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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017 

 
Aos vinte e sete 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, 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. Apoio Social: Deliberado atribuir subsídio no valor de 61,90€ (sessenta e um euros e noventa 

cêntimos) a Maria do Carmo Marques da Lomba, para pagamento de electricidade.---------------------- 

2. Atribuição de Subsídios: Deliberado por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:-------- 

- ACAPO: 200€ (duzentos euros) para apoio à Festa de Natal.---------------------------------------------------- 

- Creche e Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia: 120€ (cento e vinte euros) para Festa 

de Natal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate: 200€ (duzentos euros) para Festa de Natal.--------------- 

- Conferência Vicentina Feminina de Santa Maria Maior: 90€ (noventa euros) para cabazes de Natal. 

- Conferência Vicentina Masculina de Santa Maria Maior: 90€ (noventa euros) para cabazes de 

Natal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conferência Vicentina de Nossa Senhora de Fátima: 120€ (cento e vinte euros) para cabazes de 

Natal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conferência Vicentina da Meadela: 120€ (cento e vinte euros) para cabazes de Natal.------------------ 

- Conferência Vicentina do Senhor do Socorro: 120€ (cento e vinte euros) para cabazes.---------------- 

- Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores dos ENVC: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para 

as Comemorações do 50 º Aniversário.--------------------------------------------------------------------------------- 

- Santa Luzia Futebol Clube: 200€ (duzentos euros) para apoio ao Torneio Inter-academias de 

Futsal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Grupo Desportivo da Meadela: 200€ (duzentos euros) para apoio à Festa de Natal.--------------------- 

3. Edição do livro “Canteiros e Pedreiros da Ribeira Lima” de Leandro Matos:----------------------------- 

Deliberado adquirir 12 exemplares pelo valor global de 96€ (noventa e seis euros).----------------------- 

4. Cabazes de Natal:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado atribuir aos (22) funcionários da UFVC um cabaz de Natal no valor total de 659,99€ 

(seiscentos e cinquenta e nove euros e noventa e nove cêntimos), com IVA incluído.--------------------- 

5. Trabalho Comunitário (Pedro Bragança):-------------------------------------------------------------------------- 

Por solicitação da Reinserção Social, no âmbito da pena de trabalho comunitário de 170 horas 

aplicada pelo Tribunal a Pedro Miguel Lima Bragança, foi deliberado que este prestará serviço como 

indiferenciado na área da Meadela.------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Estágio curricular de licenciatura em Educação Social de Gerontologia:---------------------------------- 

No âmbito do protocolo de colaboração existente entre a UFVC e a Escola Superior de Educação do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo, foi deliberado conceder estágio curricular na continuidade 

do trabalho já desenvolvido no ano lectivo anterior.---------------------------------------------------------------- 

7. Protocolo entre Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP e UFVC:-------------------------- 

Na sequência do projecto de obras de requalificação previstas para o Bairro do IRHU na Meadela, 

foi deliberado subscrever o protocolo que estabelece a quota-parte de financiamento das obras por 

parte da UFVC.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Grandes Opções do Plano, Taxas, Orçamento, Plano Plurianual de Investimento e Quadro de 

Pessoal para 2018:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após análise do projecto de documentos e recolha de sugestões, foram todos estes aprovados por 

unanimidade As Grandes Opcções do Plano, o Plano Plurianual de Investimentos, o Quadro do 

Pessoal e o Orçamento para 2018 é de 1 268 480,64€ (um milhão duzentos e sessenta e oito mil 

quatrocentos e oitenta euros e sessenta e quatro cêntimos). Dada a informação de ter sido 

assegurado o cumprimento do Estatuto de Oposição. De acordo com as normas legais, vão os 

documentos ser encaminhados para discussão e aprovação da Assembleia de Freguesia, a realizar 

no próximo dia 14 de Dezembro.----------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Cedência de Livros/Depósito legal na Biblioteca Nacional:--------------------------------------------------- 
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Para satisfazer solicitação da Biblioteca Nacional, via Tipografia Ofilito, foram cedidos onze 

exemplares do livro “Acontecimentos que Viana Sentiu III”, de António Carvalho, editado em 2010.- 

10. Adoração dos Reis Magos:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por razões de calendário da APPACDM, este evento foi alterado de 6 para 4 de Janeiro (quinta–

feira).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Jornadas de Arte Popular:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado iniciar o projecto do programa das Jornadas de Arte Popular 2018.----------------------------- 

12. Comemorações do 170º Aniversário de elevação de Viana a Cidade:------------------------------------ 

Decidido avançar com contactos junto do Chefe do Estado-Maior do Exército para a eventualidade 

de a UFVC colaborar nas comemorações desta efeméride. Para o efeito, aguarda-se orçamento dos 

custos que daqui poderão advir.------------------------------------------------------------------------------------------ 

13. Abertura procedimento concursal de Ajuste Directo Simplificado: -------------------------------------- 

na sequência do discutido na última reunião de 13 de Novembro, e ao abrigo do art. 128 do CCP, é 

deliberada a abertura do procedimento concursal para a aquisição de prestação de serviços de 

monitor (quatro monitores), para o ATL de Natal, entre 18 de Dezembro e 02 de Janeiro, com preço 

base de 300 € (trezentos euros).----------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) O Presidente do Executivo deu informação de como decorreu a reunião realizada com o 

Presidente do Município para preparação do Plano de Actividades.-------------------------------------------- 

b) Considerando o interesse na candidatura do Teatro Noroeste ao concurso de Apoio Sustentado 

2018-2021, o Presidente informou da passagem de uma declaração de reconhecimento e 

contributo que o Teatro Noroeste tem prestado à Região.-------------------------------------------------------- 

c) No prosseguimento do pedido efectuado e analisado na última reunião para a passagem de uma 

declaração para a ligação das águas pluviais do refeitório social de Nossa Senhora de Fátima à fonte 

de mergulho, foi dado conhecimento de que estas têm que estar ligadas à rede pública existente no 

local.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----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.-------------------------- 
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----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) 

 


