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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 25 DE MAIO DE 2015
Aos vinte e cinco 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 acta nº 41, entrou-se na seguinte Ordem de Trabalhos:---------------------------1. Apoio Social: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes subsídios:------------------------a) A Jorge Manuel Costa da Silva: 12,95€ (doze euros e noventa e cinco euros) destinado ao
pagamento de água.---------------------------------------------------------------------------------------------b) A Andreia Lúcia dos Santos Ricardo: 69,34 € (sessenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos)
destinado ao pagamento de electricidade.--------------------------------------------------------------------c) A Maria Gorete Costa Alves Ferreira Juncal: 20,12€ (vinte euros e doze cêntimos) destinado ao
pagamento de água.---------------------------------------------------------------------------------------------2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes
subsídios:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------a) À Associação de Moradores da Cova: 750€ (setecentos e cinquenta euros), destinado
apoiar as Festas Populares nos dias 19 e 21 de Junho. Deliberado ainda prestar o apoio logístico
necessário (pedido de licença, direitos de autor e ruído, baixada e condicionamento de trânsito).—
b) Ao Voleibol Clube de Viana: 40€ (quarenta euros) para apoio a torneio em Barcelona.-------c) Ao Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela: 500€ (quinhentos euros) para apoio das
suas actividades e das comemorações do 81º aniversário.------------------------------------------------3. Admissão temporária de funcionária: Na sequência da deliberação da reunião anterior, o
Presidente do Executivo fez o ponto da situação das diligências efectuadas. Desses resultados foi
presente a proposta de admissão temporária, como trabalhadora independente, da Senhora Ana
Paula Cordeiro, a que corresponderá um pagamento mensal de 650€ (seiscentos e cinquenta
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euros), para a qual foi aberto um procedimento de ajuste directo simplificado com valor total de
contrato nunca superior a 4.550 € (quatro mil quinhentos e cinquenta euros). Anexo a esta acta a
respectiva decisão de contratar e o despacho de adjudicação.--------------------------------------------4. Placas de proibição nos Parques Infantis: Deliberado adquirir 15 placas de sinalização de
proibição de “Jogar à Bola”, “Entrada de Cães” e “Circular de Bicicleta”, para colocação nos
diversos parques infantis, a que corresponderá um custo de 405,90€ (quatrocentos e cinco euros
e noventa cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------5. Pintura de Grades de Protecção: Deliberado mandar beneficiar e pintar as grades em
estado de degradação junto à Rua Aquilino Ribeiro (Continente), adjudicado a João António
Fernandes Puga, pelo custo de 480€ (quatrocentos e oitenta euros).------------------------------------6. Praia Fluvial da Argaçosa: Para além de se ter já procedido à abertura com a respectiva e
adequada preparação dos sanitários, foi deliberado adjudicar à firma Casanova Jardins a limpeza
desta área, pelo valor de 1050€ (mil e cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor.
7. Submissão de candidaturas IEFP-CEI: Feito ponto da situação das diligências efectuadas
para a apresentação de nova candidatura CEI+ junto do IEFP para substituição dos dois
cantoneiros que não poderão continuar a desempenhar as suas funções.------------------------------8. Toponímia da Meadela: Aprovada proposta apresentada sobre os limites das diversas
artérias (início e fim dos arruamentos), que vai ser submetida à próxima Assembleia de Freguesia.
9. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Dado conhecimento da cedência da carrinha aos Escuteiros de Monserrate, nos dias 23 e 24 de
Maio;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Dado conhecimento da cedência da antiga escola primária da Abelheira, para acantonamento
da Associação das Guias de Portugal, nos dias 3, 4 e 5 de Julho;----------------------------------------c) Dado conhecimento da cedência ao Município de Viana do Castelo de alguns adereços do mar
para as comemorações da Semana do Mar;------------------------------------------------------------------d) Dado conhecimento da oferta de 9 livros “D. Frei Bartolomeu dos Mártires” à Ronda Típica da
Meadela, para oferta nas Jornadas de Cultura Popular;----------------------------------------------------e) Recebido agradecimento do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, pela
colaboração prestada;---------------------------------------------------------------------------------------------
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f) Recebido agradecimento de José Ramos Fernandes na saída da Direcção da Confraria da
Senhora da Agonia;-----------------------------------------------------------------------------------------------g) Recebido convite para apresentação do Cartaz e Programa das Festa em Honra de Santa
Cristina, no dia 5 de Junho;-------------------------------------------------------------------------------------h) Prestados esclarecimentos sobre algum apoio logístico à ACISF;--------------------------------------i) Deliberado ceder a aparelhagem sonora ao Município para apoio na Festa de Atletismo e Dia
Mundial da Criança, nos dias 28 de Maio e 1 de Junho;----------------------------------------------------j) Dado conhecimento das diligências para a legalização dos Baldios de Santa Maria Maior junto da
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte;-------------------------------------------------------k) Vai ser solicitada ao Presidente da Assembleia de Freguesia a marcação da data da próxima
Assembleia, tendo em linha de conta os diversos eventos culturais em que está envolvida a União
das Freguesias;----------------------------------------------------------------------------------------------------l) Rainha das Vindimas: Vão ser feitas diligências para a mobilização de representantes da União
das Freguesias neste concurso;--------------------------------------------------------------------------------m) Toponímia Praça Eixo Atlântico: Dada informação da intenção da Câmara Municipal de atribuir
este nome à artéria entre a Praça da Liberdade e a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra;-n) Jornadas de Arte Popular: Dado conhecimento em pormenor das diversas iniciativas
programadas de 13 a 28 de Junho, em Monserrate;--------------------------------------------------------o) A União das Freguesias vai fazer-se representar na iniciativa “Crianças e Jovens – Cidadãos,
Hoje! a levar a efeito no dia 26, no Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito;--------------------p) Dado conhecimento da Festa da Torta de Viana, a realizar no dia 31 de Maio, na Praça da
Liberdade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 duas horas e quarenta e cinco minutos.------------------------------

