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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 23 DE MAIO DE 2016
Aos vinte e três dias do mês de Maio 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), Carlos Manuel Alves Tavares (Vogal), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida
Figueiredo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal).-------------------------------------Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro) e Maria da Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) não
estiveram presentes por razões de saúde.---------------------------------------------------------------Após análise da acta nº 63, foi a mesma aprovada. --------------------------------------------------De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------1. Apoio Social: Foi deliberado atribuir os seguintes subsídios: ------------------------------------ Subsídio no valor de 19,25€ (dezanove euros e vinte e cinco e cêntimos) a Sílvio Emanuel
Oliveira Jácome, para pagamento de medicamentos. ------------------------------------------------ Subsídio no valor de 59,40€ (cinquenta e nove euros e quarenta cêntimos) a Khadijeh
Nasri, referentes a bilhetes de ida e volta de autocarro Viana/Quarteira.--------------------------2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios a:---------------- Associação de Natação do Minho – 150€ (cento e cinquenta euros), para a apoio ao
Meeting Internacional de Águas Abertas Senhora da Agonia). ------------------------------------- Sport Clube Vianense – 280€ (duzentos e oitenta euros) para pagamento da licença dos
direitos de Autor do espectáculo de Augusto Canário, cuja receita reverte a favor do Clube.
- Sport Clube Vianense - 350€ (trezentos e cinquenta euros) para pagamento das 500
medalhas a entregar aos atletas participantes no 24º Torneio Rodrigo Badana.------------------- Associação de Moradores da Cova – “Festas Populares” 750€ (setecentos e cinquenta
euros) 150€ (cento e cinquenta euros) para pagamento da licença de direitos de Autor e do
reforço da energia eléctrica.------------------------------------------------------------------------------- Motoclube Foz do Lima - 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio à “21ª
concentração motard”.------------------------------------------------------------------------------------- IPVC – 150€ (cento e cinquenta euros) como patrocínio na edição de livros das IV Jornadas
em Ciência e Tecnologia Alimentar.--------------------------------------------------------------------3. Obras de beneficiação: Deliberado mandar reparar o pavimento e passeios na Avenida
Rosalía de Castro, Rua Eça de Queirós e Rua Ernesto Roma, à empresa CRISDIFA, Lda.,
pelo valor de 195 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.---------------------------------------4. Publicação Maurício de Sousa: Sem qualquer encargo financeiro para a União, foi
deliberado conceder autorização do ISBN à publicação e título, da qual constará a
colaboração da UFVC. -----------------------------------------------------------------------------------5. XXV Jornadas de Arte Popular: Aprovado o programa apresentado e decidido avançar
com as diligências necessárias para o seu cumprimento integral.-----------------------------------6. ATL de Verão 2016 entre 13 de Junho e 29 de Julho: Cumpridas as formalidades
solicitadas pela Direcção Nacional de Campo de Férias, foram abertas as inscrições que
tiveram uma grande adesão. Já elaborado o programa das diversas iniciativas e o respectivo
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convite aos monitores necessários. A alimentação vai estar a cargo do IPVC e as instalações a
utilizar serão as da Escola Preparatória Dr. Pedro Barbosa, Piscina Municipal e Pavilhão
Gimnodesportivo Municipal, entre outros locais. ----------------------------------------------------7. Concessão de Sepultura perpétua: Deliberado conceder sepultura perpétua nº 10/04 a
Álvaro de Alves de Passos, residente na Rua António Miranda, nº 28, Darque, 4935-080
Viana do Castelo.------------------------------------------------------------------------------------------8. Associação de Dadores de Sangue da Meadela: Analisado o teor da carta recebida sobre
a visita efectuada pelo Grupo do PSD às suas instalações, que deu azo a discussão na última
Assembleia de Freguesia. Apesar de reconhecidos os regulares apoios atribuídos pela UFVC,
mas considerando o excepcional serviço à comunidade prestado pela Associação e
reconhecida a falta de meios logísticos, foi deliberado atribuir adicionalmente um valor na
ordem dos 500€ para aquisição de um computador.--------------------------------------------------9. Monitores ATL: Deliberado abrir procedimento de ajuste directo simplificado para
aquisição de serviços de monitores para o ATL de Verão, de 13 de Junho a 29 de Julho, pelo
preço base de 1.000€ cada.-------------------------------------------------------------------------------10. Pedido de Instalações para Formação da UGT: Considerando que as datas e horas
apontadas estão já ocupadas, vai ser enviado ofício a manifestar a nossa colaboração nas
inscrições, mas informando da impossibilidade de satisfazer o pedido nas horas solicitadas,
admitindo encontrar-se outras datas, após negociação de eventuais contrapartidas.-------------11. Diversos------------------------------------------------------------------------------------------------a) Cedidas as instalações de Santa Maria Maior à Associação de Moradores da Abelheira,
para o dia 23 de Maio. ------------------------------------------------------------------------------------b) Cedida a carrinha ao Corpo Nacional de Escutas, no dia 22 de Maio, para apoio ao passeio
pedestre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------c) Recebido projecto de lei do PCP sobre o regime para a reposição de freguesias.-------------d) Cedidas as instalações à APJIEB Monserrate, para o dia 6 de Junho..
e) Recebido agradecimento da Associação de Guias de Portugal pela participação nas
cerimónias comemorativas.------------------------------------------------------------------------------f) Recebido da ACISJF agradecimento pela participação na cerimónia do dia de Nossa
Senhora do Bom Conselho.------------------------------------------------------------------------------g) Recebido pedido para cedência das instalações de Santa Maria Maior para reunião de
moradores do Bairro Jardim, no dia 28 de Maio. -----------------------------------------------------h) Recebido agradecimento da Associação de Moradores do Bairro da Escola Técnica, pela
reparação do cadeirão ortopédico à disposição dos moradores carenciados. ---------------------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, que secretariei, 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)

Junta de Freguesia de
Viana do Castelo (Santa Maria
Maior e Monserrate) e Meadela
Concelho de Viana do Castelo

Ata n.º 64
Pág. n.º 3

O Secretário
___________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)
O Vogal
____________________________________________________________________
(Carlos Manuel Alves Tavares)

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

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Mesquita)

