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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 23 DE JULHO DE 2018
Aos vinte e três dias do mês de Julho 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, Manuel Lima da Cunha Júnior, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo e Vítor Manuel
Antunes da Silva. O Vogal Luís Ramiro Gigante Pinheiro, por razões de ordem particular, não pôde estar
presente. Foi estabelecida seguinte Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------------------------------1. Atribuição de subsídio: Deliberada por unanimidade a atribuição do subsídio de 350€ (trezentos e
cinquenta euros) à Ronda Típica da Meadela para aquisição de 50 livros, pelo valor unitário de 7€, da
publicação “Usos de Antanho”, da autoria de Laurinda Figueiras.----------------------------------------------------------2. Adjudicação da remodelação e ampliação do Polo da Meadela: Decorrido o prazo de audiência prévia
(art.º 123º) sem que os concorrentes se tivessem pronunciado, o Júri, no âmbito das suas competências
estabelecidas pelo art.º 68º do CCP, elaborou o Relatório Final (art.º 124º) no qual reitera a ordenação de
propostas constantes do relatório preliminar e propôs, à entidade competente para a decisão de contratar, a
adjudicação da proposta do concorrente, pelo valor de 149.850,00€ (cento e quarenta e nove mil oitocentos
e cinquenta Euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------No cumprimento das devidas competências, (n.º 4, art.º 124) fica deliberado aprovar a proposta contida no
relatório final do júri.--------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Adjudicação da reabilitação do Cemitério Paroquial da Meadela: Decorrido o prazo de audiência prévia
(art.º 123º) sem que os concorrentes se tivessem pronunciado, o Júri, no âmbito das suas competências
estabelecidas pelo art.º 68º do CCP, elaborou o Relatório Final (art.º 124º) no qual reitera a ordenação de
propostas constantes do relatório preliminar e propôs, à entidade competente para a decisão de contratar, a
adjudicação da proposta apresentada pelo concorrente Manuel Passos, Construções Unipessoal, Lda., no
valor de 70.740,00 € (setenta mil setecentos e quarenta euros).-----------------------------------------------------------No cumprimento das devidas competências, (n.º 4, art.º 124) fica deliberado aprovar a proposta contida no
relatório final do júri.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Concessão de ossário perpétuo: Deliberado conceder o direito de ossário perpétuo na fila nº 1, nº 14, a
Maria Ivone Marques Nunes Branco da Silva Carvalho, residente na Rua João Tomás da Costa, 122, 3º andar
Esquerdo, 4900-509 Viana do Castelo.---------------------------------------------------------------------------------------------5. Festas da Senhora da Agonia 2018: Mantendo a tradição, vai a UFVC continuar a proceder ao apoio
logístico de todos os eventos programados, Cortejo, Festa do Traje, Procissões, decoração das ruas, etc.
Como habitualmente, avançará com as verbas de despesas imediatas, sendo reembolsada posteriormente
pela Viana Festas. Continuaremos a subsidiar os participantes no cortejo com a aquisição de bilhetes oferta.6. Apoio à Confraria da Senhora da Agonia: Deliberado apoiar a Confraria com a oferta de materiais para
venda, tais como edições antigas de livros, corações de Viana, etc.--------------------------------------------------------7. Tolerância de Ponto nas Festas da Meadela e da Agonia: Deliberado manter a tradição de concessão de
tolerância de ponto na sexta-feira das Festas da Meadela, dia 3, bem como manter a prática da Câmara
Municipal nas Festas da Agonia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------8. Próxima Reunião do Executivo: Considerando o período de férias em Agosto, a próxima reunião do
Executivo terá lugar em 10 de Setembro. Para eventuais situações de emergência, serão efectuados
contactos pontuais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Relembrada a reunião com o Presidente do Município, no próximo dia 26.------------------------------------------b) Relembrada a reunião com os técnicos da Módula C, no próximo dia 25.---------------------------------------------c) Dado conhecimento das posições de munícipes sobre as alterações de trânsito na Avenida Humberto
Delgado. Das preocupações, foi dado conhecimento ao Município.-------------------------------------------------------d) Recebido ofício de agradecimento do CGVC pelo apoio prestado ao Torneio de Verão.--------------------------e) Recebido agradecimento do ISS pela colaboração prestada na admissão gratuita de criança no ATL.---------f) Exposição do Vinho: aguarda-se a reparação dos painéis avariados para posterior abertura e marcação da
exposição solicitada pela Comissão de Vinicultura da Região dos Vinhos Verdes.--------------------------------------g) Dada a informação de desaparecimento de telemóvel de um participante no ATL, pelo que foi feita a
correspondente participação à PSP.------------------------------------------------------------------------------------------------h) Recebido ofício do Agrupamento de Escuteiros da Meadela para a cedência de carrinha nos dias 25, 27, 28
e 29 de Julho para o seu acampamento em Amonde.-----------------------------------------------------------------------------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.--------------------------------------------------------
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----A reunião foi encerrada às vinte e três horas.--------------------------------------------------------------------O Presidente
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