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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 25 DE JULHO DE 2016
Aos vinte e cinco dias do mês de Julho 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 68, foi a
mesma aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------1. Atribuição de subsídio/apoio: Deliberado atribuir subsídio à Associação de Moradores da
Cova, no valor de 200€ (duzentos euros) para apoio à 1ª Festa do Emigrante, a realizar no dia
14 de Agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------2. Aquisição de Sepultura: Deliberado proceder à aquisição da sepultura perpétua n.º 27 do
quarteirão 01, a António Manuel de Meireles, morador na Rua das Minas, 34, 4900-201
Viana do Castelo. ---------------------------------------------------------------------------------------3. Reparação do Lavadouro de S. Francisco/Abelheira: Deliberado proceder à reparação
do lavadouro, pelo valor de 230€ (duzentos e trinta euros), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, pela firma João Rodrigues Enes do Outeiro. -------------------------------------------------4. Melhoramentos (degraus, guias e protecção das caixas de correio): Deliberado
proceder a pequenos melhoramentos no Núcleo Habitacional da Abelheira. --------------------5. Encerramento da Secretaria do Pólo da Meadela: A propósito das Festas da Meadela,
foi decidido encerrar os serviços no dia 5 de Agosto (sexta-feira). -------------------------------6. Falecimento da mãe do Presidente do Município: Dado conhecimento das condolências
enviadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------7. Praias Olímpicas – Convite da RTP: Face ao convite recebido, estão a ser feitas
diligências para apresentação de uma equipa representativa da UFVC. --------------------------8. Análise da situação de recursos humanos – quadro de pessoal: Decidido efectuar
pedido de apoio junto da ANAFRE. ------------------------------------------------------------------9. Semana da Cultura (Meadela): Deliberado que a UFVC participará com uma tenda para
venda de livros existentes publicados pela Autarquia. ----------------------------------------------10. Rede de protecção do Ringue do Bairro dos Pescadores: Deliberado mandar proceder
à respectiva reparação. ---------------------------------------------------------------------------------11. Encontro dos Presidentes de Junta/Presidente do Município: Deliberado por maioria
que a UFVC se faça representar pelo seu Presidente. Serão assumidos pela Autarquia os
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custos da lembrança a ofertar ao Presidente do Município, cabendo, segundo a divisão
proporcional entre as freguesias, à UFVC a verba de 442,50€. Os vogais Carlos Tavares e
Conceição Barbosa abstiveram-se nesta decisão. ---------------------------------------------------12. Reparação de Parques Infantis: Em sequência da reconhecida necessidade de proceder
a reparações em diversos parques infantis (Bairro Jardim, Marina, Jardim D. Fernando e
Capitães de Abril) foi deliberada a abertura de um procedimento concursal de ajuste direto
com convite endereçado a ESPAÇUS Construção Civil e Obras Públicas, pelo preço base de
5.500 € (cinco mil e quinhentos euros). Do assunto, dar-se-á conhecimento ao Município,
essencialmente sobre os valores que, nesta matéria, temos despendido. -------------------------13. Cedência de carrinha: Dado conhecimento da cedência da carrinha à Escola Secundária
de Santa Maria Maior e à organização do Convívio do Bairro Jardim. ---------------------------14. Textos inéditos de Júlio Evangelista: Recebido e-mail dos familiares, aceitando a
proposta efectuada e a informarem que, em Setembro, voltarão a falar do assunto. ------------15. Voto de congratulação – Federação Portuguesa de Futebol: Recebido da ANAFRE
agradecimento por parte da Federação pelo apoio das freguesias durante o Euro 2016. -------16. Isenção de pagamento da utilização do Polidesportivo da Cova pelo Grupo
Desportivo da Meadela: Após o ofício endereçado, foi recebida resposta positiva à isenção
solicitada. São solicitados alguns requisitos para um bom funcionamento da gestão do
recinto, que vão ser referenciadas para o bem de todos, junto do GDM. -------------------------17. Monumento a Carolino Ramos: Como previamente estabelecido com empenhamento
da UFVC, vai no próximo dia 30 ser inaugurado o monumento em referência, em simultâneo
com o lançamento do livro editado pelo CCAM e Câmara Municipal. ---------------------------18. Rainha das Vindimas: Cumprindo o desafio lançado pela Câmara Municipal, a UFVC
participou´, a exemplo de anos anteriores, com uma concorrente na Gala da Rainha das
Vindimas. A participante pela UFVC obteve o 1º lugar de candidata Simpatia e foi vencedora
do prémio de Fotogenia. A vencedora foi a candidata da Areosa. --------------------------------19. Cerimónia de instalação de placa na Rua Francisco Louro: Face ao repto lançado
pelos fundadores da ACATE, vai proceder-se à colocação de placa alusiva ao acto, tendo sido
marcado o dia 12 de Agosto para a cerimónia, que contará com a participação do Grupo das
Lavradeiras da Meadela, entre outros. ----------------------------------------------------------------20. Mobilidade entre Órgãos – Assistente Operacional: Dado conhecimento que, por
deliberação da Câmara Municipal, a funcionária Maria Amália Fernandes de Sousa Oliveira,
ao abrigo da legislação em vigor, passará a exercer funções como assistente operacional
(cozinheira) da responsabilidade da Câmara Municipal a partir de 1 de Setembro de 2016. --21. Estágio Profissional: Analisado o pedido para a concessão de estágio de jovem por parte
da Villa Froganes – Clube Juvenil, com sede em Forjães. Considerando que, na data proposta,
se torna complicado o seu acompanhamento devido ao período de férias, vai ser sugerido
encontrar novas datas. ----------------------------------------------------------------------------------22. Sanitários na Cidade: Apesar das diversas tentativas para forçar a resolução do
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problema na identificação dos sanitários existentes e criação de novos, não tem o nosso
pedido merecido a atenção correspondente. A Vogal Conceição Azevedo propõe a insistência
na resolução deste assunto que, na verdade, em nada dignifica a Cidade que todos desejam
saudável. -------------------------------------------------------------------------------------------------23. Cedência de Instalações: A pedido do Coro Sementes de Deus, foram cedidas as
instalações de Monserrate, para ensaio no passado dia 22 de Julho. ------------------------------Depois de lida a presente acta, composta por três páginas, 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.----------------------------------------------------------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)
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O Vogal
___________________________________________________________________________
(Maria da Conceição Barbosa Azevedo)

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)

