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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017
Aos onze dias do mês de Dezembro 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:--------------------------------------------- Associação Juventude de Viana: 150€ (cento e cinquenta euros), destinados a apoiar o torneio de
Mini Hóquei;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liga Portuguesa Contra o Cancro: 100€ (cem euros), como apoio solidário;-------------------------------- Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate: 150€ (cento cinquenta euros), destinados a apoiar o
retiro anual do Apostolado do Mar, em Fátima;---------------------------------------------------------------------- UNICEF: 75€ (setenta e cinco euros), campanha anual;----------------------------------------------------------- Luís António Correia do Vale: 75€ (setenta e cinco euros), como apoio à exposição de miniaturas
de barcos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Aquisição de publicações:---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado adquirir as seguintes publicações:------------------------------------------------------------------------ 12 exemplares do livro “Traço Imperfeito”, de Márcia Passos, pelo valor unitário de 11€;-------------- 12 exemplares do livro “Viana Nascente”, de José Carlos Loureiro, Aniversário da Paróquia de
Nossa de Fátima, pelo valor unitário de 15€.-------------------------------------------------------------------------3. Mensagem de Natal na Rádio Geice:-------------------------------------------------------------------------------Decidido fazer a publicidade de Boas Festas natalícias na Rádio Geice, pelo valor de 75€.--------------4. Adjudicação de pequenos trabalhos à CRISDIFA:----------------------------------------------------------------
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Deliberado adjudicar os seguintes trabalhos:------------------------------------------------------------------------Reparação de 12 caixas nos passeios da Rua José Espregueira, pelo valor de 110€; Reparação de
duas rampas de entrada no Largo do Bairro Jardim, pelo valor de 260€; Reparação de pavimento na
Rua Camilo Castelo Branco, pelo valor de 140€; Reparação de pavimento com duas caixas na Rua
General Luís do Rego, pelo valor de 200€; Execução de rampas de garagens na Rua Júlio de Lemos,
pelo valor de 160€; Execução de canteiro e passeio em betonilha na Rua Júlio de Lemos, pelo valor
de 380€; Beneficiação de guias dos passeios na Praça General Barbosa, pelo valor de 290€;
Chumbar caixa e reparação de pavimento na Rua Góis Pinto, pelo valor de 65€; Neutralização de
ruídos nas caixas dos CTT/Águas Pluviais, na Rua Frei Bartolomeu dos Mártires, pelo valor de 40€;
Retirar estrutura de papeleira partida e reparação de pavimento na Rua do Loureiro, pelo valor de
90€; Reparação de parede e pavimento em pedra na Rua Manuel Espregueira, pelo valor de 40€;
Reparação de muro de suporte de rampa e canteiro no Largo Cidade da Baia, pelo valor de 240€;
Eliminação de buraco e conserto de pavimento na Viela da Água, pelo valor de 40€; Reparação de
passeio na Rua Leandro Quintas Neves, pelo valor de 180€; Reparação do pavimento e limpeza
geral de grelha de águas pluviais na Rua Padre Dulcínio de Vasconcelos, pelo valor de 190€;
Reparação de grelha de águas pluviais, recuperação de pavimento em cubo e chumbar aros de uma
grelha na Rua do Barronco, pelo valor de 360€; Chumbar caixa e execução de patamar e degrau no
Largo Cidade da Baia, pelo valor de 340€; Reparação de passeio na Rua Bernardo Abrunhosa, pelo
valor de 190€; Execução de rampa de entrada na Rua Sport Clube Vianense, pelo valor de 340€;
Tratamento de canteiro com relva na Rua Sport Clube Vianense, pelo valor de 250€; Execução em
betão na rampa para o parque do Largo Cidade da Baia, pelo valor de 360€.-------------------------------Estas obras totalizam 4 265€, valor a que acresce IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------5. Concessão de Sepultura Perpétua:----------------------------------------------------------------------------------Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 23, quarteirão 10, a Luísa Maria da Rocha Rodrigues,
residente na Rua do Lacerda, nº 16, r/c Esq., 4900-727 Viana do Castelo.-----------------------------------6. Alteração de Alvará de Sepultura Perpétua:---------------------------------------------------------------------Considerando a documentação presente, foi deliberado averbar a sepultura perpétua identificada
sob o nº 2 do quarteirão 9, em nome de Rodrigo José Gonçalves Costa, residente na Rua Frei Luís de
Sousa, nº 44, 4900-710 Viana do Castelo.------------------------------------------------------------------------------

Junta de Freguesia de
Viana do Castelo (Santa Maria
Maior e Monserrate) e Meadela
Concelho de Viana do Castelo

1.º Mandato
Ata n.º 4
Pág. n.º 3

7. Adoração dos Reis Magos:--------------------------------------------------------------------------------------------Discutido e aprovado o projecto de programa que vai ser enviado para a tipografia.---------------------8. Jornadas de Arte Popular:---------------------------------------------------------------------------------------------Após análise do anteprojecto, vão ser iniciados contactos para contratos do programa preliminar
aprovado. A exemplo das edições anteriores, vamos sensibilizar Raquel Amorim para a continuação
da sua prestimosa colaboração no ensaio das Marchas Populares.--------------------------------------------9. Comemorações do 170º Aniversário de elevação de Viana a Cidade:------------------------------------Após contactos junto do Chefe do Estado-Maior do Exército para a eventualidade de a UFVC
colaborar nas comemorações desta efeméride com a participação da Banda do Exército, aguarda-se
resposta ao pedido de orçamento solicitado.------------------------------------------------------------------------10. Instalações da Rua dos Poveiros:----------------------------------------------------------------------------------Deliberado ceder à AISCA (Associação de Intervenção Social Cultural e Artística) as instalações para
a realização de Workshop entre os dias 19 e 22 de Dezembro.-------------------------------------------------11. Conhecimento de convites recebidos na Autarquia:--------------------------------------------------------Foi de novo abordada a questão do tratamento dado aos diversos convites recebidos. No sentido
de evitar mal-entendidos, para que o colectivo tome conhecimento dos mesmos, o Presidente ficou
de enviar por mail os convites recebidos a todos os membros do Executivo, procurando, sempre
que possível, especificar a presença do Presidente ou por quem se fará representar.--------------------12. XVI Congresso Nacional da ANAFRE:-----------------------------------------------------------------------------Recebida da ANAFRE a documentação referente ao Congresso a realizar nos dias 26, 27 e 28 de
Janeiro, em Viseu. Deliberada a representação da UFVC, pelo que vai ser encaminhado o convite
para a Assembleia de Freguesia, sendo a representação do Executivo decidida posteriormente.------13. Acordos a estabelecer com o Município:------------------------------------------------------------------------Analisados e aprovados os diversos documentos de delegação de competências e celebração de
protocolos a estabelecer com o Município e outras entidades, tais como espaços verdes, pequenas
reparações em escolas, limpeza de vias e espaços públicos, recursos humanos das escolas,
melhoramentos e inertes entre outros.-------------------------------------------------------------------------------O protocolo de transporte de refeições escolares já tinha sido discutido e aprovado na reunião
nº 94, do Executivo anterior, pelo que, tendo sido também analisado, não foi objecto de aprovação.

Junta de Freguesia de
Viana do Castelo (Santa Maria
Maior e Monserrate) e Meadela
Concelho de Viana do Castelo

1.º Mandato
Ata n.º 4
Pág. n.º 4

Assim vão ser submetidos à Assembleia de Freguesia, para efeitos de autorização, proposta de
celebração de contratos e acordos de execução, bem como de celebração de protocolos.-------------14. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Dada informação da cedência das instalações de Santa Maria Maior para a realização de reunião
da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância nº 1, no dia 11 de
Dezembro, pelas 21,30 horas.--------------------------------------------------------------------------------------------b) Recebido da Viana Natação, ofício de agradecimento pelo subsídio atribuído.--------------------------c) Recebido do Casulo Abrigo, agradecimento pelo subsídio atribuído.---------------------------------------d) Abordado o teor dos emails recebidos pelo Vogal Ramiro Pinheiro, com destaque para o
problema da falta de rotunda na intersecção da Rua dos Carregais com a Rua Couto Paredes, a
limpeza/lavagem de ruas na área da Meadela e a falta de placa toponímica na Rua Chefe Ramiro
Castro. Foram prestados esclarecimentos de medidas já anteriormente tomadas, mas que irão ser
novamente salientadas junto do Município.------------------------------------------------------------------------------No final, depois de lida a presente ata, composta por cinco 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 trinta minutos.----------------------------------------------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
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