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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 27 DE MARÇO DE 2017 

 
Aos vinte e sete dias do mês de Março 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). Após análise da acta 

nº 83, foi a mesma aprovada. De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos:  .................................................  

1. Atribuição de subsídios: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes subsídios:  .............................  

- GAF - XXIII Jornadas Sistema Familiar: Readaptar olhares e fortalecer sinergias: 150€ (cento e cinquenta 

euros);  ...........................................................................................................................................................  

- Sport Clube Vianense - 25º Torneio Vianense Cup/Rodrigo Badana: 250€ (duzentos e cinquenta euros);  ....  

- Relaxart - Apoio ao Plano de actividades para o ano de 2017: 200€ (duzentos euros);  .................................  

- Grupo Desportivo da Meadela – Apoio para a deslocação ao Torneio da Páscoa em Espanha: 400€ 

(quatrocentos euros);  .....................................................................................................................................  

- União de Sindicatos de Viana do Castelo (Provas desportivas do 1º de Maio): 200€ (duzentos euros). .........  

2. Obras de requalificação da Rua Cidade de Recife/Rua Sport Clube Vianense: Por solicitação de 

moradores da área, foram feitos contactos com a Direcção do SCV para a eventual cedência do Parque do 

Vianense durante o período intransitável na área. Posteriormente, a Câmara informou que, quando o trânsito 

for interrompido, a parte sul da Rua Sport Clube Vianense estará concluída para receber o aparcamento 

automóvel. Deste modo, ficou para discussão posterior se se vier a necessitar de lugares de parque para os 

moradores da área da Quinta de Monserrate.  ..................................................................................................  

3. Corte e recolha de vegetação nas margens do Rio Lima na Argaçosa: Deliberado adjudicar à firma 

Casanova Jardins, pelo valor de 1250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa legal.  .  

4. Aquisição de livros (apelo de solidariedade do STAL Viana): Deliberado adquirir 8 livros pelo valor 

unitário de 14 € (catorze euros).  .....................................................................................................................  

5. Caixas de saneamento e da PT na Rua Manuel Espregueira: Para neutralizar os ruídos provenientes 

das diversas caixas, por solicitação dos moradores da área, foi adjudicada a colocação de borracha 
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amortecedora nas mesmas pela firma Crisdifa, pelo valor de 120€ (cento e vinte euros), a que acresce IVA à 

taxa legal.  ......................................................................................................................................................  

6. Protocolo com a DECO: Para discussão e eventual protocolo com a DECO, vai ser marcada uma reunião 

com esta entidade para explicação das regras.  ................................................................................................  

7. Workshops ACAPO / CSF: No âmbito do Plano de Acção da CSF para o ano de 2017, a ACAPO irá 

realizar o workshop “Deficiência Visual: mitos vs realidade” em Santa Maria Maior a 20 de Abril; 

Monserrate a 8 de Junho, e Meadela a 12 de Setembro.  ..................................................................................  

8. Cedência de carrinha ao Olímpico Vianense: A título excepcional, foi cedida a carrinha para transporte 

de atletas a uma prova a realizar em Melgaço, pelo facto de a viatura da Associação estar avariada.  ..............  

9. Abertura procedimento concursal Ajuste Directo: Em sequência da reunião com o Vereador Vítor 

Lemos e do seu compromisso em deliberar a transferência da totalidade da verba (mais IVA) necessária à 

União das Freguesias, foi deliberada a abertura de um procedimento concursal, Ajuste Directo, para a 

execução da iluminação e electrificação do Campo de jogos e edifício de apoio da Associação de Moradores 

da Cova (Meadela), com preço base de 20.000 €. Convite será endereçado à Electro Minho………………… 

10. Diversos  ..................................................................................................................................................  

a) Deliberado disponibilizar a carrinha, no dia 8 de Abril, ao Agrupamento do Atlântico, para eventual ida a 

Braga e Famalicão para gravação de um documentário cinematográfico sobre a actividade do escultor 

Salvador Vieira;  .............................................................................................................................................  

b) No próximo dia 29 de Março, em colaboração com os SMSBVC, os funcionários da UFVC vão proceder 

a uma acção de limpeza nas traseiras do Bairro do IRHU de Monserrate;  .......................................................  

c) Para a realização de um plenário dos ex-trabalhadores dos ENVC, foi deliberado ceder as instalações da 

Meadela no dia 29, pelas 14,30 horas;  ............................................................................................................  

d) Na sequência de deliberação anterior, vai iniciar-se, a partir do dia 5 de Abril, nas antigas instalações de 

Monserrate, um curso de pintura de porcelana, a ter lugar às quartas-feiras, podendo eventualmente ser 

alargado para as quintas-feiras, desde que não colida com outras iniciativas programadas; .............................  

e) Recebido agradecimento da EDV pelo apoio prestado ao circuito “Ticha Penicheiro”; ...............................  

f) Recebido do Grupo Parlamentar do PCP um projecto de lei sobre condições de transferências e atribuições 

de competências para as autarquias locais.  .....................................................................................................   

----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……………………………………………………………….. 
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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) 

 


