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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 23 DE ABRIL DE 2019
Aos vinte e três dias do mês de Abril 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 Subsídios: Deliberada a atribuição dos seguintes subsídios:-------------------------------- Clube de Golfe de Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta euros) destinados a apoiar o Torneio
CGVC by Biojaq;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Associação de Pais da Escola do Carmo: 120€ (cento e vinte euros) destinados a apoiar o passeio
de finalistas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Associação de Natação do Minho: 175€ (cento e setenta e cinco euros) destinados a apoiar o
VI Meeting Águas Abertas Sra. Agonia 2019);------------------------------------------------------------------------- Associação de Moradores da Cova: 120€ (cento e vinte euros) para apoio ao Torneio das
Comemorações do 25 de Abril;------------------------------------------------------------------------------------------- Associação dos Antigos Alunos da Escola Técnica de Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta
euros) destinados ao apoio da sua Revista Anual com publicidade à UFVC;----------------------------------- União dos Sindicatos de Viana: 200€ (duzentos euros) para apoio na aquisição de prémios para as
provas desportivas do 1º de Maio. O Vogal Manuel Lima da Cunha Júnior absteve-se na atribuição
deste subsídio, declarando não concordar com atribuição de subsídios a sindicatos.---------------------- Sociedade de Instrução e Recreio de Carreço: 250€ (duzentos e cinquenta euros) destinados a
custear as diversas despesas com a peça levada à cena na Meadela (ACEP) “A Guardiã de Retretes”
pelo Teatro À Margem;----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ronda Típica da Meadela: 750€ (setecentos e cinquenta euros) destinados a apoiar a organização
do festival “Cores de Maio”;-----------------------------------------------------------------------------------------------
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- Antigos Alunos da Escola da Avenida: Oferta do bolo de confraternização no Encontro dos antigos
alunos, a realizar no dia 4 de Maio.-------------------------------------------------------------------------------------2. Coroa de Maio: Por solicitação do Município, e a exemplo de anos anteriores, foi decidido
colaborar na oferta de Coroa de Maio, a colocar na varanda dos antigos Paços do Concelho, na
Praça da República, e a entregar no Museu do Traje, no dia 30 de Abril, entre as 9 e as 13 horas.----3. Júri Coroas de Maio: Deliberado convidar o munícipe João Rodrigues para colaborar no Júri e
proceder à reportagem fotográfica.------------------------------------------------------------------------------------4. Livro de ensaios do Dr. Alberto Abreu: Na sequência do deliberado na reunião anterior, e por
não ser possível renegociar o abaixamento de custos, após contacto efectuado, foi deliberado
aguardar por melhor oportunidade para a sua publicação.-------------------------------------------------------5. Concessão de sepultura perpétua: Deliberada a concessão da sepultura perpétua nº 43, do
quarteirão nº 10, a Aurélio da Costa Torres Neiva, residente na Rua João Paulo II, Bl. 4 - 1º Esq.
Tras., 4900-719 Viana do Castelo.---------------------------------------------------------------------------------------6. Remodelação e ampliação do Polo da Meadela: No seguimento da abertura dos dois
procedimentos concursais Ajuste Directo, com convite endereçado a José Abreu Enes da Lage &
Irmão Unipessoal, Lda. foram recepcionadas as propostas:------------------------------------------------------a) empreitada de obras públicas para trabalhos diversos de instalação de plataforma elevatória e
pintura parcial do polo da Meadela, no valor de 18.554,30 €, ao qual acresce o IVA;---------------------b) fornecimento e instalação de Plataforma elevatória, no valor de 15.636,70 €, mais IVA;-------------O executivo deliberou a adjudicação das referidas propostas, dando continuidade dos referidos
processos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ATL da Páscoa 2019: Dado conhecimento de como decorreram as diversas actividades. Feita
observação de que, em futuros tempos livres, deverá haver cuidado nas inscrições de crianças com
capacidade reduzida. Reconhecida a vantagem da realização dos tempos livres, que facilita aos pais
na dificuldade de ocupação das crianças nas férias.----------------------------------------------------------------8. ATL de Verão 2019: Deliberado iniciar-se o processo e planeamento para a realização dos
tempos livres de Verão.----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Feito o ponto da situação da reunião com o Eng.º Vítor Lemos, Presidente do Conselho de
Administração dos SMSBVC;-----------------------------------------------------------------------------------------------
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b) Dada panorâmica de como decorreram a Queima do Judas e a recepção no Polo da Meadela ao
Compasso Pascal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Recebido agradecimento da Associação de Pais da Escola EB 2/3 Frei Bartolomeu dos Mártires
pelo apoio concedido;------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Dada a informação de cedência da carrinha de Monserrate à Juventude de Viana, para
deslocação a Valongo, no dia 22;----------------------------------------------------------------------------------------e) Feita análise às deliberações às diversas Juntas de Freguesia pelo Município, na reunião de 11 de
Abril, sem que a UFVC fosse contemplada;---------------------------------------------------------------------------f) Recebido convite da Presidente da Assembleia Municipal para acção de formação a realizar no
mês de Maio;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------g) Dada a informação de que a reunião com os representantes dos partidos participantes nas
Eleições Europeias para a composição das mesas de voto se realiza no dia 2 de Maio.-------------------h) O Executivo vai dar satisfação ao pedido de apoio para uma Scooter de Mobilidade para o ilustre
fotógrafo vianense Boa Morte;----------------------------------------------------------------------------------------------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 e trinta minutos.-----------------------------------------------
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