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DE 13 DE JUNHO DE 2016

Aos treze dias do mês de Junho 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 64, foi a
mesma aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------1. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios a:---------------- Grupo Desportivo e Cultural dos Estaleiros Navais: 200€ (duzentos euros), para a apoio
à noite de fado, a realizar no dia 18 de Agosto. -------------------------------------------------------- Sport Clube Vianense: 350€ (trezentos e cinquenta euros), para apoio ao 7º Encontro de
Antigos Atletas e Dirigentes, a realizar no dia 6 de Agosto. ----------------------------------------- Sociedade Columbófila da Meadela e Minho, Pólo da Meadela: 200€ (duzentos euros)
para leilão anual da época de 2016. ---------------------------------------------------------------------2. Aquisição de sepultura perpétua-------------------------------------------------------------------a) Deliberado adquirir sepultura perpétua nº 57 do 2º quadro a Tomás Tiago de Sá Lima e
família, residente na Rua de Portuzelo, nº 38, 4900-788 Viana do Castelo. ----------------------b) Deliberado adquirir sepultura perpétua nº 51 quarteirão 07 a José Maria Pinheiro Correia,
residente na Rua da Pedreira, nº 57, 4900-774 Viana do Castelo. ----------------------------------3. Concessão de sepulturas perpétuas – Deliberado conceder sepulturas perpétuas a: -------a) Sepultura perpétua nº 10, quarteirão 05, a José Manuel Silva de Carvalho, residente na Rua
Ramalho Ortigão, nº 164, 4900-422, Viana do Castelo, a pagar em 10 prestações. -------------4. Concessão de jazigo perpétuo: Deliberado conceder jazigo perpétuo a José Maria
Pinheiro Correia, residente na Rua da Pedreira, nº 57, 4900-774 Viana do Castelo. ------------5. Transferências de alvarás de sepulturas perpétuas: Deliberado aceitar o pedido das
seguintes permutas:----------------------------------------------------------------------------------------- Permuta do alvará da sepultura perpétua lote 10, nº 3, em nome de Sandra Maria da Costa
Martins Alves, a favor de Germano Pinto Sobreiro, residente na Praça Casa Minho do Rio,
Lote 12, 4º Esq. Frente, 4900-297 Viana do Castelo. Simultaneamente, o Alvará em nome do
referido senhor Germano Sobreiro, referente à sepultura perpétua 08/35, é transferido para o
nome de Sandra Maria da Costa Martins Alves. A razão destas permutas resulta do facto de
dois familiares da requerente Sandra Alves estarem sepultados na referida sepultura 08/35 e
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os restos mortais de um deles só poderem ser removidos passados 20 anos, pois o caixão veio
lacrado de Angola. -----------------------------------------------------------------------------------------6. Limpeza nas praias do Coral e Norte e Praia Fluvial da Argaçosa: Deliberado proceder
à limpeza prévia destas praias pela firma JSB Limpezas e assegurar a manutenção diária
sendo, Praia do Coral e Norte: Limpeza inicial, corte de vegetação, recolha de resíduos e
arrumação de pedras: 400€; Manutenção diária: valor mensal 660€; Praia da Argaçosa:
Manutenção diária 450€/mês e limpeza da margem do rio, corte e recolha de resíduos da
praia da Argaçosa pela firma Casanova Jardins, pelo valor de 650€. A todos estes valores
acresce IVA, à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------7. Parque infantil da Rua Álvaro Salema (Cova): Deliberado proceder à reparação deste
parque infantil, pela firma CEPVI Centro de Emprego Protegido, pelo valor de 1.275€, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------8. Reparação de bancos na zona geográfica de Santa Maria Maior: Deliberado proceder à
reparação de 36 bancos na área geográfica da Santa Maria Maior, pela firma CEPVI – Centro
de Emprego Protegido, pelo valor de 2.377,24€, a que acresce IVA à taxa legal em vigor. ---9. Refazer sargetas na estrada da Abelheira: Deliberado refazer sargeta na Estrada da
Abelheira, pela firma João Rodrigues Enes do Outeiro, pelo valor de 290€, a que acresce IVA
à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------10. Monumento ao Professor, Artista e Pintor Carolino Ramos: O Presidente do
Executivo deu a conhecer o valor do orçamento de 7.010,61€ para o monumento a colocar
frente à GNR, cujo valor será deliberado pelo Município, mas a adjudicar directamente pela
UFVC. A Vogal Conceição Azevedo manifestou discordância e informou que se abstinha na
decisão de ser instalado mais este monumento. -------------------------------------------------------11. Protocolo Limpeza e Conservação das Praias: O Presidente do Executivo deu a
conhecer o protocolo assinado entre o Município e a UFVC no montante de 10 mil euros. ---12. Estágio – Aluno ETAP – Curso Vocacional de Informática: Deliberado admitir sem
qualquer encargo, de 27 de Junho a 8 de Julho, um aluno que estagiará no polo da Meadela. 13. Obras de beneficiação: Deliberado adjudicar à firma Crisdifa, Lda. os seguintes
melhoramentos em pavimentos dos seguintes arruamentos: Rua Ramalho Ortigão, 150€;
Quelha da Portela de Cima, 450€. A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor. ---------14. Isenção de pagamento de utilização do Polidesportivo da Cova pelo G.D. da Meadela
Analisada a solicitação, vai ser emitido pela UFVC um pedido à Associação de Moradores da
Cova para que não seja feita qualquer cobrança pela utilização do Polidesportivo se não
houver dispêndio de energia eléctrica.------------------------------------------------------------------15. Cedência de endereço à AISCA: Deliberado aceitar o pedido da AISCA, para efeitos
fiscais e legais, que seja utilizado o endereço do Polo de Monserrate, na Rua dos Poveiros, nº
37. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Workshops sobre sexualidade (AISCA): Apesar da ampla discussão, foi deliberado não
aceder ao pedido de colaboração neste evento, não só pela dificuldade de cedência de espaço,
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mas também pelo facto de as inscrições no workshop serem pagas e ainda com a agravante de
o tema poder ser eventualmente susceptível de alguma polémica na população, o que não se
deseja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Audiência prévia sobre os limites Areosa/Monserrate: Dado conhecimento da
realização da audiência prévia e que a juíza aceitou a actualização das testemunhas. A pedido
do Advogado, foram tiradas cerca de 50 fotografias de espaços e estabelecimentos para serem
adicionadas ao processo. ----------------------------------------------------------------------------------18. Reunião com o Presidente da Câmara: No prosseguimento da reunião realizada, o
Presidente do Executivo deu a conhecer o ofício do resumo do encontro dos quais se destaca:
Investimentos desde a tomada de posse: 389.872,77€; Deliberações atribuídas pelo
Município: 55.556,46€; Feira da Meadela: Estamos a aguardar projecto; Instalações de
Monserrate: Aguardamos desenvolvimento; Extensão do Centro de Saúde da Meadela:
Aguardamos que nos dêem informações; Obras adjudicadas já em curso: 281.961,92€; Obras
que pretendemos que sejam executadas na área geográfica de Santa Maria Maior entre as
quais se destacam o Largo Manuel Couto Viana e na Rua Ramalho Ortigão, cuja estimativa é
de 140.425,53€. --------------------------------------------------------------------------------------------Salienta-se que, até finais de 2015, apenas 14,24% dos investimentos efectuados foram
apoiados por deliberações do Município. --------------------------------------------------------------19. XXV Jornadas de Arte Popular: Apresentado o ponto da situação de como decorreu o
arraial no passado dia 11 e o Torneio de Sueca. ------------------------------------------------------20. ATL de Verão 2016 entre 13 de Junho e 29 de Julho: Teve o seu início hoje e desejase que tudo decorra bem, como tem sido prática ao longo dos últimos anos. --------------------21. Pedido de Instalações para Formação da ARAAM: Com vista a dotar os aplicadores
de produtos fitofármacos de habilitação para obtenção do obrigatório cartão de aplicador, e
face ao pedido da ARAAM, foi deliberado cooperar com esta instituição na cedência das
instalações do Polo da Meadela. Verificando-se que a sala não reunia as condições
necessárias, esta formação será efectuada na Sede do Grupo Desportivo da Meadela. ---------22. II Jornadas Tertulianas ----------------------------------------------------------------------------Feito o balanço de como decorreram ao longo do ano as jornadas. Decidido mandar adaptar e
reproduzir as filmagens da visita guiada à Sé pelo Dr. Francisco Carneiro Fernandes. ---------23. Ponte Móvel Duarte Pacheco/Casa Convívio dos Pescadores ------------------------------O Presidente do Município solicitou opinião sobre a entrega da responsabilidade da ponte
móvel Duarte Pacheco e da Casa convívio. O Presidente do Executivo da UFVC reiterou que
a Casa Convívio deverá ser entregue a uma entidade representativa dos pescadores. -----------24. Instalações sanitárias na Cidade -----------------------------------------------------------------Já por diversas vezes a UFVC solicitou a necessidade de instalação de lembretes
identificativos dos sanitários existentes nos Parques da Avenida e Campo da Agonia, bem
como a instalação de sanitários noutros locais da cidade como, por exemplo, junto ao Gil
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Eanes e no Largo Bom Porto. A Vogal Conceição Barbosa propõe que seja feita nova
insistência junto do Município. --------------------------------------------------------------------------25. Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------a) Cedidas as instalações de Santa Maria Maior à ACEB, no dia 5 de Junho, para a sua
Assembleia Geral. -----------------------------------------------------------------------------------------b) Cedidas as instalações da antiga Escola da Abelheira ao Centro Paroquial de Nossa
Senhora de Fátima, nos dias 18 e 24 de Junho, para os utentes do Centro Social festejarem o
S. João. ------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Recebido do Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior agradecimento pelo apoio nas
actividades do 7º Encontro com Sabores. --------------------------------------------------------------d) Recebido convite para a presença do Executivo na abertura das Festas Populares da
Associação de Moradores da Cova, no dia 24 de Junho, às 21 horas. -----------------------------e) Recebido agradecimento da Associação de Guias de Portugal pela participação nas
cerimónias comemorativas. ------------------------------------------------------------------------------f) Recebido da Associação de Pais (APJIEB) pedido para a cedência de instalações (Polo de
Monserrate), no dia 22 de Junho. ------------------------------------------------------------------------g) Recebido convite para o desfile das Marchas, integrado no encerramento do ano lectivo da
EB1 da Avenida.-------------------------------------------------------------------------------------------h) Recebido convite do Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito festa do fim ano
lectivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Recebido convite da Associação de Pais da EB1 da Igreja, Meadela para arraial no dia 4 de
Junho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------j) Recebido convite dos alunos do 4ºC e 4ºD da EB1 da Meadela para festa de finalistas. ----m) Recebido convite para a festa de final de ano da EB1 Portuzelo-Meadela. -------------------n) Recebido agradecimento do munícipe Jorge Videira pela recolocação de gradeamento
junto ao Continente.---------------------------------------------------------------------------------------Depois de lida a presente acta, composta por cinco 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.--------------------------------------O Presidente
___________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)
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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

