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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
22 de Fevereiro de 2021
De novo por videoconferência, reuniram os membros do Executivo, aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro
do ano de dois mil e vinte e um, entre as 14 e as 16,00 horas.------------------------------------------------------------Esta reunião contou 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 da
reunião anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------------1. Atribuição de subsídios: Deliberada por unanimidade a atribuição do subsídio:----------------------------------- União de Sindicatos de Viana do Castelo: 450 € (quatrocentos e cinquenta euros) destinados ao apoio nas
comemorações do Dia Internacional da Mulher.-------------------------------------------------------------------------------Centro Social e Cultural da Meadela, 1500 € (mil e quinhentos euros), destinado às dificuldades originadas
pela situação epidemiológica Covid.----------------------------------------------------------------------------------------------2. Apoio Social:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Maria de Fátima Rodrigues Lenho: É reconhecida a necessidade de melhoramentos na habitação social
desta munícipe. Os Vicentinos da Meadela informaram da sua disponibilidade na oferta de mão-de-obra
graciosa. Efectuado o inerente diagnóstico social, foi deliberado que a UFVC disponibiliza o apoio na
aquisição de materiais. Para o efeito, vai ser elaborada uma estimativa de custos para posterior decisão.---b) Igreja Maná de Portugal: Após decisão positiva em reunião anterior, não foi até ao momento recebida
qualquer resposta desta Entidade.------------------------------------------------------------------------------------------------3. Aquisição da edição “Usos de Antanho II”: Deliberada a aquisição à Ronda Típica da Meadela de
30 exemplares da obra da autoria da Dra. Laurinda Figueiras, pelo valor unitário de 6,00€.----------------------4. Requalificação do Parque Infantil Álvaro Salema: Na sequência do pedido de cotação para ajuste directo
do regime geral, analisadas as propostas, deliberou-se a adjudicação à firma Espaçus Genial, pelo valor de
22 665€ (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e cinco euros) a que acresce IVA à taxa legal.--------------------5. Extinção da Sociedade Columbófila da Meadela: Por ter cessado a atividade a Sociedade Columbófila da
Meadela, o senhor José Domingos, Presidente da Direcção desta Associação, fez a entrega da chave das
instalações (propriedade do IHRU) à Junta de Freguesia de harmonia com o estipulado na acta da tomada
de posse, bem como documento comprovativo desta cessação, motivada por ter decorrido o acto eleitoral
e não existir candidatos aos cargos diretivos. Por solicitação do Grupo Desportivo da Meadela, no sentido
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de criar condições à nova modalidade que o Grupo incorporou (Ténis de Mesa) e atenuar os custos,
entregando o armazém que tem alugado para guarda dos equipamentos desportivos, manifestou desejo que
este espaço lhes fosse concedido. Analisada a pretensão, deliberou-se ceder o espaço (propriedade do IRHU)
ao Grupo Desportivo da Meadela, ficando desta forma responsáveis pela boa manutenção do mesmo, o
vogal Rui Salgueiro por conflito de interesses não participou na discussão nem votou esta deliberação.------6. Cedência de espaço utilizado pelo Centro Social e Cultural da Meadela-Feira da Meadela: Estão a
decorrer diligências, para a cedência do espaço existente no Prédio do IRHU, até então ocupado pelo Centro
Social e Cultural da Meadela. Se os Serviços Técnicos do Município avalizarem, este espaço passará a ser
utilizado para a criação de casa de banho para pessoas com incapacidades motoras.------------------------------7. Muro no recinto da actual feira semanal na Meadela: Deliberado proceder à reparação do muro do poço
onde se realiza a feira da Meadela pelo valor de 285€ (duzentos e oitenta e cinco euros), a que acresce a
taxa legal do IVA, e adjudicada a Manuel Passos Construções Unipessoal, Lda.. Foi negociado com o
proprietário o pagamento desta obra, no mês em que for concluída, e que será descontado na renda do
recinto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Limpeza do Polo da Meadela: Porque a senhora que habitualmente procedia à limpeza no Polo da
Meadela vai passar à situação de aposentação, ficou deliberado que, pelo valor mensal de 159,40€ (cento e
cinquenta euros e quarenta cêntimos), a que acresce a taxa legal do IVA, a limpeza passará a ser efectuada
pelo Lar de Santa Teresa, uma vez que esta entidade já efectua a limpeza nos outros polos.---------------------9. DECO: Relatório de Actividades 2020 e Agenda Institucional 2021: Na sequência do protocolo existente
entre a DECO e a UFVC, foi presente e distribuído ao Executivo o relatório que demonstra bem o óptimo
serviço prestado aos munícipes.---------------------------------------------------------------------------------------------------10. BLU EUROPEAN FESTIVAL: Em 2020, foi a UFVC convidada a colaborar na feitura do Blu European Festival
Fishfeste Project, no pressuposto de que melhores dias viriam e que todo o projecto se realizaria
presencialmente. Aprovado que foi o projecto, e não sendo possível levá-lo à prática presencialmente, de
22 a 28 de Fevereiro, vai o mesmo ser apresentado on-line. Para o efeito, estará disponível nas redes sociais.11. Vacinação contra Covid 19: O Presidente do Executivo informou que o plano está a decorrer como
previsto. Está prevista, na próxima 5ª, 6ª e sábado, a continuação da vacinação das pessoas com mais de
80 anos e das mais vulneráveis, a partir dos 50 anos, com doenças associadas.--------------------------------------12. Reunião do Conselho Eco-Escola ETAP e Eco-Escola da Escola Básica da Abelheira: A Vogal Rita Guerreiro
informou da sua participação nas reuniões, salientando os cursos previstos para o próximo ano escolar e os
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cursos que, na ETAP, não foram possível concretizar. Referiu ainda que na Escola da Abelheira existem
anomalias nas roldanas dos mastros das bandeiras, que vai ser averiguado se são ou não da responsabilidade
da UFVC. Durante esta semana serão realizadas duas novas reuniões Eco-Escola da Escola Superior de Saúde.
13. Sepultura perpétua: Deliberado conceder alvará de sepultura perpétua nº 59 do quarteirão 10 à
munícipe Maria Fernanda Gigante Coelho Peixoto.---------------------------------------------------------------------------14. Censos 2021: Na sequência das competências do Presidente do Executivo, este informou que amanhã
se realizará reunião com a coordenadora municipal, Marlene Moreira, e com os eventuais coordenadores e
subcoordenadores (Fernando Couto, Fernando Parente, José Filgueiras e Patrícia Silva).--------------------------15. Declaração de expropriação de terrenos de artigos desconhecidos na Quinta de Monserrate: Como a
situação não é muita explícita, vai ser questionado o Município sobre o projecto em análise.-------------------16. Comemorações do 25 de Abril: A UFVC, a exemplo de anos anteriores, deliberou declarar a sua
disponibilidade para colaborar.----------------------------------------------------------------------------------------------------17. Funcionamento das Águas do Alto Minho: Têm chegado sucessivamente críticas pela forma de
funcionamento desta nova Entidade. Não existem condições mínimas de assistência às centenas de
munícipes que se aglomeram na Rua Frei Bartolomeu dos Mártires. Aguarda-se com muita ansiedade um
melhor e eficiente serviço.----------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Multibanco no Polo de Monserrate: Continuam as diligências. Seguiu novo pedido para o Montepio,
com o envio de cópias das diversas insistências junto do Administrador do Condomínio.-------------------------19. Limpeza da lingueta frente ao salva-vidas e instalação de guincho: Por solicitação de grupo de
pescadores, foi entregue ao Presidente do Município pedido de intervenção já em tempos prometido para
este local, acompanhado do respectivo orçamento.-------------------------------------------------------------------------20. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Corrimão na Rua de Ziguinchor. Reivindicação concretizada;-----------------------------------------------------------b) Constatou-se a existência de viaturas anteriormente utilizadas pelos Serviços Municipalizados, que
provavelmente serão abatidas. Vão ser feitas diligências e ver da hipótese de ser cedida alguma à UFVC;---c) Recebido agradecimento da Confraria do Senhor do Socorro e da Confraria da Senhora das Candeias pelo
apoio prestado;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Recebido do Partido Os Verdes nota da contestação feita na AR pelas fracas condições de recepção da net
em Viana; ............................................................................................................................................................
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e) A propósito do pedido de tratamento do espaço de ajardinamento do ex-Governo Civil, foi recebida
informação do Município que está prevista a elaboração de protocolo de colaboração com a contrapartida
de poder ser usado este espaço pelos munícipes;----------------------------------------------------------------------------f) Foi criada sinalização perto do supermercado Mercadona, que está a criar condicionalismos a quem tem
que fazer cargas e descargas e vem da Abelheira. Foi solicitado ao Município a permissão para manobras
para quem as tem que realizar;----------------------------------------------------------------------------------------------------g) Considerando que o pavimento da Rua da Fonte Quente não está em conformidade, vai ser solicitada a
sua reparação, bem como insistência da mudança de contentor que corta visibilidade ao trânsito;------------h) Recebida com agrado informação da conclusão do Skate Parque na área da ex-praça de Touros;-----------i) Lamentavelmente, PS e PSD impediram a reposição das freguesias, prevista para baixar à discussão na
especialidade na AR e que previa o aval do Partido Socialista, como prometido no Programa Eleitoral.
Registe-se pela negativa este comportamento.--------------------------------------------------------------------------------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)
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)

