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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
22 de Junho de 2020
Aos vinte e dois dias de mês de Junho do ano de dois mil e vinte, 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 dos Vogais António José Rodrigues Soares Basto, Amadeu Morais Bizarro,
Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Vítor Manuel Antunes da Silva e Rita Joana da Silva Guerreiro. Após aprovação
da acta anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos.-------------------------------------------------------1. Atribuição de subsídios:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberada a atribuição de um subsídio ao Sport Clube Vianense, no valor de 500€ (quinhentos euros) para
aquisição de tintas e diversos materiais para pintura das bancadas;------------------------------------------------------ Deliberada a atribuição de um subsídio à Conferência Vicentina do Senhor do Socorro, de 200€ (duzentos
euros), para ajudar na verba em falta para aquisição de uma carrinha para transporte de bens alimentares;- Foi apresentado pelo Vogal Vítor Silva um pedido de apoio de Ismaela Almeida Afonso, para custear três
doses da vacina contra o HPV, no valor unitário de 143,40€. O Presidente da Autarquia ficou de averiguar
junto da Switch On - Academia de Formação, local onde se encontra a frequentar curso profissional, se a
empresa, no protocolo estabelecido com os formandos, contempla este custo com saúde.----------------------2. Limpeza de bermas e valetas: Deliberado adjudicar à firma Talentos & Atributos, pelo valor de 1235€, a
que acresce IVA à taxa legal em vigor, o corte de vegetação, incluindo a recolha e transporte a vazadouro,
nos seguintes arruamentos: Rua do Montinho; Rua da Boavontade, Rua Eugénio Pinheiro; Rua e Travessa
Luís Figueiredo da Guerra; Rua Manuel Alves; Rua da Tojeira; Rua Artur Maciel; Rua da Argaçosa; Rua Padre
Martins Carneiro; Rua do Pombal; Rua dos Trigueiros; Rua de Matos; Beco de Matos; Rua dos Pescadores e
Rua da Tábua.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Protocolo de conservação e valorização ambiental: No prosseguimento do estabelecido em reunião com
o Vereador Ricardo Carvalhido, o Presidente da UFVC deu a informação do arranque da intervenção na
manutenção da limpeza das Praias do Coral, Norte e Argaçosa, que, a exemplo de anos anteriores, foi
estabelecida a adjudicação à firma “Joaquim Barbosa”, da limpeza diária das praias na época balnear, bem
como o assegurar a limpeza dos sanitários na Praia da Argaçosa, o que constituirá um custo mensal de 450€
(Praia Norte e Coral) e de 1120€ para a praia da Argaçosa.-----------------------------------------------------------------
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4. Manutenção preventiva da instalação de ar condicionado (Polo da Meadela): Deliberado adjudicar à
firma Megapositivo, pelo valor semestral de 150€ (cento e cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa legal
em vigor, a manutenção da referida instalação.-------------------------------------------------------------------------------5. Aquisição de Livro temático “Festas e Romarias” aos CTT: Deliberado adquirir 10 livros pelo valor unitário
de 39€ (trinta e nove euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Homenagem a Edmar Oliveira: A UFVC associou-se à homenagem prestada pelo Município. Numa singela
mas significativa cerimónia, foi atribuído o nome do ex-Autarca ao Pavilhão da VianaFestas. A UFVC fez-se
representar e fez uma intervenção alusiva, conjuntamente com a do Presidente do Município e Presidente
da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Agonia.------------------------------------------------------------------------7. Inauguração dos melhoramentos das instalações do Polo da Meadela e Grupo Folclórico: O Presidente
da UFVC traçou uma panorâmica de como decorreu a cerimónia. Registo para a intervenção do Presidente
do Município, que avançou a informação da construção do novo centro de saúde na Meadela, em 2021.O
Presidente da UFVC lançou o repto para a necessidade da atribuição de subsídio compensatório das
avultadas verbas realizadas. À imprensa, o Presidente do Município disse que, logo que concluídos os
melhoramentos da Praça Linha Vale do Lima, será reposta a feira semanal, como deliberado pela Assembleia
de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Limpeza no Bairro do IRHU: Face ao estado lastimoso em que se encontram as traseiras deste Bairro, foi
solicitada a intervenção urgente dos SMSBVC.--------------------------------------------------------------------------------9. Inauguração da Capela de S. Pedro no Bairro dos Pescadores: Está marcada para o próximo domingo,
pelas 18 horas, a inauguração, com missa campal presidida pelo Bispo da Diocese. Estão a ser executados
trabalhos com a fabricação da Cruz, a recolocação do cabeço e âncora, na área envolvente.---------------------10. Apoio da West Sea: Foi endereçada à West Sea a especificação dos materiais pretendidos pelas
Associações (Casa dos Rapazes; Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo e Refeitório
Social de Nossa Senhora de Fátima) num valor global estimado de 7 mil euros.--------------------------------------11. Canil provisório na Rua Nova de S. Bento: Continuamos a aguardar que a Câmara resolva o problema de
uma vez por todas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Pedido de marcação de visita à freguesia: Continuamos a aguardar.----------------------------------------------13. Acesso às garagens do Largo Luís Filipe: Continuamos a aguardar.-------------------------------------------------14. Aquisição de veículo para refeições escolares: Aguarda-se decisão.------------------------------------------------
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15. Utilização do Parque Infantil do Bairro dos Pescadores: Considerando que os pavilhões desportivos se
encontram encerrados pelas razões da pandemia, contou com o apoio da UFVC a utilização do Ringue do
Bairro dos Pescadores pela Escola Desportiva de Viana. Porém, recentemente, têm chegado de moradores
do Bairro, algumas críticas no comportamento de pais, quando os atletas se encontram a treinar. Vai ser
solicitado à EDV para que, por via dos monitores seja feito apelo aos pais, para que tudo possa continuar a
correr da melhor forma, sem qualquer mal-estar.----------------------------------------------------------------------------16. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) A próxima Assembleia de Freguesia será realizada no próximo dia 26, nas instalações do Polo de
Monserrate; ........................................................................................................................................................
b) Enviado ofício aos encarregados de educação dos habituais participantes, informando da não realização
dos Tempos Livres de Verão pelas razões do coronavírus;------------------------------------------------------------------c) Enviado ofício à Comunicação Social a informar das razões do cancelamento dos festejos dos Santos
Populares no corrente ano;---------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Recebido texto para eventual participação na consulta pública da melhoria da cobertura da rede móvel
em Portugal promovida pela ANACOM;-----------------------------------------------------------------------------------------e) Recebida da FOR-MAR 2021 solicitação de necessidades de formação consideradas importantes para a
integração do Plano de formação.------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de lida a presente acta, composta por quatro páginas, devidamente numeradas e rubricadas, o
Executivo da União das Freguesias deliberou aprová-la, indo a mesma ser assinada por quem presidiu, por
mim, António José Rodrigues Soares Basto, que secretariei, e pelos presentes que o pretendam fazer.-------O Presidente ____________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)
O Secretário____________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)
O Tesoureiro ____________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro
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O Vogal _______________________________________________________________________________
(Luís Ramiro Gigante Pinheiro)
O Vogal _______________________________________________________________________________
(Vítor Manuel Antunes da Silva)
O Vogal _______________________________________________________________________________
(Rita Joana da Silva Guerreiro)

