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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019
Aos onze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 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 Amadeu Morais Bizarro, Luís Ramiro Gigante
Pinheiro, Manuel Lima da Cunha Júnior, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida e Vítor Manuel Antunes
da Silva. O Vogal António Basto, por razões ligadas à Comissão de Festas de Nossa Senhora da Agonia, não
esteve presente. Antes do início dos trabalhos, após aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte
Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Atribuição de Subsídios: Deliberada a atribuição dos seguintes subsídios:-----------------------------------------a) Viana Remadores do Lima: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio à VI Edição da Regata
Internacional de Fundo “Centro de Mar”;--------------------------------------------------------------------------------------b) Escola Desportiva de Viana: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao Circuito Tina Penicheiro;-------c) Relaxarte - Associação de Desenvolvimento Pessoal: 200€ (duzentos euros) para apoio às actividades
2019;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) União de Sindicatos de Viana-IN: 450 € (quatrocentos e cinquenta euros) para apoio às Comemorações
do Dia Internacional da Mulher. O Vogal Manuel Lima da Cunha Júnior absteve-se na atribuição deste
subsídio, declarando não concordar com a atribuição de subsídios a Sindicatos, dado que estes mantêm
posições políticas diversas e não devemos/podemos apoiar tais situações. Entidades e Associações de
caráter desportivas, cultural, educacional e religiosas, entende que sim. Lembrando que no último ano este
apoio foi aprovado por unanimidade, por mero descuido da sua parte e não querer repetir.--------------------2. Ajuste Directo Simplificado: Dando continuidade ao ponto 8 da acta do Executivo n.º 24, de 12 de
Novembro, fica deliberada a abertura de procedimento de Ajuste Directo Simplificado, para a construção
de jazigo, ao abrigo do art.º 128º do Código dos Contratos Públicos, endereçando convite à firma Manuel
Passos – Construções Unipessoal, Lda.. Fica estabelecido o preço base de 10 000€ (dez mil euros), à luz de
trabalhos semelhantes anteriormente realizados. A escolha do procedimento recai no valor do contrato
que não ultrapassa o valor estabelecido no referido artigo para as empreitadas de obras públicas e a
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escolha da entidade devido à experiência possuída na área e à confiança de trabalhos anteriormente
executados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Aquisição de Cestos para cedência à Escola Secundária de Monserrate: Deliberado adquirir pelo valor
unitário de 15€ (quinze euros) 30 cestos para ceder temporariamente à Escola Secundário de Monserrate,
na sequência do projeto dos alunos com cestos floridos “tipo cestos das Festas das Rosas” apoiado pelo
Parlamento Europeu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Proposta da “À Margem Armazém Teatral “A Guardiã de Retretes”: Continua em aberto a possibilidade
de apoiar espectáculo na área geográfica da UFVC.--------------------------------------------------------------------------5. Edição de livro de João José Passos: Aguarda-se contacto do Vogal Vítor Silva com a Vereadora da
Cultura, Maria José Guerreiro, sobre o interesse do Município no apoio à publicação do mesmo.--------------6. Convento de S. Francisco do Monte: No seguimento do decidido na última Assembleia de Freguesia, foi
elaborado novo ofício ao IPVC a insistir na marcação de encontro.------------------------------------------------------7. Reconstrução da Capela de S. Pedro, no Bairro dos Pescadores: Aguarda-se resposta do Município às
preocupações manifestadas no nosso ofício enviado a 30 de Janeiro.--------------------------------------------------8. Criação de aceso às garagens da Rua Luís Filipe: O Departamento de Obras Públicas do Município
informou que este melhoramento está previsto e pode ser concretizado ainda no ano corrente.--------------9. Diversos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Conselho Eco-Escolas 2018-2019: No passado dia 5 de Fevereiro, a UFVC esteve presente na reunião e
vai colaborar na recolha de materiais eléctricos usados para a obtenção de proventos que possam ajudar o
Agrupamento da Abelheira a ganhar um prémio;-----------------------------------------------------------------------------b) Confraria da Senhora da Agonia: Recebido ofício de agradecimento pela colaboração na eliminação das
águas pluviais na entrada da escadaria que dá acesso à Igreja;-----------------------------------------------------------c) Cedência de Instalações: Deliberado ceder o Polo de Monserrate para Encontro organizado pelo PSD;----d) Cedência de Viatura: Deliberado ceder viatura (Polo de Monserrate) aos Escuteiros do Senhor do
Socorro para actividade na Póvoa de Lanhoso, nos dias 22 e 23 de Fevereiro;----------------------------------------e) Recebido e analisado o Relatório 2018 da DECO, em prática na UFVC, e na sequência do protocolo
estabelecido anteriormente;-------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Dada panorâmica de como decorreram os Encontros de Janeiras da Abelheira e Meadela;---------------------
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g) Limites de Areosa/Monserrate: Continuamos a aguardar a decisão do Tribunal Administrativo de Braga.
Dada a conhecer a posição da testemunha Dr. Alberto Abreu, a propósito de artigo de opinião do
Eng.º Barros Lopes, no Jornal A Aurora do Lima, de 24 de Janeiro;------------------------------------------------------i) 20 anos após o desaparecimento de Amadeu Costa: É conhecido que o Município vai fazer uma
homenagem. Ponderada a possibilidade de a UFVC solicitar ao Município a mudança do seu busto para a
outra extremidade do Largo Amadeu Costa, como há muitos anos foi prometido.--------------------------------------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 duas horas e quarenta e cinco minutos.---------------------------------------O Presidente
(José António Gonçalves Ramos)
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