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

Ata n.º 93
Pág. n.º 1

Livro:Pág.773

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 11 DE SETEMBRO DE 2017
Aos onze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezassete, reuniu na sede, sita na Rua Conde de
Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, o Executivo da União das Freguesias de Viana do
Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, estando presentes José António Gonçalves Ramos
(Presidente), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro),
Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal) e Maria da Conceição Barbosa Azevedo
(Vogal). Os Vogais Carlos Manuel Alves Tavares e Rui Manuel Pimenta Salgueiro justificaram as suas
ausências por razões de ordem particular. Após análise da acta anterior, foi a mesma aprovada pelos
presentes. De seguida, entrou-se na Ordem de trabalhos. ................................................................................
1. Atribuição de subsídios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios: .........................................................
Discutida a viabilidade de ajudar a munícipe Maria da Agonia dos Santos Brito no pagamento de débito
na farmácia de S. Domingos no valor de 397,52€. Como, para situações idênticas em Monserrate, estes
assuntos são assumidos pela Caritas, vamos fazer diligências junto do Presidente da Caritas para tentar
alcançar uma solução. ....................................................................................................................................
- Associação dos Antigos Alunos da Escola Técnica: 75€ (setenta e cinco euros) destinados a custear
despesas com lembrança para João Rocha, Vianense e Presidente da Câmara de Beja. Deliberado ainda
oferecer alguns livros editados pela Autarquia. ..............................................................................................
- Associação Juventude de Viana: 350€ (trezentos e cinquenta euros) para apoio à época 2017/2018. .........
- Grupo Folclórico de Santa Marta de Portuzelo: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio à desfolhada,
a levar a efeito no dia 7 de Outubro, no Largo de S. Domingos. .....................................................................
- Associação de Moradores da Abelheira: 100€ (cem euros) para apoio à gincana ciclista para crianças. ....
- Centro Social Paroquial Nossa Senhora de Fátima: 350€ (trezentos e cinquenta euros) para ajuda a
espectáculo solidário e lançamento de CD. A vogal Conceição Azevedo absteve-se nesta deliberação. ..........
- Grupo Desportivo da Meadela: 400€ (quatrocentos euros) para apoio à época 2017/2018. ........................
- Agrupamentos de Escolas: Deliberado atribuir para expediente, higiene e limpeza, para o ano 2017/2018,
o valor global de 9455,00€ para um total de 60 salas, sendo: Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito 3;
Agrupamento de Escolas EB1 da Abelheira 30; Agrupamento de Escolas de Monserrate 18; Agrupamento
de Escolas de Santa Maior 9. .........................................................................................................................
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2. Adjudicação de trabalhos à CRISDIFA: Deliberado adjudicar os seguintes trabalhos: Reparação de
passeio, pelo valor de 720€, e recuperação do pavimento junto das entradas das moradias nºs 65, 94, 107 e
113, pelo valor de 380€, na Viela de S. Domingos. A estes valores acresce a taxa do IVA em vigor. .............
3. Bodas de ouro sacerdotais de Monsenhor Vilar: Deliberado oferecer lembrança no valor de 236€. ........
4. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 2 ... 1, do quarteirão 10, a
Teresa Pereira de Magalhães Gama Linhares Marques, residente na Rua de Infesta, 2 - 1º Dto., 4900-718
Viana do Castelo. ...........................................................................................................................................
5. Alteração de alvará de sepultura perpétua: Considerando a documentação presente, foi deliberado
averbar a sepultura perpétua do quarteirão 06, nº 4, em nome de Joaquim Peres Rodrigues do Rego,
residente na Rua Poço do Pescadouro, 213, 4900-782 Viana do Castelo. .......................................................
6. Placa identificativa do Centro Social e Cultural da Meadela: Deliberado mandar colocar uma placa
identificativa. .................................................................................................................................................
7. Abertura de procedimento concursal por Ajuste Directo: Deliberado proceder a melhoramentos no
Parque dos Bairro dos Pescadores (8818,34+IVA) e do Parque da Cidade (2886,00€+IVA). Das propostas
recebidas foi considerado enviar convite à empresa ESPAÇUS Construção Civil e Obras Públicas pelo valor
base de 12000,00€+IVA. ...............................................................................................................................
8. Licença de mobilidade – Funcionária Patrícia Ferreira Sousa e Silva: Presente a solicitação da
funcionária em referência, para licença de Mobilidade: Intercarreiras/Categorias. Após ampla discussão, foi
deliberado que, considerando que nos encontramos próximos das Eleições Autárquicas, donde advirão novos
eleitos, não ser esta a melhor ocasião para deliberar sobre o assunto, ficando naturalmente esta solicitação
para deliberação do novo Executivo dos órgãos a eleger no próximo dia 1 de Outubro. ..................................
9. Cedência de direitos de obra literária “Júlio Evangelista”: Deliberado ceder os direitos da obra a sua
herdeira, Maria Helena Evangelista. ...............................................................................................................
10. Diversos ..................................................................................................................................................
a) Festas da Agonia: Feito balanço do como decorreram os diversos eventos a cargo da UFVC. Registado o
empenhamento dos funcionários da Autarquia com destaque para Carlos Saraiva e Rosa Maria Lopes, que
este ano, de novo, tiveram uma intervenção fora do horário, de trabalho exemplar. Continuam a ser apuradas
as contas para que as mesmas sejam apresentadas à Viana Festas. ..................................................................
b) Concurso de fotografia “Viana e o Mar”: Por convite, participamos no Júri. O concurso teve uma
ampla participação, sendo vencedor Sérgio Goncalves. ..................................................................................
c) Convívio dos moradores do Bairro Jardim: Como deliberado, apoiamos e participamos. Tudo decorreu
como tem sido tradição. .................................................................................................................................
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d) Cedência da carrinha: Cedida por empréstimo à Juventude de Viana, nos dias 16 e 17 do corrente, para
deslocação às Maia, e no dia 2 e 3, às Guias de Portugal, para deslocação a Pedrógão Grande. ......................
e) Recebido agradecimento do Corpo Nacional de Escutas da Meadela pelo apoio ao longo do ano
escutista…………………………………………………………………………………………………………
f) Recebido da Associação de Infância de Monserrate ofício de agradecimento pela colaboração prestada...
g) Voto de Louvor da Câmara Municipal: Recebido voto de louvor do Município, pela colaboração
prestada na Romaria da Senhora da Agonia 2017…………………………………………………………........
----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……………………………………………..
----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 _______________________________________________________________________________
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Maria da Conceição Barbosa Azevedo)

