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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017
Aos treze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezassete, 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 (Secretário), Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), 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:--------------------------------------------- Viana Natação Clube: 200€ (duzentos euros), destinados ao apoio às comemorações do
15º aniversário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate: 400€ (quatrocentos euros), destinados a custear a
animação e aquisição das castanhas para o Magusto Paroquial.------------------------------------------------- Associação Juventude de Viana: 200€ (duzentos euros), destinados a apoiar a participação nas
competições europeias (Taça CERS).------------------------------------------------------------------------------------ Comissão de Festas da Meadela: Meia Libra em ouro para sortear nos cartões de angariação de
verbas para as Festas da Meadela.--------------------------------------------------------------------------------------- Rádio Afifense: 50€ (cinquenta euros), destinados a custear a publicidade de Boas Festas
Natalícias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Iluminação de Natal: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado adjudicar à Casa Dias, pela verba de 1250€ (mil duzentos e cinquenta euros) mais IVA,
as ornamentações e música alusivas ao Natal na Meadela. Decidido elaborar e-mail endereçado à
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal, no sentido de apelar à manutenção da instalação de
iluminação nos lugares tradicionais na área geográfica da Santa Maria Maior e Monserrate.----------3. Canteiro junto à Casa Mortuária da Meadela:--------------------------------------------------------------------
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Deliberado adjudicar à Firma Casanova Jardins, pelo valor de 750€, a que acresce o IVA à taxa legal,
a construção de canteiro junto à Casa Mortuária da Meadela.--------------------------------------------------4. Apoio VI TRAIL Sta. LUZIA:--------------------------------------------------------------------------------------------Decidido o apoio com a cedência da carrinha ao CA Olímpico Vianense na prova a realizar no dia 4
de Fevereiro de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ATL de NATAL (6 aos 14 anos):---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado organizar os Tempos Livres de Natal, de 18 de Dezembro a 2 de Janeiro de 2018, em
colaboração com o Colégio do Minho. Para arrancar com os diversos trabalhos a desenvolver, vai
ser contactado o habitual colaborador Prof. João Branco, para coordenar e elaborar o programa. O
preço, que inclui seguro, actividades e almoço, será de €65.----------------------------------------------------6. Parceria com o GAF - Candidatura Equipa de Rua:-------------------------------------------------------------Na sequência da pretensão solicitada, foi aprovado manter a parceria e emitir parecer positivo da
continuidade de trabalho de parceria desenvolvido pela Equipa de Rua do GAF.--------------------------7. Protocolo de Gestão e Manutenção de Espaços Verdes da Cooperativa Capitães de Abril:--------Ao abrigo de protocolo existente, foi recebido da Direcção da Cooperativa pedido de actualização
do valor mensal de 1125€, fixado em Setembro de 2014, para despesas de jardinagem. Assim, vai
ser colocada a questão à Câmara Municipal para uma eventual actualização.------------------------------8. Sociólogos do Alto Minho:--------------------------------------------------------------------------------------------Como previamente combinado, foi realizada reunião do Executivo da UFVC com a Direcção dos
Sociólogos. Definido disponibilizar, sempre que possível, os espaços existentes da UFVC no horário
de expediente dos serviços e, pontualmente, qualquer outro horário que venha a ser necessário.
Registada a disponibilidade manifestada pela Associação dos Sociólogos na realização de iniciativas
nas instalações da UFVC, tais como: Seminários, Conferências, trabalhos de investigação e outras
iniciativas que possam ser úteis à comunidade.---------------------------------------------------------------------9. Associação de Pais do Jardim de Infância e Escola Básica de Monserrate:------------------------------No seguimento do acordado, esteve o Executivo da UFVC reunido com a Associação de Pais. Dos
diversos assuntos versados, o ponto essencial, já do conhecimento do Executivo anterior, era a
colocação de novos estores nas diversas salas de aula. Porque este assunto, tinha sido
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anteriormente abordado junto da Vereadora da Educação da Câmara Municipal, vai de novo voltarse a questionar-se a situação bem como a instalação de novo parque infantil prometido.--------------10. Visita às novas instalações da Esprominho:--------------------------------------------------------------------A convite do Director, esteve o Executivo da UFVC em visita às novas instalações da Esprominho, na
Rua António Machado Vilas Boas, o qual se disponibilizou a colaborar com a UFVC. Das questões
levantadas, aproveitamos para esclarecer da já existência de paragem de autocarros junto da
Escola, o que permite o embarque e desembarque dos alunos.------------------------------------------------11. Mobilidade Interna: Intercarreiras/categorias (Patrícia Ferreira Sousa e Silva):---------------------De acordo com o deliberado na reunião anterior, foi dada a informação do conteúdo do ofício
enviado à funcionária. O Presidente do Executivo deu conhecimento do recebimento de carta de
um funcionário da Escola Preparatória Frei Bartolomeu dos Mártires, manifestando interesse na
ocupação do lugar que possa eventualmente ficar vago. Foi transmitido ao interessado que, apesar
da nossa necessidade de reforçar o quadro de pessoal as suas competências não se enquadram nas
nossas carências de momento.------------------------------------------------------------------------------------------12. Protocolo de Cooperação com a Associação Empresarial:--------------------------------------------------Deliberado aceitar a cooperação entre a UFVC e a Associação Empresarial no encaminhamento de
candidatos à formação profissional para pessoas activas empregadas e desempregadas de longa
duração. Para o efeito, vão ser dadas instruções aos serviços.--------------------------------------------------13. Conselho Eco-Escolas: ------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado nomear a Vogal Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo, para integrar o
Conselho Eco-Escolas do Agrupamento de Escolas da Abelheira.-----------------------------------------------14. Grandes Opções do Plano, Orçamento e PPI 2018: ----------------------------------------------------------Para iniciar-se a elaboração do plano, o Executivo vai reunir-se no próximo dia 20, pelas 21 horas.--15. Diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZIF Serra de Santa Luzia: Deliberado disponibilizar as instalações da Meadela para reunião a
realizar no dia 16 de Novembro.------------------------------------------------------------------------------------------ EPHEMERA - Núcleo de Viana do Castelo: Dada a informação da cedência da carrinha no passado
dia 10 de Novembro para deslocação ao Porto.----------------------------------------------------------------------
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- Limites (Areosa/Monserrate): Dado conhecimento da marcação de nova audiência para o dia 8 de
Março de 2018, em Braga.------------------------------------------------------------------------------------------------- V Campeonato Nacional de SNAG GOLF: Dado conhecimento da realização deste campeonato, no
dia 25 de Novembro, a partir das 14 horas, no Jardim da Marina de Viana.---------------------------------- Centro Social de Nossa Senhora de Fátima: Foi solicitada uma declaração da UFVC para descarga
de águas pluviais do refeitório social para a Fonte de Mergulho na Rua da Fonte. O Vogal Amadeu
Bizarro ficou de esclarecer o assunto.----------------------------------------------------------------------------------- VianaFestas: Recebido ofício de agradecimento pela colaboração prestada.------------------------------- Pavimento na Rua Grande: Abordado o estado do piso desta rua. Reconhecido que é a passagem
de trânsito pelas diversas artérias do centro histórico a principal causa do estado degradado em
que se encontram. Oportunamente, deverá este assunto ser discutido com o Município.------------------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.--------------------------------------------------------------------O Presidente
(José António Gonçalves Ramos)
O Secretário
(António José Rodrigues Soares Basto)
O Tesoureiro
(Amadeu Morais Bizarro)
O Vogal
(Luís Ramiro Gigante Pinheiro)
O Vogal
(Manuel Lima da Cunha Júnior)
O Vogal
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)
O Vogal
(Vítor Manuel Antunes da Silva)

