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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 28 DE SETEMBRO DE 2015
-----Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e quinze, reuniu na sede,
sita na Rua Conde de Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas, 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 47, entrou-se na seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------1. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes
subsídios: ---------------------------------------------------------------------------------------------------a) GAF – Comunidade de Inserção: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio de despesas de
deslocação para comemorar a Festa de Natal. --------------------------------------------------------b) Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira: 100€
(cem euros) para apoio na aquisição de prémios da XXIV Gincana ciclista. ---------------------c) Associação Columbófila do Minho: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio à época de
2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Sociedade Columbófila da Meadela: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio às suas
actividades. ------------------------------------------------------------------------------------------------e) Associação Ornitológica Vianense: 100€ (cem euros) para apoio na aquisição de prémios
da XII Expo-Aves, a realizar a 6, 7 e 8 de Novembro. ----------------------------------------------f) Liga Portuguesa contra o Cancro: 150€ (cento e cinquenta euros) donativo no âmbito do
peditório nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------g) Grupo Folclórico de Santa Marta de Portuzelo: 150€ (cento e cinquenta euros) para
ajuda na realização da desfolhada, no Largo de S. Domingos, no dia 3 de Outubro, pelas
21,30 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------h) Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito: 100€ (cem euros)
como ajuda na remodelação da ludoteca. ---------------------------------------------------------------
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i) Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior: 150€ (cento e cinquenta euros) para
apoio na actividade do “Dia da Alimentação”. -------------------------------------------------------j) Mãos Unidas Padre Damião: 75€ (setenta e cinco euros), como donativo para o Dia
Internacional contra a Pobreza. --------------------------------------------------------------------------2. Mensagem de Natal: Deliberado aceder à solicitação da Televisão Independente de Viana,
nos moldes do ano anterior (50€). Para o efeito, a Vogal Conceição Azevedo vai tratar do
assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Reparação dos Passeios no Bairro de S. Roque: Deliberado proceder ao arranjo dos
passeios danificados, pela firma Crisdifa, Lda., pelo valor de 350€ (trezentos e cinquenta
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Projecto ECO-ESCOLAS 2015-16 (Abelheira): Deliberado indicar a Vogal Rosa
Figueiredo a integrar o projecto como membro do Conselho ECO-ESCOLAS na
implementação da metodologia do mesmo. -----------------------------------------------------------5. Assinatura da Escritura de Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos
de Passageiros da Área Urbana e Freguesias Limítrofes: O Presidente informou da sua
participação na cerimónia de assinatura e detalhou alguns pormenores, onde envolve o
transporte na área geográfica da União das Freguesias. ---------------------------------------------6. Rua do Ermitério – Saneamento básico: Foi enviado um ofício ao Administrador dos
Serviços Municipalizados a solicitar a elaboração de memória descritiva e estimativa
orçamental do projecto. ----------------------------------------------------------------------------------7. 1ª Companhia de Guias de Viana do Castelo - Não utilização de espaço: Dado
conhecimento de que esta Companhia de Guias deixará de utilizar o espaço da antiga Escola
da Abelheira, já que vai instalar-se no Convento de S. Domingos. --------------------------------8. Criação de Passeio entre o Lavadouro Público do Campo do Castelo e os Armazéns
da Doca: Aprovada a construção de passeio, adjudicada à firma Crisdifa, Lda., pelo valor de
1320€ (mil trezentos e vinte euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ----------------9. Passeio do Edifício do IPVC, na Praça General Barbosa: Após análise do estado em
que se encontra este passeio, foi entendido que se trata de obra de grande envergadura para
ser suportada pela União das Freguesias. Neste sentido, foi enviado um ofício ao Município a
solicitar a sua reparação. ---------------------------------------------------------------------------------10. Diversos: -----------------------------------------------------------------------------------------------
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a) Festas de Nossa Senhora da Agonia: Dado conhecimento do agradecimento recebido da
Viana Festas.-----------------------------------------------------------------------------------------------b) Associação de Pais do APJIEB Monserrate: Dado conhecimento da cedência das
instalações para reunião no próximo dia 29. ---------------------------------------------------------------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.

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)

