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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2016
Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, 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 análise da acta nº 57, foi a mesma aprovada. -------------------------------------------------De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------1. Apoio Social: Deliberado atribuir os seguintes subsídios a: ------------------------------------- Julieta Passos Rosário: 22,61€ (vinte e dois euros e sessenta e um cêntimos) para
pagamento de água. -------------------------------------------------------------------------------------- Maria de Lourdes Infante Carvalho Costa: 28,21€ (vinte e oito euros e vinte e um
cêntimos) para pagamento de electricidade. ---------------------------------------------------------2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios a: -------------- Conselho Directivo dos Baldios de Santa Maria Maior: 150€ (cento e cinquenta euros)
para apoio às actividades de 2016. --------------------------------------------------------------------- Viana Remadores do Lima: 150€ (cento e cinquenta euros), destinado a apoio da regata
jovem, a realizar no dia 19 de Março. ----------------------------------------------------------------- Associação de Natação do Minho: 150€ (cento e cinquenta euros), destinado a apoiar
deslocação ao Torneio Vale do Tejo. -----------------------------------------------------------------3. Reformulação de taludes ajardinados na Rua Frei Luís de Sousa: Deliberado adjudicar
à Firma Casanova Jardins esta beneficiação, pelo valor de 598,75€ (quinhentos e noventa e
oito euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------4. Reparação de pavimentos de passeios em ruas da Ribeira (Rua dos Poveiros, Rua
Gois Pinto, Rua do Marquês, Largo Infante D. Henrique e Jardim de D. Fernando:
Deliberado adjudicar à Firma CRISDIFA pequenas reparações em pavimentos nas ruas em
referência, pelo valor de 295,20€ com IVA à taxa legal em vigor incluído. ---------------------5. Admissão de formando "Novamente Psicologia": Deliberado celebrar protocolo para a
aceitação de estagiário jovem portador de incapacidade pelo período de 400 horas. -----------6. Apresentação do Agrupamento de Escolas de Monserrate: Em representação da UFVC
neste evento esteve a Vogal Conceição Barbosa, que fez uma ampla explanação desta
iniciativa. Realce para o alcance extraordinário dos objectivos alcançados pelo Agrupamento.
7. Cedência da antiga Escola da Abelheira: Recebido ofício do Agrupamento 990 do
Corpo Nacional de Escutas (N. Sra. de Fátima) a solicitar a cedência de instalações. Porque
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existem outras Entidades que já também fizeram o pedido, vai este assunto ser analisado
posteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------8. Dificuldades verificadas no quadro de pessoal: Considerando que as razões que deram
origem à contratação de prestação de serviços de assistente técnico (administrativa) se
mantêm e até se agravaram com a continuação de baixa médica de uma funcionária e a
licença de maternidade de outra, bem como a baixa prolongada de assistente operacional
(cantoneiro), a intervenção cirúrgica de um e agora de outro, foi deliberado estabelecer
contactos no sentido de dentro do quadro legal se poder ultrapassar esta situação.--------------9. Queima do Judas (26 de Março): Continuam a ser feitas diligências para que tudo
decorra como habitualmente. Estão a fazer-se diligências para manter a edição do folheto
"Bolina". -------------------------------------------------------------------------------------------------10. ATL da Páscoa: Deliberado avançar com o processo para a realização nos moldes dos
anos anteriores de 21 de Março a 1 de Abril, em parceria com o Colégio do Minho. ----------11. Diversos ---------------------------------------------------------------------------------------------- AISCA: Recebido ofício onde consta a composição dos seus Órgãos Directivos.
Relembram a iniciativa prevista para o próximo dia 12 de Março, nos Claustros de S.
Domingos, e que conta com o apoio da UFVC.
- G.D. de Monserrate: Deliberado ceder o salão do Polo de Monserrate para a realização de
Assembleia Geral, a realizar no dia 25 de Fevereiro. ------------------------------------------------ CCAM: Recebido ofício a agradecer a renovação do protocolo. -------------------------------- Trail Sta Luzia: Recebido ofício a agradecer a colaboração prestada. ------------------------- Escola Superior de Educação: Recebido ofício a pedir a colaboração na mobilização de
idosos para trabalho a desenvolver por professores e alunos. --------------------------------------- Reunião na Extensão de Saúde da Meadela: Estava prevista para o dia 26 e acaba de ser
alterada para o dia 4 de Março. ------------------------------------------------------------------------- PSP: Foi recebido um inquérito a que o Presidente vai responder. ------------------------------ Cedência da Carrinha: Dada a informação da cedência da carrinha à Comissão de
Moradores do Bairro IHRU de Monserrate (Transporte de pequeno mobiliário) e Sport Clube
Vianense (transporte de alumínio para sucateiro na Meadela). ------------------------------------Depois de lida a presente acta, composta por três folhas, devidamente numeradas e
rubricadas, o Executivo da União das Freguesias deliberou aprová-la, indo a mesma ser
assinada por quem presidiu, por mim, António José Rodrigues Soares Basto, que secretariei,
e pelos presentes que o pretendam fazer. --------------------------------------------------------------A reunião foi encerrada às vinte e três horas e trinta minutos.---------------------------------------
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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)

