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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
Aos vinte e cinco 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 António José Rodrigues Soares Basto, Amadeu
Morais Bizarro, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Manuel Lima da Cunha Júnior, Maria Rosa Ferreira Pinheiro
de Almeida e Vítor Manuel Antunes da Silva. Após aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte
Ordem de Trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Atribuição de subsídio: Deliberada por unanimidade a atribuição do subsídio de 750€ (setecentos e
cinquenta euros) à Comissão Promotora das Comemorações Populares do 25 de Abril.---------------------------2. Arranjo de parques: Deliberado adjudicar a reparação dos Parques Infantis da Quinta do Meio e Praça
Minho Rio situados na área geográfica da Meadela.-------------------------------------------------------------------------3. Meia cana para escoamento de águas pluviais na Rua da Eira Velha: Deliberado adjudicar à firma
Coelho Gomes & Filhos, Lda. a construção de meia cana para escoamento de águas pluviais na Rua da Eira
Velha.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Proposta da “À Margem - Armazém Teatral” “A Guardiã de Retretes”: Apoiada pela UFVC, vai a peça à
cena no dia 9 de Março, nas instalações da ACEP, na Meadela.-----------------------------------------------------------5. Instalação de terminais de pagamento automático da Caixa Geral de Depósitos: Ponderada a
possibilidade de aderir a este sistema de pagamento. Para o efeito vão ser efectuadas diligências.------------6. Isenção de taxas de cemitério (Falecimento de José Luís Brito Pereira Cruz): Por solicitação de sua irmã,
Maria Leonor de Brito Pereira da Cruz Reis, e considerando os parcos recursos financeiros, foi deferido o
pedido de isenção de despesas de cemitério, no valor de 59,35€.-------------------------------------------------------7. Tolerâncias de ponto em 2019: Deliberado conceder aos trabalhadores da UFVC as seguintes tolerâncias
de ponto no ano de 2019: Carnaval, dia 5 de Março; Quadra Pascal, dia 18 de Abril (5ª-feira Santa), a partir
das 12,30 horas, e dia 22 de Abril (2ª-feira de Páscoa), todo o dia; Festas de Nossa Sra. da Agonia: Dia 16
de Agosto (sexta-feira), a partir das 12,30 horas; Natal, dia 24 de Dezembro (terça-feira), todo o dia; Ano
Novo, dia 31 de Dezembro (terça-feira), todo o dia.--------------------------------------------------------------------------
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8. Publicação do Livro “Esplendor de Santa Luzia”, de António Carvalho: Na sequência das diligências
efectuadas, acaba de ser decidido pelo Município a parceria da edição da obra em referência com a
comparticipação de seis mil euros. Estando agora criadas as condições da edição, vai avançar-se com o
projecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Colocação de espelho reflector no nº 16 da Rua da Paz: Decidida a colocação de espelho adquirido a
expensas do morador João Gonçalves Pinheiro.------------------------------------------------------------------------------10. Mudança do busto de Amadeu Costa: Sabendo-se que o Município vai homenagear Amadeu Costa no
20º aniversário da sua morte, e associando-nos à efeméride, vai ser proposto que o Município apoie e
autorize a mudança de localização do busto, o que vem sendo sugerido há anos pela população.--------------11. Tradicional queima do Judas (dia 20 de Abril): Mantendo a tradição, vão iniciar-se diligências para a
sua concretização. Para o efeito, vai-se avançar com respectivo cartaz, contrato de fogo e bombos,
licenças, policiamento, etc., bem como a mobilização dos colaboradores do cortejo e testamento.------------12. Festa de S. José (dia 17 de Março): De acordo com o que tem sido prática, vamos apoiar a organização
da procissão de S. José. Para o efeito, vai avançar-se com o apoio habitual, essencialmente com a cedência
da sonora, custos do fogo e licença.---------------------------------------------------------------------------------------------13. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Recebido agradecimento do Clube de Golfe de Viana pela cedência das instalações;---------------------------b) Padieira em perigo de queda no Largo Amadeu Costa, nº 37. Foi solicitada a respectiva atenção ao
Município;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Poste de iluminação em perigo no Largo Luís Filipe. Foi solicitada intervenção da EDP;-------------------------d) Pavimento (caixa) em perigo na Rua de Riom. Foi solicitada respectiva atenção ao Município;---------------e) Por solicitação do Município e Associação de Economistas, vai ser prestado apoio e cedência de sal e
tintas para feitura de tapete a propósito de Encontro no Multiusos na próxima 5ª feira;--------------------------f) Recebido do munícipe António Amorim Pereira, morador na Rua Luís Filipe, cópia da carta endereçada
ao Presidente do Município a solicitar intervenção no corte dos pinheiros no Largo Luís Filipe, bem como a
colocação de mesa para lazer dos pais das muitas crianças que por este parque se divertem.-----------------------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 trinta minutos.-------------------------------------------------------
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