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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 23 DE JANEIRO DE 2017
Aos vinte e três dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezassete, 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). ....................
Ao iniciar-se a reunião, foi o Executivo presenteado com uma brilhante actuação pelo grupo de Janeiras da
Associação Sociocultural do Núcleo Habitacional dos Moradores da Abelheira. ..............................................
Após análise da acta nº 78, foi a mesma aprovada. De imediato, entrou-se na seguinte ordem de trabalhos.
1. Apoio Social: Deliberado atribuir subsídio no valor de 61,77 (sessenta e um euros e setenta e sete
cêntimos) a Lídia Rosa dos Santos Vila, para pagamento de electricidade. Esta deliberação contou com a
abstenção da Vogal Conceição Azevedo. ............................................................................................................
2. Atribuição de Subsídios/apoio: Deliberado atribuir os seguintes subsídios: ................................................
a) Visita de Grupos de Janeiras: À Associação Sociocultural do Núcleo Habitacional dos Moradores da
Abelheira, no valor de 150€ (cento e cinquenta euros); e ao Grupo Folclórico “Renascer”, da Areosa, no
valor de 100€ (cem euros); à Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate: 150€ (cento e cinquenta euros); À
Paróquia do Senhor do Socorro: 50€ (cinquenta euros); ao Agrupamento Escuteiros do Senhor do Socorro
50€ (cinquenta euros); ao Centro Social e Paroquial do Senhor do Socorro: 50€ (cinquenta euros); ao
Centro Social de Nossa Senhora de Fátima: 150€ (cento e cinquenta euros). ..................................................
b) Associação de Natação do Minho, para deslocação da selecção regional a Abrantes: 150€ (cento e
cinquenta euros). ................................................................................................................................................
c) Festividades de Nossa Senhora das Candeias: Deliberado manter a tradição da oferta de pequenas velas
para colocar nos parapeitos das janelas das ruas onde passa a procissão, com um custo estimado de 50€
(cinquenta euros). ...............................................................................................................................................
3. Adjudicação de diversos trabalhos: ...............................................................................................................
- À Crisdifa, Lda. as seguintes obras: Rebocar, pintar e deslocar do centro dos degraus a guia de protecção
na Cooperativa Capitães de Abril, do Lugar do Brejo, no valor de 480€, acrescido de IVA. ..............................
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4. Abertura de Procedimento Concursal por ajuste directo: ............................................................................
a) Deliberada a abertura de procedimentos concursais por ajuste directo para a empreitada dos seguintes
trabalhos: ............................................................................................................................................................
- Alargamento e execução de passeio na Rua Couto Paredes, pelo preço de 140 000,00€, acrescido de IVA; .
- Vários trabalhos na área geográfica de Santa Maria Maior, pelo valor de 150 000.00€, acrescido de IVA;
-Vários trabalhos na área geográfica da Meadela, pelo valor de 65 000.00€, acrescido de IVA;----------------Após análise dos orçamentos solicitados, foi decidido enviar convite à firma Coelho & Gomes, Lda. .............
b) Deliberada a abertura de procedimento concursal por ajuste directo, para a empreitada da construção
de placa de betão e colocação de pedra Cardielos e execução de 80 sepulturas, no quarteirão 12 e
melhoramentos de requalificação no Cemitério Paroquial da Meadela, pelo preço base de 92 000,00€,
acrescido de IVA, com convite endereçado à firma Construções Foz do Lima, Lda. ..........................................
5. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 10/17 a Maria Paula
Meira da Silva Lima, residente na Rua do Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela, Lote 15, rés-dochão, Esquerdo, 4900-715 Viana do Castelo. .....................................................................................................
6. Cedência de instalações: Deliberado ceder ao CGVC-Clube de Golfe de Viana do Castelo, as instalações
do polo da Meadela, para uma reunião no dia 8 de Fevereiro. .........................................................................
7. Diversos: .........................................................................................................................................................
a) Falta de instalações sanitárias na cidade e não identificação das existentes: A Vogal Conceição Azevedo
insiste na reconhecida falta de sanitários e não identificação das existentes. A UFVC já por diversas vezes
tem reclamado junto do Município e vai de novo voltar a fazer esta solicitação. .............................................
b) Inserção de formanda em formação prática “Despertar e Psicologia”: Deliberado aceitar o estágio de
formanda, de 6 de Fevereiro a 13 de Julho de 2017, nas instalações do polo da Meadela, três vezes por
semana.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Vista de Grupos de Janeiras em Monserrate: De acordo com a tradição, vão ser recebidos os Grupos no
Polo de Monserrate, no dia 26, pelas 21 horas. .................................................................................................
d) Órgãos Sociais da Associação de Dadores de Sangue da Meadela: Recebida da Associação a composição
dos Órgãos Sociais recentemente eleitos para o triénio 2017/2019. ................................................................
e) Inauguração das instalações do Polo de Monserrate: Feita a análise positiva de como decorreu a
inauguração das novas instalações. O Vogal Carlos Tavares sugeriu que a UFVC deve procurar junto do
Município o apoio para despesas efectuadas com o apetrechamento das instalações, bem como procurar
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manter todos os objectivos que a Junta tinha na sua utilização. O Presidente do Executivo descreveu
pormenorizadamente os diversos contactos e diligências nas negociações de aquisição do imóvel. O
Município, para a sua aquisição, disponibilizará 285 mil euros. ........................................................................
f) Agradecimento do Sport Clube Vianense: Recebido agradecimento pela colaboração prestada. ...............
g) Orçamentos de obras e regularização de pagamentos à CGA: Por solicitação da Vogal Conceição
Barbosa, o Presidente do Executivo prestou amplos esclarecimentos, tendo fornecido cópia dos
documentos comprovativos dos pagamentos efectuados, de acordo com o exarado e aprovado no
ponto 13 da acta nº 15, de 28 de Abril de 2014. ................................................................................................
----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, 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)

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)

