Estágio de Aluno de Fotografia: Foi decidido aceitar o estágio de aluno da área de fotografia, que vai
colaborar no levantamento fotográfico de situações de interesse para a União das Freguesias. ....................
11. Diversos: ..................................................................................................................................................
a) TREE TECNOLÓGICA (apresentação de cemitérios Online com conceito chave-na-mão): Analisada a
documentação recebida, que foi considerada inoportuna e, nesta ocasião, desnecessária. ...........................
b) Resolução de quedas de tensão no Lugar Lamoso, Meadela: Emitido parecer favorável à instalação de
posto de transformação na Rua Linha do Vale do Lima, para reforçar e solucionar as quedas de tensão que
se verificam no local. .....................................................................................................................................
c) Cotação para seguro Multirriscos/Sede da Meadela: Solicitados orçamentos para seguro do Edifício da
Meadela, com envio da respectiva simulação até ao próximo dia 12 de Março, pelas 12 horas. ....................
d) Viatura de Monserrate: Dado conhecimento da avaria eléctrica em auto-estrada em serviço do Clube
Desportivo de Monserrate, no passado sábado, dia 7 de Março, em deslocação a Amarante. Foi necessário
solicitar assistência em viagem. Vai proceder-se à sua reparação. .................................................................
12. Concessão de alvará de sepultura perpétua: Deliberado conceder alvará n.º 09/61, a Valdemar Gaspar
de Lima, residente no Caminho José António de Araújo, n.º 99 Perre.--------------------------------------------------13. Convites: ..................................................................................................................................................
a) 11.03.2015 – Centro Cultural do Alto Minho – Reunião do Secretariado das Comemorações do 25 de
Abril. ..............................................................................................................................................................
b) 13.03.2015 - Sport Clube Vianense – Jantar do 117º Aniversário. ..............................................................
----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 trinta minutos.-------------------------------------------------------O Presidente ___________________________O Secretário ___________________________________

O Tesoureiro _________________________O Vogal ________________________________________
O Vogal ______________________________O Vogal _______________________________________

