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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 11 DE MAIO DE 2015
Aos onze dias do mês de Maio do ano de dois mil e quinze, reuniu na sede, sita na Rua Conde de 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, 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 ata nº 40, entrou-se na seguinte Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------1. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes subsídios:--------------a) Ao Grupo Teatro à Margem: 500€ (quinhentos euros) destinados a apoiar o Festival de Teatro Popular
do Noroeste Expressões 2015 e ainda a disponibilidade para produzir um espectáculo “Cenas de Cultura
Explícita” a levar à cena nas próximas Jornadas de Arte Popular.---------------------------------------------------------b) À ACATE: Apoio à 10ª jornada do Campeonato Regional de Ensino do Norte: 150€ (cento e cinquenta
euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) À Ronda Típica da Meadela: Apoio às VII Jornadas de Cultura Popular em Viana do Castelo (15 e 16 de
Maio de 2015): 250€ (duzentos e cinquenta euros).-------------------------------------------------------------------------d) À Associação de Moradores do Bairro da Escola Técnica: Apoio ao Baile Popular de Santo António, a
realizar no dia 13 de Junho: 250€ (duzentos e cinquenta euros).---------------------------------------------------------e) À ACEP: Apoio ao dia Mundial da criança: 250€ (duzentos e cinquenta euros).-----------------------------------f) Ao Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito: Para participação no VI Congresso, oferta de
55 camisolas com a inscrição “Crianças e Jovens – Cidadãos de hoje”, no valor de 253,69€ (Duzentos e
cinquenta e três euros e sessenta e nove cêntimos.-------------------------------------------------------------------------g) À Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo: Apoio à divulgação das diversas
valências, (elaboração de 2000 prospectos), no valor de 340€ (trezentos e quarenta euros).--------------------h) Ao Clube Desportivo de Monserrate: Apoio à deslocação a Castelo de Vide (Portalegre) para participar
na fase final da Gira Volei, em 6 e 7 de Junho (despesas de combustível e portagens): 200 € (duzentos
euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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i) À Associação de Pais da Escola EB1 de Monserrate: apoio ao Dia Mundial da Criança no aluguer de
insufláveis e oferta de 300 garrafas de água, no valor global de 275 € (duzentos e setenta e cinco euros).---2. Concessão de alvará de sepultura perpétua:------------------------------------------------------------------------------a) Deliberado conceder alvará com o nº 09/70, a Ilda do Céu Diogo Pinto, residente na Rua Couto Paredes,
nº 13 r/chão Esq., Meadela;--------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Adjudicações - Ajuste directo:-------------------------------------------------------------------------------------------------a) No prosseguimento do procedimento concursal, foi deliberado adjudicar à firma Coelho Gomes & Filhos,
Lda. a empreitada de obra pública de reparação de passeio e drenagem de águas pluviais no Largo João da
Rocha (Frei), no valor 3 147,70€ (três mil cento e quarenta e sete euros e setenta cêntimos). A este preço,
acresce IVA à taxa legal em vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------------b) No prosseguimento do procedimento concursal foi deliberado adjudicar à firma Franco & Barreto Construções, Lda., a empreitada de obra pública de construção de espaço de jogo e recreio, com parque
infantil e parque de manutenção física, no Largo Luís Filipe, pelo valor de 42 719,82€ (quarenta e dois mil e
setecentos e dezanove euros e oitenta e dois cêntimos). A este preço, acresce IVA à taxa legal em vigor.4. Toponímia: Deliberado aprovar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia a atribuição do
topónimo “Beco dos Carregais” à artéria actualmente sem nome, junto à Rua dos Carregais, que tem
números de polícia repetidos com a citada Rua dos Carregais, na área da Meadela.--------------------------------5. Jornadas de Arte Popular em Monserrate: Está marcado um encontro com a Vereadora da Cultura para
o próximo dia 19 de Maio, para se ver da possibilidade de levar a efeito alguns eventos no Museu de Artes
Decorativos (Exposições, Teatro e Fados).--------------------------------------------------------------------------------------6. Serviços de Jardinagem (Rotunda da Mercedes, Meadela): Deliberado adjudicar serviço de jardinagem
à firma Casanova Jardins, pelo valor de 575€ (quinhentos e setenta e cinco Euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, e que compreende a preparação do terreno, colocação de bordadura de separação, tela
anti-ervas, tijolo partido e godo branco.----------------------------------------------------------------------------------------7. Coroas de Maio 2015: Foi dado conhecimento da maneira como decorreu o concurso e as respectivas
classificações. Para que conste, se descrevem as principais classificações e respectivos prémios:---------------Class.

Estabelecimentos de Ensino/Associações

Particulares

1º

Associação de Moradores do Bairro da Escola Técnica: 60€

Sara Maria Gorito: 60€

2º

Assoc. do Bairro da Misericórdia e Creche Beija Flor: 40€

Margarida Cerqueira: 40€

3º

Colégio do Minho: 20€

António Rocha: 20€
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4º

Escola Secundária de Monserrate: Menção Honrosa

Marília Dilceu Viana: Menção Honrosa

5º

Confraria de Santa Luzia: Menção Honrosa

-

6º

Assoc. Moradores Núcleo Habit. Abelheira: Menção Honrosa

-

8. Tempos Livres da Páscoa: Dado conhecimento que, após o fecho de contas, se registou um saldo
positivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Tempos Livres de Verão: Foi deliberado levar a efeito, nos moldes dos anos anteriores, a realização dos
tempos livres de Verão, que decorrerão entre 15 de Junho e 31 de Julho. Neste sentido, proceder-se-á à
abertura de procedimentos concursais em regime de ajuste directo simplificado para recrutamento de oito
monitores, com preço-base de 1.120 € (mil cento e vinte euros). Em anexo decisão de contratar.-------------10. Auto de Notícia por Contra-ordenação: Para dar satisfação ao processo emanado da GNR contra Maria
Albertina de Macedo Enes de Passos, proprietária de canídeos sem licença, foi deliberado nomear o
Presidente do Executivo como Decisor do processo e a funcionária Patrícia Ferreira Sousa e Silva, como
Instrutora do mesmo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Alteração do Horário de Funcionamento: Foi deliberado proceder à alteração do horário de
funcionamento da União das Freguesias, a partir do próximo dia 1 de Junho, com o seguinte horário:--------Manhã: das 9,00 h às 12,30 horas;------------------------------------------------------------------------------------------------Tarde: das 13,30 às 17 horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------Exceptua-se desta alteração, o horário dos assistentes operacionais que prestam serviço de jardinagem/
cemitério, no pólo da Meadela, que se mantém das 8,30 às 12,00 horas e das 13,00 às 16,30 horas.----------12. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) União dos Sindicatos de Viana – Rececionado agradecimento pelo apoio prestado.-----------------------------b) Concessão da Doca Duarte Pacheco - Foi dado conhecimento do edital de concurso para concessão de
utilização do espaço.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Exposição “Construir a Paz com os Valores de Abril” - Dado conhecimento da exposição patente na
Escola Secundária de Monserrate, que contou com o apoio da União das Freguesias.-----------------------------d) 38º Aniversário do Grupo Desportivo da Meadela: Recebido convite para o jantar de aniversário, a
realizar no dia 23 de Maio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Visita da Virgem de Fátima (A Monserrate e Santa Maria Maior) e Cerimónias tradicionais na Paróquia
de Nossa Senhora de Fátima. Dado conhecimento do apoio logístico à Paróquia da Nossa Senhora de
Fátima nas cerimónias tradicionais. Foi ainda solicitado apoio da autarquia a estas paróquias para o
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percurso com a imagem da Nossa Senhora de Fátima pelas ruas da Ribeira e Igreja da Senhora de Fátima
nos dias 24; 25 e 26 de Junho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------f) Cedência de veículo: Dado conhecimento da cedência da carrinha, em 12 de Maio, à AATEC, para
transporte de materiais para a sua exposição.---------------------------------------------------------------------------------g) Apoio ao Munícipe e Pintor Mário Emílio: Vão ser feitas diligências para a possibilidade de, nas Jornadas
de Arte Popular, serem expostas para venda algumas obras deste artista.--------------------------------------------h) Eventual contratação de prestação de serviços: Por motivo de doença, gravidez e gozo de férias de
funcionários, ponderou-se a possibilidade da eventual contratação pontual de um funcionário com
conhecimentos do sistema informático da Módula C. O Presidente vai fazer as necessárias diligências.----------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 três horas e trinta minutos.-------------------------------------------------------O Presidente ____________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)

O Secretário ____________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)

O Tesoureiro ___________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Carlos Manuel Alves Tavares)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Maria da Conceição Barbosa Azevedo)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)

