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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 
Aos dez dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezassete, 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 análise da acta nº 84, foi a mesma 
aprovada.  ......................................................................................................................................................  
Como previamente combinado, ao iniciar-se a reunião foi recebida a Delegação da DECO, que traçou os 
seus objectivos para o futuro, propondo que a União das Freguesias aderisse à descentralização dos 
serviços, disponibilizando a vinda de jurista às instalações da União das Freguesias e atender 
graciosamente os munícipes, prestando assim o mais eficiente serviço de defesa do consumidor. O custo 
desta proposta ronda os 75 euros mensais. O Presidente do Executivo vai procurar, com a Delegação, o 
esclarecimento de alguns pormenores, de entre os quais a realização de Workshops, a calendarização e as 
visitas do Jurista aos dois Polos e Sede, admitindo-se no imediato a adesão à proposta apresentada. ...........  
De seguida entrou-se na Ordem de trabalhos:  ...............................................................................................  
1. Atribuição de subsídio: Aprovada por unanimidade a atribuição de subsídio à AAETEC – Associação dos 
Antigos Alunos da Escola Técnica de Viana do Castelo, patrocínio para publicidade na Revista Anual: 150€ 
(cento e cinquenta euros).  .............................................................................................................................  
2. Oferta de coroa para exposição na Praça da República no dia 1º de Maio: Deliberado fazer a oferta, a 
exemplo dos anos anteriores, de uma coroa para exposição na Praça da República.  .....................................  
3.  Maio Florido 2017 “Coroas”: Aprovado o regulamento do Concurso que, a exemplo de anos anteriores, 
se leva a efeito no dia 1 de Maio.  ...................................................................................................................  
4. Aquisição de computadores (Campanha especial): Analisada a proposta da Infortécnica, foi deliberado 
aguardar melhor oportunidade para a eventual aquisição.  ............................................................................  
5. Grade de protecção no Largo Cidade da Baia: Deliberado adjudicar à Crisdifa, Lda. a construção de uma 
grade de protecção das escadas, pelo valor de 960€ (novecentos e sessenta euros), acrescido de IVA.  .........  
6. Aquisição de livros a Augusto Canário “Uma quadrilha por dia”: Deliberado adquirir 10 exemplares do 
livro lançado por ocasião do seu 57º aniversário, pelo preço unitário de 11€ (onze euros).  ...........................  
7. Concurso de Coroas de Maio da Associação de Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira: 
Deliberada a oferta de livros para premiar participantes no concurso a realizar pela Associação no dia 1º de 
Maio.  .............................................................................................................................................................  
8. Diversos  .....................................................................................................................................................  
a) Feita a análise de como decorreu a última Assembleia de Freguesia, destacando-se a aprovação das 
contas de gerência, da primeira revisão orçamental e PPI 2017, e a aprovação das propostas de toponímia 
apresentadas. O Presidente do Executivo aproveitou para esclarecer as dúvidas surgidas sobre as ajudas de 
custo do Tesoureiro e Secretário, tendo, para o efeito fornecido documentação justificativa da forma 
técnica como as mesmas são apresentadas no Relatório de Contas. Informou ainda dos compromissos 
existentes com o Município para a assinatura da concessão das instalações do Polo de Monserrate, logo 
após o pagamento, previsto para Maio, da terceira e última prestação ao proprietário.  ................................  
b) Dada informação de como estão a decorrer os Tempos Livres da Páscoa em que estão a participar 
50 crianças.  ....................................................................................................................................................  
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c) No próximo dia 27 de Abril, e organizado pelo Agrupamento do Atlântico, a União das Freguesias vai 
colaborar na limpeza da Praia do Coral, fornecendo para o efeito os sacos e as luvas necessários.  ................  
d) Recebido agradecimento do Sport Clube Vianense pela colaboração prestada.  .........................................  
e) Recebido Relatório de Actividades 2016 e Plano para 2017 da Associação de Moradores do Núcleo 
Habitacional da Abelheira.  .............................................................................................................................  
f) Recebida do PCP cópia da pergunta dirigida ao Governo sobre o encerramento da filial da CGD no Campo 
da Agonia.  ......................................................................................................................................................  
g) Dado conhecimento da cedência das instalações do Polo de Monserrate para reunião de ex- 
trabalhadores dos ENVC com Delegação do CDS.  ...........................................................................................  
h) Após contacto com responsável dos SMSBVC, foi dada a informação da nova estratégia de limpeza na 
Zona Histórica. O responsável solicitou ser contactado sempre que se verifiquem anomalias.  ......................  
i) Recebida “Petição Pública pela eliminação do Pórtico do Neiva da A28”. Além da recolha de assinaturas 
on-line em http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=AEVC, vão ser recolhidas assinaturas em papel nas 
sedes da União das Freguesias.  ......................................................................................................................  
j) Aquando da acção de limpeza no Bairro do IRHU de Monserrate, foi detectado um cão preso em situação 
indigna. Após diligências com a Veterinária Municipal, foi pedida a intervenção da PSP, que agora nos 
enviou relatório.  ............................................................................................................................................  
----No final, depois de lida a presente ata, composta por duas 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……………………………………………………………………………………………. 
 

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) 

 


