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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 12 DE MARÇO DE 2018
Aos doze dias do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, reuniu o Executivo da União das Freguesias
de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, na sede de Santa Maria Maior, sita na
Rua Conde de Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, com a presença de José António
Gonçalves Ramos (Presidente) e os vogais António José Rodrigues Soares Basto, Amadeu Morais Bizarro,
Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Manuel Lima da Cunha Júnior, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida
Figueiredo e Vítor Manuel Antunes da Silva, com a seguinte Ordem de Trabalhos: .......................................
1. Atribuição de subsídios .............................................................................................................................
Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios: ................................................................
- Associação Vila Animal de Viana do Castelo): 200€ (duzentos euros) para apoio a Canídeos e Gatídeos; .....
- Associação Juventude de Viana: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao “ Easter Camp” para
crianças, nos dias 26, 27 e 28 de Março; ........................................................................................................
- Associação ArtMatriz: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio na criação de Ludoteca (estante e
jogos de tabuleiro). ........................................................................................................................................
2. Designação de Gestor de Contrato e competências do Presidente da Junta no domínio da realização de
despesas: Deliberado por unanimidade designar o Presidente do Executivo José António Gonçalves Ramos,
gestor do Contrato, ao abrigo do Artigo 290º-A do Código dos Contratos Públicos e ainda as Competências
do Presidente da Junta no domínio da realização de despesas até ao valor de 99 759,58€. ...........................
3. Aquisição de equipamento de protecção para os cantoneiros: Deliberada por unanimidade a aquisição
de equipamento de protecção para todos os funcionários (cantoneiros), constituído por casaco, colete e
calça………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Julgamento dos limites Areosa/Monserrate: No passado dia 8 de Março foram ouvidas no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga as testemunhas indigitadas por Monserrate. A Juíza estipulou dez dias a
partir desta data para a alegação das partes. Continuaremos a aguardar serenamente a decisão jurídica. ....
5. Declaração de assinatura para permuta de terreno: Deliberada autorização para passagem de
declaração ao Senhor José Francisco Pires, residente na Rua de Matos, 183, 4900-750 Viana do Castelo, em
que se atesta a cedência ao domínio público de uma parcela do seu Art.º 1564, em permuta com igual
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parcela de terreno sobrante do Artº 1566 adquirido por esta Autarquia a Agostinho de Jesus Martins
Fernandes. .....................................................................................................................................................
6. Tolerância de ponto: Na sequência da deliberação do Município, e no sentido de que todos saibam
atempadamente as tolerâncias a conceder ao longo do ano de 2018, foi deliberado conceder as seguintes
tolerâncias de ponto: .....................................................................................................................................
- Tarde do dia 29 de Março (quinta-feira Santa) e dia 2 de Abril (segunda-feira de Páscoa); ..........................
- Tarde do dia 17 de Agosto (sexta-feira da Romaria da Senhora da Agonia); .................................................
- Dia 24 de Dezembro (segunda-feira); ...........................................................................................................
- Dia 31 de Dezembro (segunda-feira). ...........................................................................................................
7. Execução de trabalhos de abate de árvores e limpeza de terrenos rústicos: Em cumprimento da
legislação em vigor sobre a matéria, foi deliberado adjudicar a limpeza dos terrenos da Rua do Monte e na
Abelheira, à firma Casanova Jardins. Estes trabalhos terão um encargo de 850€ e 800€ respectivamente,
acrescidos de IVA. ..........................................................................................................................................
8. Consolidação da mobilidade intercarreiras “João Miguel Rodrigues Lima de Passos Viana”: Registado e
dado conhecimento da consolidação da mobilidade do trabalhador referido a título definitivo para o
Instituto da Segurança Social. ........................................................................................................................
9. Assuntos em situação de pendente (e-mail endereçado ao Vereador Arq. Luís Nobre): Dado
conhecimento de correio electrónico endereçado ao Senhor Vereador a solicitar as suas melhores
diligências para a sua resolução. ....................................................................................................................
10. Comemorações do 120º Aniversário do Sport Clube Vianense: Aprovado por unanimidade um voto de
parabéns e saudação ao SCV, a maior colectividade da região, no dia do seu aniversário. .............................
11. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado o direito de concessão da sepultura perpétua nº 27 do
quarteirão 10, a Manuel Joaquim Ribeiro Moreira dos Santos, residente na Rua do Mosteiro, 141, 4900-758
Viana do Castelo. ...........................................................................................................................................
12. Acessibilidade das instalações de Santa Maria Maior e Meadela: Na sequência de observação do
grupo de trabalho do novo Regimento da Assembleia de Freguesia, foi solicitado a uma empresa da
especialidade um estudo para apresentação de solução dos problemas. .......................................................
13. Toponímia: Continuam a faltar muitas placas toponímicas na área geográfica da UFVC. Apesar de a
nova legislação atribuir agora esta responsabilidade às Freguesias, através da Lei 75/2013, é reconhecido
que a maioria das faltas reporta a antes da publicação da referida lei. Tal já foi por diversas vezes
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denunciado ao Município. Vão ser encetadas novas diligências para procurar, conjuntamente com o
Município, a resolução da colocação das referidas placas já identificadas. .....................................................
14. Jornadas de Arte Popular: Aprovado o programa provisório da animação a decorrer durante o mês de
Junho. Admitida a possibilidade de apoiar a RelaxArt na realização de Feira de Saúde, nos dias 2 e 3 de
Junho, no Campo da Agonia. ..........................................................................................................................
15. Estatuto do direito de oposição: Após análise do relatório de avaliação do direito de oposição enviado
aos grupos representados na Assembleia de Freguesia, foi o mesmo aprovado por unanimidade. ................
16. Ajuste Directo Simplificado: ....................................................................................................................
Ao abrigo do art. 128º do CCP e dada a ausência de recursos próprios na área, deliberada a abertura de
três procedimentos concursais de Ajuste Directo Simplificado para aquisição de prestação de serviços de
Monitores para o ATL Páscoa, a decorrer entre 26 de Março e 06 de Abril, pelo preço base de 400 €
(monitor/coordenador), 300 € e 150 €…………………………………………………………………………………………………………..
17. Diversos: ..................................................................................................................................................
a) Recebido do STAL um ofício a informar da realização de greve nacional, no próximo dia 16 de Março; .....
b) Recebido do ex-presidente da Assembleia Geral da Associação de Apoio à Infância de Monserrate cópia
de correio electrónico endereçado à Segurança Social, a solicitar reunião para a tentativa de resolução da
dívida agora apresentada. ..............................................................................................................................
c) Analisada a preocupação existente na Rua das Salinas, nomeadamente em frente à Escola de Portuzelo,
com uma valeta que põe em perigo os frequentadores da Escola. Este assunto vai ser encaminhado para o
Município, embora exista há muitos anos. .....................................................................................................
d) Analisada a preocupação com a falta de limpeza de árvores de porte excessivo no Parque Empresarial da
Meadela, pondo em perigo as empresas. Sobre este assunto, a Autarquia já endereçou um ofício ao
Município em Novembro de 2017. .................................................................................................................
----No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro 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 quinze minutos………………………………………………………………..

O Presidente ________________________

O Secretário______________________________
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(José António Gonçalves Ramos)

O Tesoureiro ______________________
(Amadeu Morais Bizarro)

O Vogal ______________________
(Manuel Lima da Cunha Júnior)

O Vogal_________________________
(Vítor Manuel Antunes da Silva)
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(António José Rodrigues Soares Basto)

O Vogal_________________________________
(Luís Ramiro Gigante Pinheiro)

O Vogal_________________________________________
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)

