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Livro:Pág.684  ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 27 DE JUNHO DE 2016 

 
Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezasseis, 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 das actas nº 65 
(ordinária) e nº 66 (extraordinária) foram as mesmas aprovadas.  -----------------------------------  
De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------  
1. Apoio Social: Foi deliberado atribuir os seguintes subsídios:  ------------------------------------  
- A Maria do Carmo Marques Lomba, no valor de 84,55€ (oitenta e quatro euros e 
cinquenta e cinco cêntimos), para pagamento de facturas de gás e electricidade.  ----------------  
- A Lina Sousa Gomes Cunha, no valor de 25,66€ (vinte e cinco euros e sessenta e seis 
cêntimos), para pagamento de factura de água.  --------------------------------------------------------  
2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios a:  ---------------  
- Surf Clube de Viana: 180€ (cento e oitenta euros) para apoio aos ATLs de Verão.  ----------  
- Escola Desportiva de Viana: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio ao V Torneio 
de Hóquei em Patins “Cidade de Viana “.  --------------------------------------------------------------  
- Coral Polifónico de Viana: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio ao Encontro de 
Corais em Melide, Galiza.  ---------------------------------------------------------------------------------  
3. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 10, 
quarteirão 06, a Amélia Gomes Monteiro, residente na Praça da Linha do Vale do Lima, 2, 
Bloco 3, Ed. 2 - 3º Esqº, 4900-296 Viana do Castelo.  ------------------------------------------------  
4. Autos de notícia de contra-ordenação de canídeos: Discutido este assunto, foi 
deliberado que os autos de notícia tenham como instrutora do processo a funcionária Patrícia 
Ferreira Sousa e Silva. Será decisor o Presidente do Executivo da UFVC José António 
Gonçalves Ramos.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Colocação de Programador de Rega no Parque de Merendas de Portuzelo: Deliberado 
adjudicar à firma Energia 3000, um programador com ligação eléctrica, pelo valor de 754,54€ 
com IVA já incluído.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
6. Manutenção dos sistemas de rega dos seguintes jardins: Deliberado adjudicar à firma 
Energia 3000, a manutenção da rega dos três jardins do Adro da Igreja, dos dois Jardins do 
Adro de Santo Amaro, dos três Jardins da Rua de S. Vicente, dos dois Jardins da Rua de 
Santa Cristina, dos Jardins do Parque de Merendas e do Parque Infantil de Portuzelo, e os 
Jardins na Rua do Poço do Pescadouro, Rotunda do Melro e parte envolvente do pavilhão e 
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Quinta do Guia, pelo valor de 522,75€ com IVA incluído.  ------------------------------------------  
7. Fornecimento de combustível através do Cartão BP PLUS: Ponderada a possibilidade 
de, no futuro, o fornecimento de combustíveis passar a ser efectuado por processo de cartão 
BP PLUS.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
8. XXV Jornadas de Arte Popular: Efectuado o balanço de como têm decorrido as diversas 
iniciativas culturais e jogos populares. No próximo dia 28, vai realizar-se a Coroação de S. 
Pedro, pelo que foi solicitada a presença maciça do Executivo. Na sexta-feira, dia 1 de Julho, 
em iniciativa conjunta com a Escola Maestro Zé Pedro, vai realizar-se um encontro de 
marchas populares. Nesse mesmo dia, vai ser oferecido aos participantes das Marcha da 
Ribeira um lanche ajantarado.  ----------------------------------------------------------------------------  
9. ATLS de Verão: Continuam até ao dia 29 de Julho, estando tudo a decorrer da melhor 
forma.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10. Rainha das Vindimas: Dando satisfação à solicitação da Câmara Municipal (Circular nº 
10), de 23 de Maio, vai ser inscrita a representante da UFVC neste concurso: Liliana Vitória 
Pereira do Vale, de Monserrate. ------------------------------------------------------------------------- 
11. Cortejo Histórico-Etnográfico 2016: Dando satisfação à solicitação da Viana Festas, 
foram já efectuadas diligências junto do Grupo das Lavradeiras da Meadela e da Ronda 
Típica da Meadela para a obtenção de personagens representativas da Meadela. Para os 
quadros de Monserrate estão a ser feitos contactos.  ---------------------------------------------------  
12. Diferendo Beco da Santeira: O Presidente do Executivo fez um relato exaustivo de 
como, ao longo dos tempos, este processo tem decorrido sempre com a preocupação da 
Autarquia de, com isenção, prestar a melhor ajuda aos intervenientes.  ----------------------------  
13. Diversos  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
-Efectuada uma análise de como decorreu a Assembleia de Freguesia realizada no passado 
dia 17 de Junho.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Recebido agradecimento do Sport Clube Vianense, pelo apoio concedido ao Torneio 
Rodrigo Badana.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Dado conhecimento da cedência da carrinha ao Grupo Folclórico das Lavradeiras da 
Meadela, nos dias 18 e 25 de Junho.  ---------------------------------------------------------------------  
-Recebido do PCP ofício a informar do agendamento potestativo em 30 de Junho do Projecto 
de Lei que estabelece o Regime de Reposição das Freguesias.  --------------------------------------  
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. ----------------------------------------------------------------  
A reunião foi encerrada às vinte e três horas e trinta minutos.--------------------------------------- 
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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) 


