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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 12 DE FEVEREIRO DE 2018
Aos doze dias do mês de Fevereiro 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:--------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes subsídios:
- Comissão Promotora das Comemorações do Dia Internacional da Mulher: 450€
(quatrocentos e cinquenta euros);---------------------------------------------------------------------- Escola Desportiva de Viana (Circuito Tina Penicheiro): 150€ (cento e cinquenta euros);--- ACATE (concursos de Dressage na ACATE): 250€ (duzentos e cinquenta euros);----------- RelaxArt (Associação para o Desenvolvimento Pessoal) (apoio ao plano de actividades de
2018): 200€ (duzentos euros);------------------------------------------------------------------------- Centro Social e Paroquial do Senhor do Socorro (comemorações do aniversário da
Paróquia): 250€ (duzentos e cinquenta euros);----------------------------------------------------- Comissão Social de Freguesia (concurso para a criação do seu “logótipo”): 1º Prémio: a
Dinis Oliveira Rego, 120€; 2º Prémio: a Helena Isabel Gonçalves Quesado, 75€;
3º Prémio: a Carolina Ondas de Araújo, 50€;-------------------------------------------------------- Sociedade Columbófila da Meadela: Oferta de um computador usado.------------------------2. Concessão de sepulturas perpétuas----------------------------------------------------------Deliberado conceder as seguintes sepulturas perpétuas:------------------------------------------- Sepultura nº 24, quarteirão nº 10, a Raúl Artur Matos Gonçalves Ferreira Preza e irmão,
Eliseu de Matos Gonçalves Presa, morador na Rua Alto do Xisto, 74, 4900-582 Viana do
Castelo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Sepultura nº 25, quarteirão 10, a Rosa Silva Abreu Brito Veiga, residente na Rua da
Argaçosa, 21, 4900-931 Viana do Castelo;-----------------------------------------------------------3. Alteração de alvarás de sepulturas perpétuas---------------------------------------------Considerando as documentações presentes, foi deliberado averbar:------------------------------ A sepultura perpétua identificada sob o nº 01, do quarteirão 01, em nome de Rosa
Martins Fernandes Fornelos para a sua única herdeira, Branca Flor Martins Fornelos,
residente na Rua da Pedreira, 1, 4900-774 Viana do Castelo;-------------------------------------- A sepultura perpétua identificada sob o nº 65 do quarteirão nº 01, em nome de Fernanda
da Conceição Afonso Rego para a sua sobrinha Ana Isabel Faria da Costa, residente na Rua
Fonte do Branco, 117, 4900-703 Viana do Castelo.-------------------------------------------------4. Aquisição de uma UPS para o Polo da Meadela: Por razões de avaria, foi
deliberado adquirir uma UPS 1500, 230V, a José Augusto Oliveira Freitas Lomba, pelo valor
de 495,69 (quatrocentos e noventa e cinco euros e sessenta e nove cêntimos), já com IVA
incluído.----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Abertura de procedimento concursal por consulta prévia: Deliberada a abertura
do procedimento concursal para a reabilitação do quarteirão nº 8, a construção de um
jazigo e pintura dos muros do Cemitério Paroquial da Meadela, pelo preço base de 75 mil
euros. Será enviado convite às seguintes empresas: Foz do Lima Construções, Manuel
Passos – Construções Unipessoal, Lda. e Coelho Gomes & Filhos, Lda. O preço base foi
estabelecido com base custos médios unitários, resultantes de anteriores procedimentos,
para prestações do mesmo tipo. Assente nessa mesma lógica, foi considerado preço
anormalmente baixo 30.000 € abaixo do preço-base, considerando não ser possível manter
a qualidade de execução da obra. Foi nomeado Júri do procedimento: António Rui
Fernandes Viana da Ponte, Rui Manuel Pimenta Salgueiro e João António de Sousa Correia.
Suplentes: Amadeu Morais Bizarro e Rosa Figueiredo. Gestor do Contrato, de acordo com
despacho anterior, José António Gonçalves Ramos.------------------------------------------------6. Toponímia na Meadela: Constatada a deliberação de 30 de Maio de 2011 da
Assembleia de Freguesia da Meadela, onde constava a atribuição de toponímia à
“Associação de Dadores de Sangue da Meadela” a uma artéria da freguesia, facto que não

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 8
Pág. n.º 3

foi concretizado, este assunto irá ser levado à Comissão de Toponímia para, futuramente,
ser dado o nome desta Associação a uma nova artéria.--------------------------------------------7. ATL da Páscoa: Deliberado proceder à realização do ATL da Páscoa, de 26 de Março a
6 de Abril. Neste sentido, vamos proceder como habitualmente.---------------------------------8. XVI Congresso Nacional da ANAFRE, em 26, 27 e 28 de Janeiro: Vítor Silva,
membro do Executivo, que esteve presente em representação da UFVC no Congresso, deu
a conhecer como decorreram os trabalhos. Informou ainda que a Empresa J. Canão, que
esteve presente em acção publicitária no Congresso, vai entrar em contacto com a UFVC
para apresentar as suas propostas.--------------------------------------------------------------------9. Reunião com o Vereador Arq. Luís Nobre: Em pormenor foram trocadas impressões
para procurarmos uma melhoria no funcionamento da ligação entre a UFVC e os diversos
Departamentos Municipais. Foram também especificadas as verbas prometidas para o
apoio aos diversos melhoramentos efectuados com o aval do Município no mandato
anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------------10. Regularização extraordinária de vínculos precários: No seguimento da
deliberação da reunião de 22 de Novembro de 2017, foi dada a informação da conclusão
do processo e conhecimento dos candidatos.--------------------------------------------------------11. Dispensa de funcionárias para integrarem o júri para a regularização de
vínculos precários nas freguesias de Darque e Vila Praia de Âncora: Deliberado
conceder autorização às funcionárias Rosa Araújo Lopes, Marina de Jesus Lima dos Santos
Oliveira e Ana Maria Carvalho para integrarem este júri.-------------------------------------------12. Jardim-de-infância da Meadela e EB1 da Meadela: No seguimento das reuniões
efectuadas, e no sentido de rapidamente serem executados alguns melhoramentos
reivindicados, foi reencaminhado email à Vereadora Dra. Maria José Guerreiro a solicitar a
sua intervenção.------------------------------------------------------------------------------------------13. Jardim-de-infância de Monserrate: Dada a conhecer a diversa correspondência
efectuada sobre o assunto. Aguarda-se solução do Parque Infantil por parte do Município.-14. Orquestra Ligeira do Exército: Das datas disponíveis fornecidas pela Vereadora da
Cultura, o Estado-Maior do Exército escolheu a data de 28 de Setembro para actuação no
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Centro Cultural, pelo que foi solicitada a respectiva cativação junto da Vereadora Dra. Maria
José Guerreiro.--------------------------------------------------------------------------------------------15. Encontro de Janeiras: Efectuado o balanço de como decorreram as diversas visitas
dos Grupos de Janeiras. Destaque especial para o VI Encontro, realizado na Igreja da
Sagrada Família, organizado pela Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo
Habitacional da Abelheira, e o 10º Encontro das Janeiras da Meadela, organizado pela
Ronda Típica da Meadela.-------------------------------------------------------------------------------16. Tertúlia “170 anos, que cidade”: Dos convidados para esta tertúlia, apenas esteve
presente o Presidente do Município, Eng.º José Maria Costa. Teve uma ampla participação
e, como habitualmente, decorreu muito bem. Dada a informação de nova tertúlia no
próximo dia 28 de Fevereiro.---------------------------------------------------------------------------17. Falecimento do ex-trabalhador António Cerqueira: Foi com mágoa que tomámos
conhecimento do falecimento do ex-trabalhador António Cerqueira ”Nino”. Aprovado um
voto de pesar pelo seu falecimento. Foi deliberado enviar condolências à família, uma coroa
de flores e a representação da UFVC no seu funeral.-----------------------------------------------18. Diversos---------------------------------------------------------------------------------------------a) Recebido convite do Agrupamento 348 dos Escuteiros da Meadela para a Homenagem
ao Dirigente Manuel Rodrigues do Rego, a levar a efeito no dia 24 de Fevereiro, às 18,30
horas;-------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Recebido agradecimento do Lar de Santa Teresa pelas condolências enviadas aquando
do falecimento do seu Presidente, José Taveira Reis;----------------------------------------------c) Recebido pedido da Associação de Pais do Jardim de Infância nº 1 da Abelheira para a
cedência das instalações de Santa Maria Maior, no dia 12;----------------------------------------d) Recebida convocatória para o Conselho ECO - Escolas 2017/2018, da Escola Básica da
Abelheira, a realizar no dia 22;-------------------------------------------------------------------------e) Recebido pedido da Escola EB1/JI de Portuzelo/Meadela para a cedência da carrinha
para transporte à Rádio Alto Minho de 6 alunos e uma professora, no dia 1 de Fevereiro;--f) Dada a informação de como decorreram as cerimónias das comemorações da criação da
Paróquia do Senhor do Socorro;------------------------------------------------------------------------
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g) Recebida resposta da Câmara Municipal a propósito das nossas diligências para a
distância do sinal vertical existente de perda de prioridade junto à Somartis. Porque, a ser
exacta a informação, muitos outros sinais estarão mal, vai proceder-se a uma análise mais
cuidada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------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.----------------------------------------------------

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)

