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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 8 DE JUNHO DE 2015
Aos oito do mês de Junho 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 42, entrou-se na seguinte Ordem de Trabalhos: ..................................................
1. Apoio Social: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes subsídios: ...............................................
- A Gonçalo da Silva Amorim: 11,82€ (onze euros e oitenta e dois cêntimos) destinados ao pagamento de
medicamentos. ..............................................................................................................................................
- A Khadijeh Nasri: 2,55€ (dois euros e cinquenta e cinco cêntimos) destinados ao pagamento de correio.
2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes subsídios: .................
- À Paróquia de Monserrate: 80€ (oitenta euros) destinados a apoiar a noite de Fado Solidário, no dia 8 de
Agosto. ..........................................................................................................................................................
- Ao Clube de Vela de Viana do Castelo: 150 € (cento e cinquenta euros) como apoio na participação de
atletas portadores de deficiência no campeonato nacional de Access, em Portimão. ....................................
- A Probelion/Ronda Típica da Meadela: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio ao Encontro
Intercultural Internacional, a realizar no dia 20 de Junho, no Convento de S. Domingos. ...............................
- Ao Sport Clube Vianense: 750€ (setecentos e cinquenta euros) para apoio ao Baile Popular, no dia 27 de
Junho. ............................................................................................................................................................
- Ao Viana Stroke Roll: 175€ (cento e setenta e cinco euros) para apoio ao Festival de Bateria e Percussão.
- Ao Santa Luzia Futebol Clube: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio às comemorações do
20º aniversário. .............................................................................................................................................
- À Associação de Pais do Jardim de Infância da Meadela: Vai ser dado apoio no fornecimento de sal para
feitura de tapete no encerramento do ano escolar. .......................................................................................
3.Abertura de procedimentos concursais de Ajuste Directo para a realização das seguintes empreitadas
de obras públicas: .........................................................................................................................................
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1) Para obras de alargamento e execução de passeio na Rua Salvato Feijó, pelo preço-base de 6 500€ (seis
mil e quinhentos) com convite endereçado à firma Coelho Gomes & Filhos, Lda;--------------------------------2) Para a reparação de diversas ruas na área da Meadela, pelo preço base de 4 500€ (quatro mil
quinhentos euros), com convite endereçado à firma Coelho Gomes & Filhos, Lda;----------------------------------A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor. Em anexo decisão de contratar. .........................................
4. Aquisição de Roçadora: Deliberado proceder à aquisição de Roçadora Sparta 400, à firma Motolar, pelo
valor de 300 € (trezentos euros) com IVA incluído, para o polo da Meadela. .................................................
5. Expositor de Alumínio no polo da Meadela: Deliberado mandar fabricar expositor à firma Araújo &
Costa, Lda. pelo valor de 450 € (quatrocentos e cinquenta euros) com IVA incluído. .....................................
6. Visita da Virgem Peregrina de Fátima a Viana: Tendo em consideração a visita, e face ao pedido da
Diocese, foi deliberado que a União das Freguesias assuma o apoio logístico na decoração das ruas da
Ribeira e do Bairro Jardim pelos moradores, bem como os custos com a licença, fogo-de-artifício e velas
decorativas para assinalar as procissões, que decorrerão nos dias 24, 25 e 26 de Junho. ...............................
7. Limpeza das Praias Norte e do Coral: No prosseguimento do protocolo estabelecido com o Município,
foi deliberado solicitar a colaboração da Firma JSB para uma limpeza inicial com corte de vegetação,
recolha de resíduos e remoção de pedras, pelo valor de 425€ (quatrocentos e vinte e cinco euros),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e a manutenção diária destas praias na área geográfica de
Monserrate durante a época balnear, pelo valor mensal de 660€ (seiscentos e sessenta euros), acrescido
de IVA à taxa legal em vigor, limpeza e abertura todos os dias durante a época balnear das casas de banho
da praia fluvial da Argaçosa, mantendo o preço do ano anterior com a mensalidade de 465,00
(quatrocentos e sessenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ...........................................
8. Sanitários na Cidade: Apesar das diversas insistências, continua a verificar-se falta de sanitários na
Cidade. A Vogal Conceição Azevedo solicita que seja feita nova tentativa para resolução deste problema.--9. Protecção na antiga Doca Comercial: Apesar de este assunto ter sido já abordado junto da APVC, a
Vogal Conceição Azevedo vai elaborar uma proposta para se insistir novamente na instalação de
protecção.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Estatuto do Direito de Oposição - Relatório de Avaliação 2014: Aprovado por unanimidade. Vai ser
levado à próxima Assembleia de Freguesia. ...................................................................................................
11.Feira Medieval/Rua Manuel Espregueira: Prestados esclarecimentos das infrutíferas diligências
efectuadas junto da Associação Empresarial e da Viana Festas para tentar que fosse extensiva à Rua
Manuel Espregueira a feira medieval. ............................................................................................................
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12.Corte de Trânsito na Estrada EN 302 - Perre/Outeiro: Feito o ponto da situação das diligências
efectuadas junto do Município. .....................................................................................................................
13. Sanitários em Santa Luzia: Foi presente uma relação com fotografias dos sanitários existentes, pelo
que se entende não ser importante a reivindicação de criação e abertura de outros. ....................................
14. ATLs de Verão: Presente o plano das actividades a desenvolver. Foram solicitados orçamentos para a
concretização de seguro, de acordo com as normas legais em vigor. .............................................................
15.Contrato de emprego – Inserção: Foi apresentada a candidatura junto do IEFP, I.P. Aguarda-se
deliberação. ...................................................................................................................................................
16.Comissão Social de Freguesias (CSF): Dado conhecimento da previsão da realização dos seguintes
Fóruns: “Segurança do Idoso”, “Sexualidade e afectos na 3ª Idade” e “Empregabilidade e Qualificação”. .....
17. Encontro em Santa Luzia “Junta de Freguesia de Pevolide/Viseu”, no dia 18 de Julho: Deliberado
satisfazer o pedido de colaboração. Vai ser feito contacto com Grupo de Concertinas para a respectiva
animação. ......................................................................................................................................................
18. Corte de Árvores na Senhora da Ajuda: Dada informação pormenorizada de como decorreu o encontro
com o Sr. Eugénio Pinheiro. Reconfirmado que tudo foi efectuado de acordo com a legalidade, pelo que foi
positivo este encontro entre as partes interessadas. .....................................................................................
19. Jornadas de Arte Popular: Dadas a conhecer em pormenor as diversas actividades programadas e feito
convite aos eleitos do Executivo e da Assembleia de Freguesia e a outras entidades. ....................................
20. Tapetes decorativos nas Festas de Caminha: Por intermédio do Município de Viana, foi-nos solicitada a
colaboração na mobilização e apoio logístico na feitura de tapetes em Caminha alusivos a Viana. ................
13. Diversos ...................................................................................................................................................
a) Dado conhecimento do agradecimento pela colaboração com o Agrupamento de Escolas de Santa Maria
Maior na organização do “Encontro de Sabores”. ..........................................................................................
b) Dado conhecimento da cedência da aparelhagem de som ao Município para a Festa de Atletismo e Dia
Internacional da Criança. ...............................................................................................................................
c) Dado conhecimento da cedência de carrinha à Associação de Guias de Portugal, Meadela, no dia 5 de
Junho; ao Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior, no dia 5 de Junho; ao Agrupamento de Escolas
de Monserrate, no dia 6 de Junho; e à Caritas Diocesana, no dia 8 de Junho. ................................................
d) Dado conhecimento da cedência do espaço da feira semanal da Meadela para, durante o mês de Junho,
ali ser aparcado o camião de transporte de pombos da Associação Columbófila de Viana do Castelo. ...........
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e) Dado conhecimento de que as Marchas da Ribeira vão participar no Convívio da Paróquia do Senhor do
Socorro, no dia 27 de Junho. ..........................................................................................................................
f) Dado conhecimento de que, em princípio, a próxima Assembleia de Freguesia se realizará no dia 26 de
Junho. ............................................................................................................................................................
g) Dado conhecimento do modo como decorreu o arraial organizado pela Associação de Pais da EB1 da
Igreja da Meadela, no passado dia 6 de Junho, e a festa de finalistas dos quartos anos da mesma escola. ....
h) Presente a litografia e revista da AATEC, oferecida no recente encontro anual desta Associação. .............
i) O Presidente do Executivo e o Presidente da Assembleia de Freguesia foram convidados para a
apresentação do Programa e Cartaz das Festas em Honra de Santa Cristina. O Presidente da Comissão de
Festas convidou também o Tesoureiro da União. ...........................................................................................
----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)

