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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 22 DE JUNHO DE 2015
Aos vinte e dois dias do mês de Junho do ano 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 43, entrou-se na seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------1. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes subsídios:--------------- À Paróquia de Monserrate: 100€ (cem euros) destinados a subsidiar o fornecimento de energia eléctrica
nos eventos em S. Domingos, integrados nas Jornadas Populares, e a celebração da missa no dia 20, na
Capela de Santa Catarina.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ao Sport Clube Vianense: 350€ (trezentos e cinquenta euros) para apoio ao 6º Encontro de Antigos
Atletas e Dirigentes, a realizar no dia 29 de Agosto.-------------------------------------------------------------------------2. Controladores de Rega: Deliberado adjudicar à firma José Carlos Gonçalves Mesquita, a montagem de
bomba submersível, ensaios e outros trabalhos, no sistema de rega da Quinta do Guia, na Meadela, pelo
valor de 614,86€ (seiscentos e catorze euros e oitenta e seis cêntimos), bem como montagem de
controladores, ensaios e outros trabalhos, em Portuzelo (junto à Associação de Moradores), pelo valor de
150€ (cento e cinquenta euros). Ambos os valores já têm IVA incluído.------------------------------------------------3. Trabalhos diversos de construção civil e arranjo de talude junto ao SCV: Deliberado adjudicar à firma
Crisdifa, Lda. a reparação dos pavimentos e guias na Rua dos Poveiros, Rua Góis Pinto, Rua de Ziguinchor,
que têm originado algumas quedas aos transeuntes, e o desbaste e limpeza do talude com corte do
relvado e aplicação de herbicida, pelo custo de 1120€ (mil cento e vinte euros) acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Melhoramentos nas nossas instalações, onde funciona a Associação Columbófila da Meadela:
Deliberada a abertura de procedimento concursal, ajuste directo, para a empreitada de obras públicas de
beneficiação das nossas instalações na Praça da Linha do Vale do Lima, Bl. B, com preço-base de 3500€
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(três mil e quinhentos euros) com convite endereçado à firma Alves Lourenço & Rocha, Lda. A este valor
acresce IVA à taxa legal em vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------------5. XV Congresso Nacional da ANAFRE: Conforme anunciado, a ANAFRE vai realizar o seu XV Congresso em
Ponta Delgada, Açores, nos dias 6 e 7 de Novembro de 2015. O Presidente da União das Freguesias
informou que indigitou o Secretário, António Basto, para representar o Executivo, e que fez o convite ao
Presidente da Assembleia de Freguesia para participar no mesmo.-----------------------------------------------------6. Requalificação da Rua Monsenhor Daniel Machado e Rua do Loureiro (Corte de trânsito): Por motivo
de obras de manutenção e rectificação do pavimento referente às empreitadas, foi dado conhecimento do
corte de trânsito entre os dias 29 de Junho e 3 de Julho.-------------------------------------------------------------------7. Aquisição de Roçadora: Deliberado proceder à aquisição de uma Roçadora Sparta 400, à firma Motolar,
pelo valor de 300€ (trezentos euros), com IVA incluído, para o polo de Monserrate.-------------------------------8. ACISJF (Aquisição de frigorífico): Na sequência da visita efectuada às suas instalações e face às
necessidades verificadas, foi deliberado proceder-se à aquisição de um frigorífico. Parte do seu custo será
suportada pela percentagem apurada (200€) com as inscrições no Concurso de Pesca organizado nas
Jornadas Populares, sendo que o restante será suportado pela União das Freguesias.-----------------------------9. Concessão de Alvará de Sepultura Perpétua: Deliberado conceder alvará nº 18/2015 de sepultura
perpétua sob o nº 0009/71, a Júlio António Pires Franco Barreiros, residente na Avenida do Meio, nº 1036,
freguesia de Areosa, com o pagamento da mesma em prestações.------------------------------------------------------10. Apoio Social “CARITAS” (Jorge Rosendo de Sá): No sentido de desbloquear problemas na ajuda de
fraldas e medicamentos para a esposa de Jorge Sá, Ana Maria Parente, foi feito um contacto junto da
Cáritas Diocesana, que resultou no apoio futuro a este casal.-------------------------------------------------------------11. Instalação de Delimitação de Protecção na Doca: No seguimento da decisão da reunião anterior, foi
presente a proposta apresentada pela vogal Conceição Barbosa, que a seguir se transcreve, sendo enviado
ofício à APVC a insistir numa solução.--------------------------------------------------------------------------------------------Alameda João Alves Cerqueira | Instalação de delimitação de protecção na doca.----------------------------------Na sequência de proposta inicial da Vogal Conceição Barbosa em 2014.03.24 e discussão do assunto em
várias reuniões, incluindo com o responsável da Administração do Porto de Viana do Castelo, decorreram
15 meses sem visível evolução no processo ou qualquer informação sobre o mesmo.------------------------------

União das Freguesias de
Viana do Castelo de Viana do
Castelo (Santa Maria Maior e
Monserrate) e Meadela

Ata n.º 44
Pág. n.º 3

Concelho de Viana do Castelo
Objectivamente, aproxima-se mais uma vez a época de Verão, em que a afluência regular de milhares de
pessoas ao local, por diversos motivos de atracção, aumenta o risco de ocorrência de acidentes, neste caso
a queda à água de pessoas ou, potencialmente de forma ainda mais perigosa, sobre qualquer embarcação.
Recorde-se ainda que são muitos os pólos de atractividade permanente, com programação regular ao
longo do ano, nas imediações da doca comercial: Centro de Mar/Navio Gil Eannes, Centro Cultural de
Viana do Castelo, Centro de Vela, Praça da Liberdade e Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,
Campo da Agonia e Forte de Santiago da Barra.------------------------------------------------------------------------------A inacção das entidades responsáveis, desde a primeira abordagem ao assunto, faz com que este assunto
não esteja resolvido a tempo das festividades de 2015.--------------------------------------------------------------------Neste sentido, a Vogal do PSD Conceição Barbosa propõe que o Executivo da União de Freguesias encete
as melhores diligências, junto das autoridades responsáveis, de modo a garantir:----------------------------------- a colocação de grades/guarda-corpos de protecção para mitigação do risco durante a realização de todos
os eventos associados à Romaria da Senhora da Agonia 2015;------------------------------------------------------------- a elaboração de estudo de modo a promover a segurança de pessoas, preservando a estética
arquitectónica e a necessária funcionalidade na acessibilidade e cargas/descargas às embarcações de
pesca;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a execução de uma solução de protecção definitiva para a envolvente da doca comercial até à Primavera
de 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Contrato de emprego – Inserção: Dado conhecimento da aprovação da candidatura apresentada ao
IEFP para contrato de duas pessoas para limpeza e conservação de espaços públicos. A comparticipação do
IEFP será de 8049,12€ (oito mil e quarenta e nove euros e doze cêntimos).-------------------------------------------13. Comissão de Festas da Meadela 2016 “Livro a apoiar”: Deliberado o compromisso de, no próximo ano,
ser apoiada a edição de um livro da responsabilidade do Grupo das Lavradeiras da Meadela
(80º Aniversário).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Jornadas de Arte Popular: Dado conhecimento das classificações das provas desportivas realizadas
(sueca, malha e pesca desportiva). Até à presente data, tudo tem decorrido da melhor forma. No próximo
fim-de-semana encerrarão as jornadas com um bailarico, lançamento dos cadernos tertulianos (dia 27) e
fados, concertinas, entrega de prémios, marchas e coroação de S. Pedro (dia 28).----------------------------------15. Vistoria de Praias: Dada informação do convite recebido para participação, com as diversas entidades
responsáveis, na vistoria das condições da Praia Norte.---------------------------------------------------------------------
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16. Diversos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Dado conhecimento da participação no convívio da Associação de Pais da EB1 da Meadela no
enceramento do ano escolar.------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Dado conhecimento da participação na “Fogueira” organizada pelos Escuteiros da Meadela.----------------c) Dado conhecimento do agradecimento do Clube de Vela, pelo apoio prestado.----------------------------------Depois de lida a presente acta, composta por quatro 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.-----------------------------------------------------------------------------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)

