União das Freguesias de
Viana do Castelo (Santa Maria
Maior e Monserrate) e
Meadela

Acta n.º 64
Pág. 1 / 3

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
27 de Julho de 2020
Aos vinte e sete dias do mês de Julho 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, Rita Joana da Silva Guerreiro, Rui Manuel Pimenta Salgueiro e Vítor Manuel
Antunes da Silva. Após aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:---------1. Atribuição de subsídios:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:------------------------------------------------------- Clube de Golfe de Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta euros), destinados a apoiar a realização do
III Torneio Amigos da Boa Mesa;---------------------------------------------------------------------------------------------------- Viana Academia Futsal: 250€ (duzentos e cinquenta euros), destinados ao apoio para a época 2020/2021;
- Grupo BTT Rampinhas: 150€ (cento e cinquenta euros), para apoio às comemorações do seu
25º aniversário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Limpeza de bermas e valetas: Deliberado adjudicar à firma Venafil, Engenharia, Ambiente e Construção,
pelo valor de 1630€, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, o corte de vegetação, incluindo a recolha e
transporte a vazadouro, nos seguintes arruamentos na Meadela: Rua Manuel José Marques; Rua do Barral;
Rua do Campo da Vinha; Rua da Bouça Longa; Rua da Argaçosa; Rua da Pedreira; Rua da Via Sacra; Rua da
Bela Vista; Rua da Fonte; Rua do Monte e Rua da Paz.----------------------------------------------------------------------3. Área do estanca-rio e área envolvente, junto à Quinta da Presa: No seguimento da visita ao local, e após
análise, foi deliberado entregar a Joaquim Silva, pelo valor de 300€, a que acresce IVA à taxa legal, o
levantamento topográfico das referidas áreas.--------------------------------------------------------------------------------4. Projecto Fish Fest (COSME): Por solicitação do Município, foi deliberado estabelecer protocolo de parceria
para a concretização e envolvimento da promoção de produtos temáticos transnacionais do turismo e
actividades tradicionais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Competência do Presidente da Junta no domínio da realização de despesas: Deliberado por unanimidade
atribuir competência ao Presidente para a realização de despesas até ao valor de 49 879,79€, aprovar os
programas de procedimentos necessários para a consulta ao mercado e assinar contratos de despesa
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qualquer que seja o seu valor, desde que cumpridas todas as formalidades estipuladas no Código dos
Contratos Públicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Férias anuais do Executivo: Prestada a informação da não realização de reuniões durante o mês de
Agosto, com excepção de contactos e análise para assuntos considerados urgentes e inadiáveis.--------------7. Alargamento da Rua António Carvalho Lima: No sentido de um melhor esclarecimento, foi combinada
uma visita ao local para 5ª-feira.--------------------------------------------------------------------------------------------------8. Alargamento do horário do cemitério da Meadela: Logo que possível, vai apresentar-se o pedido para a
alteração do horário de funcionamento do cemitério municipal. Neste sentido, discutir-se-á posteriormente
a possibilidade de o horário do Cemitério da Meadela ser uniformizado com o horário municipal bem como,
inclusivamente, com o de outros cemitérios de freguesias vizinhas.-----------------------------------------------------9. Melhoramentos na Associação de Moradores de Portuzelo: Após as férias, vai este assunto voltar a ser
analisado, já que se encontra em fase de conclusão o projecto para as obras de melhoramento.---------------10. Requalificação de arruamentos: Foi com satisfação que recebemos do Município a notificação da
requalificação dos seguintes arruamentos: Rua dos Rubins, Travessa do Salgueiro, Rua da Bandeira, Rua Nova
de S. Bento, Rua do Anjinho e Travessa Luís Jácome. Esta empreitada foi adjudicada à firma Boaventura &
Boaventura, Lda. Há muito que a UFVC vinha a solicitar esta intervenção ao Município.---------------------------11. Aquisição de veículo para refeições escolares: Aguarda-se decisão.-----------------------------------------------12. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Tomado conhecimento do encerramento pela Segurança Social de uma residência com pessoas idosas no
Bairro de S. Roque, por se encontrar ilegal;-------------------------------------------------------------------------------------b) Recebido da firma ETERMAR MOTA-ENGIL BOSKALIS informação de que serão iniciadas obras do
alargamento do canal de acesso aos Estaleiros Navais, que vão ser geradoras de incómodos devido ao
recurso a explosivos e, por isso, vão ser feitos levantamentos fotográficos, pelo que solicitaram a
colaboração da UFVC.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Continuamos a aguardar a visita à freguesia solicitada ao Município.------------------------------------------------Depois de lida a presente acta, composta por três 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.---------------
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O Presidente ____________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)
O Secretário____________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)
O Tesoureiro ____________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)
O Vogal _______________________________________________________________________________
(Luís Ramiro Gigante Pinheiro)
O Vogal _______________________________________________________________________________
(Rita Joana da Silva Guerreiro)
O Vogal _______________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)
O Vogal _______________________________________________________________________________
(Vítor Manuel Antunes da Silva)

