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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
Aos catorze dias do mês de Setembro 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, 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 e Vítor Manuel Antunes
da Silva. O Vogal Rui Manuel Pimenta Salgueiro não esteve presente por razões de saúde. Após
aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------1. Atribuição de subsídios: Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------- Comissão Administrativa da Confraria de Nossa Senhora da Agonia: 300€ (trezentos euros) para
apoio da instalação sonora na missa campal celebrada no dia 20 de Agosto;-------------------------------- Lar de Santa Teresa: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio anual;-------------------------------- Viana Natação Clube: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio à época 2020-2021;------------- Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo: 250€ (duzentos e cinquenta euros)
para apoio a medidas de combate à Covid-19;----------------------------------------------------------------------- Clube de Golfe de Viana: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao Campeonato de Pares.----2. Regularização de sepulturas perpétuas:---------------------------------------------------------------------------a) Deliberada a atribuição de alvará da sepultura perpétua nº 52 do quarteirão 10 a Gheorghe
Morozon;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Deliberada a atribuição de alvará da sepultura perpétua nº 53 do quarteirão 10 a Maria de
Fátima Pinheiro de Almeida Marta;-------------------------------------------------------------------------------------c) Deliberada a atribuição de alvará da sepultura perpétua nº 54 do quarteirão 10 a Manuel Maria
Serrasqueiro Ferreira da Costa;------------------------------------------------------------------------------------------d) Deliberada a atribuição de alvará da sepultura perpétua nº 55 do quarteirão 10 a Fernando
Gonçalves de Sousa Pereira;----------------------------------------------------------------------------------------------e) Deliberada a atribuição de alvará da sepultura perpétua nº 56 do quarteirão 10 a Jorge
Humberto Coelho;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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f) Deliberada a aquisição pela UFVC da sepultura perpétua nº 24 do quarteirão 06 a Maria de
Lurdes Viana Gonçalves.---------------------------------------------------------------------------------------------------3. Contrato de Comodato a celebrar entre a União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa
Maria Maior e Monserrate) e Meadela e o Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela:
Considerando os argumentos expostos pela Direcção do Grupo Folclórico das Lavradeira da
Meadela, foi deliberado celebrar um contrato de comodato de parte do bem imóvel sito na Praça
Diogo Vaz Alamão, número onze, válido pelo prazo de vinte anos.--------------------------------------------4. Adjudicação de trabalhos de limpeza: Deliberado adjudicar à firma André Vital a limpeza da
Mata do Aveias e do Caminho para o Ribeiro de Seitas, pelo valor de 430€ (quatrocentos e trinta
euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Adjudicação de trabalhos de rega (manutenção): Deliberado adjudicar à firma Energia 3000 a
manutenção do sistema de rega na área da Meadela, pelo valor de 418,51€ a que acresce IVA à
taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Abertura de procedimento concursal para consulta prévia no valor base de 147.500,00 + IVA
(arruamentos diversos): Para a realização de diversas obras especificadas no Plano de Actividades
na área geográfica da Meadela e Santa Maria Maior (ver anexo), foi deliberada a abertura do
procedimento concursal para consulta prévia no valor do base 147.500,00 €+IVA.------------------------7. Abertura de procedimento concursal de ajuste directo pelo preço base de 21.000,00 € para
(requalificação de Parque Infantil na Rua Álvaro Salema-Cova-Meadela ): Para a requalificação do
parque infantil na Rua Álvaro Salema-Cova-Meadela infantil da Cova (Pimpolho), na Meadela, foi
deliberada a abertura do concurso concursal de ajuste directo pelo valor base de 21.000,00 €+IVA.-8. Atribuição de nome a rua do denominado prédio Viagar, situado por detrás da EDP: Na
sequência do deliberado pela Comissão de Toponímia da Assembleia de Freguesia, foi endereçada
ao Município solicitação de esclarecimento da pertença do espaço em referência.-----------------------9. Quelha do Túlio: Assunto a submeter a próxima Assembleia de Freguesia para decisão.-------------10. Canil provisório na Rua Nova de S. Bento: Recentemente foi o Executivo informado pelo
Vereador Luís Nobre que está definitivamente assente que este será instalado na Freguesia de
Cardielos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Medidas DOCAPESCA e apoio Protecção Covid 19: Continuamos a dar o apoio pontualmente e,
quando necessário, vamos recorrendo essencialmente à intervenção da Caritas Diocesana.------------
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12. Toponímia: Conforme deliberado na nossa acta 63 de 14 de Julho, e, após reunião da Comissão
de Toponímia no dia 06 de Agosto, da qual foi lavrada a acta nº. 3, deliberamos concordar com a
decisão da Comissão de Toponímia e atribuir o topónimo QUELHA DO TÚLIO à artéria em questão.
Relativamente à artéria no conhecido edifício Viagar, ficamos a aguardar instruções da Comissão de
Toponímia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Dado conhecimento da realização da próxima Assembleia de Freguesia no dia 24 de Setembro,
no Polo de Monserrate;----------------------------------------------------------------------------------------------------b) Após diversas diligências sem êxito junto do Município e empresas de fibra óptica para a solução
de cabos rebentados e espalhados na via pública no Bairro dos Pescadores, vai ser solicitado apoio
à Provedoria da ANACOM;------------------------------------------------------------------------------------------------c) Dada informação superficial de como decorreram os encontros com o Presidente do Município,
Vereador da Coesão Territorial e Vereador do Ambiente e Biodiversidade;---------------------------------d) Efectuado o balanço de como decorreram as Festas de Santa Cristina e de Nossa Senhora da
Agonia;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Dada a informação das diversas diligências e apoio ao Concerto pela Paz, que se realiza no dia 4
de Outubro;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Dada a informação do convite do Presidente do Município à UFVC para a participação na
Comissão de Homenagem do centenário do nascimento de Amadeu Costa;--------------------------------g) Registados reparos da munícipe Conceição Pimenta sobre a deficiente limpeza das praias e
contentores do lixo, o que para o Executivo não é novidade e tantas vezes o tem denunciado aos
responsáveis municipais pois estas não são da responsabilidade da UFVC;----------------------------------h) Registada reclamação do munícipe David Lourenço a propósito de contentores orgânicos na Rua
da Fonte Quente;------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Recebido agradecimento do CGVC pelo apoio ao Torneio Amigos da Boa Mesa;------------------------j) Recebido agradecimento da Associação Gatos de Ninguém pelo trabalho desenvolvido;-------------m) Recebido agradecimento da Associação Juventude de Viana pelo apoio concedido.----------------------No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro 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.---------------------------
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----A reunião foi encerrada às vinte e três horas e trinta e cinco minutos.------------------------------------O Presidente

O Secretário

(José António Gonçalves Ramos)

(António José Rodrigues Soares Basto)

O Tesoureiro

O Vogal

(Amadeu Morais Bizarro)

(Luís Ramiro Gigante Pinheiro)

O Vogal

O Vogal

(Rita Joana da Silva Guerreiro)

(Vítor Manuel Antunes da Silva)

